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KETENTUAN PELAKSANAAN 

JAGAT KREASI MAHASISWA 2020 

Kompetisi Daring Seni dan Sastra Tingkat Mahasiswa Nasional 

A.  LATAR BELAKANG 

Berkarya merupakan salah satu cara seseorang untuk 

menumpahkan segala rasa, gagasan, dan ide yang dimilikinya. Karya 

bisa juga menjadi media seseorang untuk menanggapi fenomena 

yang sedang terjadi di sekitarnya. Pandemi COVID-19 “Corona Virus 

Disease 2019” adalah salah satu penyakit dengan nama cantik tapi 

sangat mematikan yang menyebar di seluruh penjuru dunia. Penyakit 

ini sangat berdampak pada berbagai aspek dan elemen masyarakat, 

mahasiswa yang menjadi salah satu agent of change di dalam 

masyarakat tentunya tidak luput terkena dampak tersebut, seperti 

perkuliahan yang menjadi tidak optimal serta berbagai tekanan dan 

hambatan lain yang dirasakan mahasiswa karena tidak bisa 

beraktivitas seperti biasa di luar rumah. Meskipun dalam keadaan 

terkekan pandemi, rantai proses kehidupan manusia dalam 

menciptakan suatu karya tidak akan terputus, terlebih lagi di kalangan 

kampus. Tak sedikit mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk 

tetap berkarya melalui berbagai media walaupun dalam keadaan 

yang serba sulit seperti saat ini. Dengan adanya fenomena tersebut, 

istilah daring (dalam jaringan) sudah mulai merambah pada pola 

pembelajaran, baik dalam bidang akademik sampai dengan 

hubungan bersosial, termasuk juga dalam proses berkarya seni.  

Oleh karena itu, berlandaskan pemaparan sebelumnya mengenai 

pola kehidupan saat ini yang serba daring serta fenomena yang ada, 

BEM Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang mengadakan sebuah 

kompetisi dengan nama Jagat Kreasi Mahasiswa: Kompetisi Daring 

Seni dan Sastra Mahasiswa Tingkat Nasional. Kompetisi ini bertujuan 

menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menyalurkan karyanya 

kepada khalayak umum dan memberikan pesan kepada masyarakat 

akan pandemi ini melalui karya-karya mereka. Tujuan tersebut sesuai 

dengan tema yang diangkat pada kompetisi ini yaitu “Pandemi 

Karya”. Dengan diadakannya kompetisi daring ini, diharapkan para 

mahasiswa aktif di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia 

dapat tetap berperan aktif dengan memberikan dampak positif bagi 

masyarakat luas dalam bentuk karya seni dan sastra serta menggeser 

hegemoni pandemi COVID-19 dengan karya-karya mereka. 
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B. TEMA KEGIATAN 

Tema yang diangkat pada kegiatan ini adalah “Pandemi Karya” 

C. KATEGORI LOMBA 

1. Cipta Puisi Bahasa Indonesia 

2. Gambar Ilustrasi 

3. Animasi 

4. Video Kreatif 

5. Poster 

 

D. KETENTUAN UMUM DAN ALUR KOMPETISI 

1. Peserta adalah mahasiswa aktif yang berasal dari perguruan tinggi 

yang ada di seluruh Indonesia. 

2. Peserta adalah individu atau kelompok dengan maksimal 3 

anggota (tergantung ketentuan setiap kategori) serta berasal dari 

perguruan tinggi yang sama. 

3. Peserta dapat mengikuti lebih dari satu cabang lomba. 

4. Peserta melakukan pembayaran sejumlah Rp15.000,00/karya yang 

dikirim ke nomor rekening BRI 316101018272533 an. Ekatarina Widya 

Pangestika (uang administrasi dari seluruh peserta akan 

didonasikan untuk membantu penanganan pandemi COVID-19). 

5. Peserta mengirim bukti pengiriman (transfer) ke narahubung 

(contact person) bagian administrasi, 0812-3274-5963.  

6. Peserta mengunduh dan mengisi formulir serta surat pernyataan 

keaslian karya yang telah diberikan oleh narahubung. 

7. Peserta mengirim karya yang sudah jadi, scan KTM setiap anggota 

(jika berkelompok, format .pdf/.jpeg), surat pernyataan keaslian 

karya (.pdf), dan formulir pendaftaran (.pdf) yang telah diisi 

lengkap dan benar ke e-mail bemfakultassastra@gmail.com 

dengan subjek sesuai format dari setiap kategori lomba. 

8. Pengiriman atau pengumpulan file ke e-mail BEMFA Sastra harus 

mengikuti format yang telah ditentukan pada setiap kategori 

lomba. 

9. Pendaftaran dan pengumpulan karya dapat ditutup sewaktu-

waktu jika kuota sudah terpenuhi. 

mailto:bemfakultassastra@gmail.com
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10. Peserta wajib mengikuti akun Instagram BEMFA Sastra UM 

@sastrambois dan wajib mengunggah (upload) karya yang sudah 

jadi di akun setiap peserta dengan menandai (men-tag) 

@sastrambois, caption karya yang diunggah harus sesuai dengan 

ketentuan dari setiap kategori lomba. 

11. Karya yang dikirim terjamin keasliannya (orisinal). 

12. Karya belum pernah dipublikasikan/diterbitkan dan belum pernah 

diikutsertakan dalam kompetisi apa pun. Panitia tidak bertanggung 

jawab bila ada tuntutan hukum dari pihak lain atas karya yang 

diunggah dan dikirimkan. 

13. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat 

diganggu gugat. 

14. Pemenang akan diumumkan melalui akun Instagram BEMFA Sastra 

UM @sastrambois dan akan dihubungi langsung oleh panitia 

melalui WhatsApp/E-mail ketua tim atau individu. 

15. Hadiah akan dikirimkan ke rekening ketua tim atau individu. 

16. Pameran karya akan dilaksanakan secara daring (online) di akun 

Instagram @sastrambois. 

E. TIMELINE KEGIATAN 

KEGIATAN TANGGAL 

Pendaftaran dan Pengumpulan 

Karya 

21 Mei—21 Juni 2020 

Pengumuman Pemenang 2 Juli 2020 

Pameran Karya  6—12 Juli 2020 

F. KETENTUAN LOMBA CIPTA PUISI BAHASA INDONESIA 

1. Subtema: PSBB (Pandemi Sosial Berskala Besar). 

2. Jenis puisi yang dilombakan adalah puisi baru. 

3. Peserta wajib mengikuti peraturan dan prosedur yang telah 

ditentukan panitia. 

4. Peserta merupakan perorangan. 
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5. Peserta bisa mengirim lebih dari satu karya mengikuti biaya 

pendaftaran yang sudah tertera. 

6. Puisi yang dibuat memiliki genre bebas, menarik, dan unik.  

7. Puisi terjamin keasliannya (orisinal). 

8. Puisi belum pernah diterbitkan dan belum diikutsertakan dalam 

kompetisi apa pun. Panitia tidak bertanggung jawab bila ada 

tuntutan hukum dari pihak lain atas karya yang diunggah dan 

dikirimkan. 

9. Puisi ditulis menggunakan Microsoft Word dengan font Arial ukuran 

12pt dan kertas ukuran A4 dalam format .pdf. 

10. Puisi diberi judul dan identitas peserta yaitu nama lengkap, nama 

pena (jika ada), tahun penulisan, dan instansi/kampus. 

11. Identitas penulis ditulis setelah puisi. 

12. Hasil karya, formulir pendaftaran (.pdf), surat pernyataan keaslian 

karya (.pdf), dan scan KTM setiap peserta (.pdf/jpeg) dimasukkan 

pada satu folder dalam format .ZIP/.RAR dengan nama file 

“Puisi_judul puisi_nama lengkap peserta_lembaga/instansi”. 

13. File yang sudah siap dikirimkan ke e-mail 

bemfakultassatra@gmail.com dan diberi subjek “Jagat 

Kreasi_Puisi”. 

14. Setiap peserta wajib mengikuti akun Instagram BEMFA Sastra UM 

(@sastrambois) dan wajib mengunggah hasil karya di akun masing-

masing dengan menandai akun Instagram @sastrambois beserta 

caption semenarik mungkin. 

15. Aspek Penilaian 

• Kesesuaian isi dengan tema. 

• Kebahasaan (diksi dan gaya bahasa). 

• Penulisan (keutuhan dan keselarasan). 

• Orisinalitas. 

16. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak serta tidak dapat 

diganggu gugat. 
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G. KETENTUAN LOMBA GAMBAR ILUSTRASI 

1. Subtema: Asimilasi/Pembebasan Napi 

2. Peserta wajib mengikuti prosedur dan peraturan yang telah 

ditentukan panitia. 

3. Peserta merupakan perorangan. 

4. Peserta bisa mengirim lebih dari satu karya mengikuti biaya 

pendaftaran yang sudah tertera. 

5. Mengutamakan orisinalitas karya dan kejujuran. 

6. Jenis gambar ilustrasi yang dilombakan adalah ilustrasi dekoratif 

dan naturalis. 

7. Gambar ilustrasi dibuat semenarik mungkin dan berwarna, jumlah 

warna bebas. 

8. Ukuran gambar ilustrasi maks. A3  

9. Tidak diperkenankan terdapat tempelan kertas/sejenisnya pada 

gambar ilustrasi tersebut. 

10. Menjauhkan tulisan dari plagiarisme (harus orisinal). 

11. Gambar ilustrasi tidak mengandung unsur provokatif, SARA, dan 

rasisme. 

12. Gambar ilustrasi diberi judul dan deskripsi karya 

13. Hasil karya, formulir dan deskripsi karya, scan KTM, serta surat 

pernyataan keaslian karya dimasukkan dalam satu folder 

berformat file Zip/RAR dengan resolusi gambar minimal 1080px. x 

1080px, file diberi nama dengan format “Ilustrasi_judul karya_nama 

peserta_NIM_asal kampus/instansi”. 

14. Karya yang sudah jadi kirim lewat e-mail 

bemfakultassastra@gmail.com dan diberi subjek “Jagat 

Kreasi_Ilustrasi”. 

15. Peserta wajib mengikuti akun Instagram @sastrambois dan wajib 

mengunggah serta menandai akun Instagram @sastrambois 

beserta caption berisi deskripsi karya tersebut. 

16.  Aspek penilaian. 

mailto:bemfakultassastra@gmail.com
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• Kesesuaian dengan tema. 

• Kreativitas. 

• Orisinalitas karya. 

• Komposisi bentuk maupun warna. 

• Keunikan karya. 

17. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak serta tidak dapat 

diganggu gugat. 

H. LOMBA ANIMASI 

1. Subtema: Panic Buying. 

2. Peserta wajib mengikuti prosedur dan peraturan yang telah 

ditentukan oleh panitia. 

3. Peserta merupakan perorangan atau tim maksimal 3 orang 

dengan 1 orang ketua tim dan anggota. 

4. Peserta bisa mengirim lebih dari satu karya mengikuti biaya 

pendaftaran yang sudah tertera. 

5. Animasi digital dibuat menggunakan komputer. 

6. Platform software yang digunakan adalah semua software open 

source (legal). 

7. Karya animasi berupa 2D atau 3D. 

8. Durasi animasi yang dibuat minimal 2 menit dan maksimal 5 menit. 

9. Karya yang dibuat memiliki genre bebas, menarik, dan unik.  

10. Tidak mengandung unsur provokatif, SARA, dan rasisme. 

11. Unsur-unsur utama yang harus ada dalam karya animasi antara 

lain: cerita, karakter tokoh, environment & property, musik dan 

suara. 

12. Karakter tokoh bersifat bebas (manusia, hewan/fabel, mesin/robot 

ataupun benda lainnya). 

13. Gaya cerita bersifat bebas (dialog, monolog, testimoni atau yang 

lainnya) 

14. Latar cerita/environment dan property bersifat bebas (suasana 

desa, kota, gunung, laut, hutan dan lainnya) 
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15. Karya bersifat orisinal (bukan plagiasi) dan tidak pernah 

dipublikasikan maupun diikutsertakan dalam lomba apapun. 

16. Hasil akhir karya berupa video animasi dengan resolusi video 

minimal 720p dan ukuran file maksimal 500 MB dengan format 

MP4. 

17. Hasil karya diberi judul dan deskripsi karya, ditulis menggunakan 

Microsoft Word dengan format file .pdf. 

18. Hasil karya, formulir pendaftaran dan deskripisi karya, surat 

pernyataan keaslian, dan scan KTM setiap peserta/anggota  

dimasukkan pada satu folder diunggah ke google drive 

individu/ketua kelompok lalu dikirim berupa link (tautan) melalui e-

mail ke bemfakultassatra@gmail.com dengan format  “https://bit.ly/ 

Animasi_nama lengkap perorangan/ketua tim_lembaga/instansi” 

dan subjek “Jagat Kreasi_Animasi”.  

19. Setiap peserta wajib mengikuti akun Instagram BEMFA Sastra UM 

(@sastrambois) dan wajib mengunggah hasil karya di akun masing-

masing dengan menandai akun Instagram @sastrambois beserta 

caption sesuai deskripsi karya. 

20. Aspek penilaian 

• Orisinalitas karya. 

• Kesesuaian dengan tema. 

• Kreativitas desain. 

• Kerumitan dalam penganimasian desain. 

21. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat 

diganggu gugat. 

I. LOMBA VIDEO KREATIF 

1. Subtema: Pencegahan Penyebaran Hoaks. 

2. Peserta wajib mengikuti prosedur dan peraturan yang telah 

ditentukan oleh panitia. 

3. Peserta merupakan perorangan atau tim maksimal 3 orang 

dengan 1 orang ketua tim dan anggota. 

4. Video bersifat orisinal (bukan plagiasi), tidak pernah dipublikasikan 

dan diikut sertakan dalam lomba apapun. Panitia tidak 

bertanggung jawab bila ada tuntutan hukum dari pihak lain atas 

https://bit.ly/%20Animasi_nama%20lengkap%20perorangan/ketua%20tim_lembaga/instansi
https://bit.ly/%20Animasi_nama%20lengkap%20perorangan/ketua%20tim_lembaga/instansi
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karya yang diunggah dan dikirimkan. Panitia tidak bertanggung 

jawab bila ada tuntutan hukum dari pihak lain atas karya yang 

diunggah dan dikirimkan. 

5. Video tidak melanggar Hak Cipta. 

6. Video tidak mengandung unsur yang provokatif, pornografi/aksi, 

SARA, dan rasisme. 

7. Video berdurasi 5-7 menit. 

8. Resolusi minimal 720p, maksimal berukuran 500 MB dengan format 

MP4. 

9. Hasil karya diberi judul dan deskripsi karya, ditulis menggunakan 

Microsoft Word dengan format file .pdf. 

10. Hasil karya, formulir pendaftaran dan deskripisi karya (.pdf), surat 

pernyataan keaslian (.pdf), dan scan KTM setiap peserta/anggota 

(.pdf/jpeg) dimasukkan pada satu folder diunggah ke google drive 

individu/ketua kelompok lalu dikirim berupa link (tautan) dengan 

format  “https://bit.ly/Video_nama lengkap perorangan/ketua 

tim_lembaga/instansi”. 

11. Tautan (link) yang sudah siap dikirimkan ke e-mail 

bemfakultassatra@gmail.com dan diberi subjek “Jagat 

Kreasi_Video”. 

12. Setiap peserta wajib mengikuti akun Instagram BEM Fakultas Sastra 

UM (@sastrambois) dan wajib mengunggah hasil karya di akun 

masing-masing dengan menandai akun Instagram @sastrambois 

beserta caption berisi deskripsi karya. 

13. Video harus memiliki kriteria. 

• Informatif : kesesuaian tema. 

• Menarik : judul, visualisasi, dan editing. 

• Unik : penyampaian pada karya. 

14. Aspek penilaian. 

• Kesesuaian ide cerita dengan tema, pesan yang 

disampaikan, dan orisinalitas cerita. 

• Observasi peristiwa, lokasi, serta karakter dalam video. 

• Visualisasi teknik dan pengambilan gambar. 

mailto:bemfakultassatra@gmail.com
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• Penggunaan visualisasi backsound musik, suara karakter, atau 

voice over. 

• Pola alur penceritaan serta teknik editing dalam penyusunan 

gambar dan suara. 

15. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat 

diganggu gugat. 

J. LOMBA POSTER 

1. Subtema: Edukasi Pencegahan COVID-19. 

2. Peserta wajib mengikuti prosedur dan peraturan yang telah 

ditentukan oleh panitia. 

3. Peserta merupakan perorangan atau tim maksimal 2 orang 

dengan 1 orang ketua tim dan anggota. 

4. Poster didesain dengan media digital (Corel Draw, Adobe 

Photoshop, dan sejenisnya). 

5. Poster merupakan karya orisinal mahasiswa. 

6. Poster belum pernah dipublikasikan, diterbitkan, dan belum 

diikutsertakan dalam kompetisi apa pun. Panitia tidak bertanggung 

jawab bila ada tuntutan hukum dari pihak lain atas karya yang 

dikirimkan. 

7. Poster tidak mengandung unsur provokatif, pornografi/aksi, SARA, 

dan rasisme. 

8. Poster mengandung pesan tersirat atau pesan visual (tidak 

mengandung banyak teks). 

9. Poster wajib mencantumkan logo lembaga/instansi masing-masing 

pada pojok kanan atas. 

10. Pada bagian pojok kanan bawah poster dicantumkan nama 

peserta dan instansi/universitas dengan format: Nama lengkap 

anggota kelompok – Nama Perguruan Tinggi. (FontTimes New 

Roman ukuran 12pt. Warna font disesuaikan dengan desain).  

11. Poster wajib berukuran A4 (21 cm X 29,7 cm) dengan format .png 

posisi portrait (vertikal), resolusi minimal 300 ppi, RGB mode. 

12. Hasil akhir karya diberi judul dan berupa softcopy poster dengan 

format .png. 
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13. Hasil karya, formulir pendaftaran dan deskripisi karya (.pdf), surat 

pernyataan keaslian (.pdf), dan scan KTM setiap peserta 

(.pdf/jpeg) dimasukkan pada satu folder dalam format .ZIP/.RAR 

dengan nama file “Poster_judul karya_nama lengkap 

perorangan/ketua tim_lembaga/instansi”. 

14. File yang sudah siap dikirimkan ke e-mail 

bemfakultassatra@gmail.com dan diberi subjek “Jagat 

Kreasi_Poster”. 

15. Setiap peserta wajib mengikuti akun Instagram BEM Fakultas Sastra 

UM (@sastrambois) dan wajib mengunggah hasil karya di akun 

masing-masing dengan menandai akun Instagram @sastrambois 

beserta caption berisi deskripsi karya. 

16. Aspek Penilaian. 

• Kesesuaian tema lomba dengan hasil desain poster (ruang 

lingkup kampanye positif, kedalaman eksplorasi, dan faktual). 

• Visualisasi poster (komposisi konten dan gambar, daya tarik, 

serta estetika).  

• Orisinalitas karya, baik dari gagasan dan tidak ada plagiasi. 

• Manfaat poster (edukatif, berpengaruh positif, dan 

memberikan nilai/value). 

17. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak serta tidak dapat 

diganggu gugat. 

K. KETENTUAN LAIN-LAIN  

Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada kontak narahubung 

berikut: 

Teknis acara: 0878-5667-9720 

Administrasi: 0812-3274-5963 

*Keseluruhan berkas ini dapat diperbanyak dan disebarluaskan 

kepada peserta mahasiswa lainnya tanpa izin dari panita. 
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