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A. NAMA LOMBA 

“Lomba Musikalisasi Puisi FKIP Tahun 2020” 

 
B. KETENTUAN UMUM 

a. Peserta adalah Mahasiswa Aktif PTN/PTS Strata 1/Diploma di Indonesia yang 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Kartu Rencana Studi 

(KRS). 

b. Lomba musikalisasi puisi diikuti secara grup/ kelompok yang terdiri atas 2-5 

orang. 

c. Setiap grup hanya diperkenankan mengirimkan satu karya terbaiknya. 

d. Peserta tidak dipungut biaya apa pun untuk mengikuti lomba ini. 

e. Dewan Juri adalah pihak yang mempunyai wewenang memberikan  penilaian 

yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 

f. Penilaian adalah hasil pengamatan dewan juri terhadap karya berupa musikalisasi 

puisi dari peserta lomba yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 
C. TEMA LOMBA 

Lomba musikalisasi puisi ini terdiri atas beberapa tema sebagai berikut. 

1. Pemuda harapan bangsa 

2. Perjuangan para pahlawan Indonesia 

3. Kesatuan dan persatuan bangsa 

 

D. ALUR PENDAFTARAN 

a. Peserta mengakses website www.fkip.esaunggul.ac.id 

b. Kemudian mengakses laman “lomba” dibagian kiri atas website 

c. Peserta mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan karyanya sesuai ketentuan 

d. Peserta akan menerima notifikasi melalui e-mail 

e. Peserta yang telah mendaftar dianggap menerima dan menyetujui seluruh persyaratan 

kompetisi. 

 

http://www.fkip.esaunggul.ac.id/


E. KETENTUAN KHUSUS 

a. Musikalisasi puisi dibuat dalam bentuk video dan diunggah ke akun Youtube 

masing-masing grup 

b. Dalam video tersebut, setiap grup wajib mencantumkan judul puisi, nama penulis, 

subtitle, dan menyertakan teks puisinya di kolom deskripsi Youtube 

c. Musikalisasi puisi yang dibawakan berasal dari puisi karya sendiri atau puisi 

karya sastrawan lain dan tidak mengandung unsur SARA atau pornografi 

d. Durasi musikalisasi puisi antara 3-8 menit 

e. Musikalisasi puisi merupakan karya orisinal peserta dan belum pernah 

dipublikasikan di mana pun dan dalam bentuk apa pun 

f. Instrumen musik tidak melanggar hak cipta atau no copyright 

g. Batas akhir pengiriman karya adalah 30 November 2020 pukul 23.59 WIB. 

h. Video musikalisasi puisi juara 1, 2, 3, akan menjadi hak milik panitia FKIP 

Universitas Esa Unggul 

i. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap konsep/konten yang diunggah peserta 

lomba 

 

F. ASPEK PENILAIAN 
 

No Aspek Penilaian Uraian Bobot 

1 Kesesuaian dengan tema 
Peserta mampu membawakan puisi 

yang sesuai dengan tema lomba 10% 

2 Penafsiran puisi 

Peserta mampu memberikan pemahaman 

dan penghayatan terhadap puisi yang 

dipresentasikan dalam karya musik 

25% 

3 Komposisi 

Peserta mampu menyusun segala 

komponen musik menjadi satu susunan 

tema musik yang padu antara 
bunyi dan melodi 

20% 

4 Keselarasan/harmoni 

Peserta mampu memadukan antara 

bunyi-bunyi dalam musik yang 

ditampilkan, baik bunyi alat musik 
maupun bunyi vokal 

20% 

5 Vokal 
Peserta mampu menyuguhkan kualitas 

vokal, intonasi, dan artikulasi yang baik 
15% 

6 Penampilan Peserta mampu menampilkan 10% 



  konfigurasi, gerak, dan gaya tim 

peserta ketika tampil dengan 

memperhatikan kostum, tata rias, dan 

unsur rupa 

 

 

 

 

G. TIMELINE LOMBA 

- Pendaftaran dan pengiriman karya : 15 Oktober s.d. 30 November 2020 

- Penilaian karya   : 1 Desember s.d. 7 Desember 2020 

- Pengumuman pemenang  : 9 Desember 2020 

 

H. HADIAH 

1. Seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat 

2. Hadiah pemenang sebagai berikut : 

Juara 1  : Rp. 1.500.000 & e-Sertifikat Juara 

Juara 2   : Rp. 1.000.000 & e-Sertifikat Juara 

Juara 3   : Rp. 750.000 & e-Sertifikat Juara 

 

I. NARAHUBUNG 

0812-8246-3918 (Admin 1 Kompetisi) 

0857-7357-7263 (Admin 2 Kompetisi) 

0812-8246-3917 (Admin 3 Kompetisi) 


