
  



PETUNJUK TEKNIS 

PENTAS SENI VIRTUAL MAHASISWA UNHAS 2020 

“Aksi, Semangat Dan Kreativitas Melawan Corona” 

 

A. PETUNJUK UMUM 

a. Jenis Lomba : 

Jenis tangkai lomba pentas seni virtual mahasiswa unhas 2020 sebagai berikut : 

1. Puisi: Baca Puisi (Putra/Putri) 

2. Menyanyi: 

o Nyanyi Solo Pop Hiburan 

o Nyanyi Solo Dangdut  

o Nyanyi Solo Pop religi 

3. Instagram Challenge 

4. Tiktok Challenge  

b. Jadwal kegiatan 

No Kegiatan Tanggal 

1 Pengumuman Kegiatan 9 Mei 2020 

2 Technical Meeting (via zoom) 18 Mei 2020 

3 Pendaftaran peserta di bit.ly/pensi2020 

 

11-23 Mei 2020 

4 Tahap I Puisi & Menyanyi:  

Peserta melampirkan link Google Drive yang berisi video 

penampilan peserta pada formulir pendaftaran 

(bit.ly/pensi2020) 

Tahap I Instagram Challange: 

1. Peserta mengupload foto di Instagram dengan 

hashtag #dirumahaja #pensivirtualunhas2020 

#lombafotounhas dan menandai (tag) 

@dapk_unhas dan @hasanuddin_univ dan 

@kemahasiswaanunhas 

2. Peserta mengupload foto di Google Drive pada 

formulir pendaftaran (bit.ly/pensi2020) 

Tiktok Challenge: 

Peserta mengupload tiktok di Instagram pribadi dengan 

hashtag #unhastiktokchallenge #dirumahaja 

#pensivirtualunhas2020 dan menandai (tag) @dapk_unhas 

dan @hasanuddin_univ dan @kemahasiswaanunhas 

Waktu upload Tiktok Challenge di Instagram pribadi 



peserta: 11-23 Mei 2020 

Batas akhir upload pada google drive masing-masing 

peserta baca puisi dan menyanyi tanggal 23 Mei 2020 pkl 

23.59 Wita 

5 Seleksi tahap I: panitia memilih 30 peserta terbaik dari 

masing-masing cabang lomba 

23-27 Mei 2020 

6 Pengumuman tahap 1: panitia mengupload 30 peserta 

terbaik dari masing-masing cabang lomba ke Youtube 

Kemahasiswaan UNHAS di https://bit.ly/pensiunhas2020 

28-31 Mei 2020 

7 Tahap II: dewan juri menilai video peserta di Youtube  

Dewan juri akan diberikan FD berisi 30 video peserta yang 

lolos tahap I tersebut untuk dinilai 

1-5 Juni 2020 

8 Pemilihan peserta favorite: 

 Untuk lomba menyanyi dan baca puisi: 

Pemenang dilihat dari video peserta dengan jumlah like 

terbanyak di youtube  Kemahasiswaan UNHAS (untuk 

lomba menyanyi dan puisi) 

 Untuk lomba Instagram Challange: 

Like terbanyak di Instagram Kemahasiswaan UNHAS 

(untuk lomba Instagram Challange) 

 Untuk Tiktok Challenge: 

Like terbanyak di Tiktok dengan hashtag 

#unhastiktokchallenge tersebut 

 

28 Mei -5 Juni 

2020 

9 Pengumuman tahap II  (PEMENANG AKHIR) 6 Juni 2020 

 

c. Peserta 

Peserta Lomba adalah mahasiswa Unhas dari semua jurusan yang tercatat aktif 

sebagai mahasiswa dari Angkatan 2013-2019. 

d. Keputusan dewan juri sah serta TIDAK BISA DIGANGGU GUGAT. 

e. Pemenang 

 Dicari 3 pemenang di setiap cabang lomba: 

 Juara 1, 2, 3 lomba baca puisi kategori Putra 

 Juara 1, 2, 3 lomba baca puisi kategori Putri 

 Juara 1, 2, 3 lomba Instagram Challenge 

 Juara 1, 2, 3 lomba nyanyi solo Pop Hiburan 

 Juara 1, 2, 3 lomba nyanyi solo Dangdut 

 Juara 1, 2, 3 lomba nyanyi solo Pop Religi 

https://bit.ly/pensiunhas2020


 Pemenang Terbaik Tiktok Challenge 

 Dicari 6 pemenang favorit dari masing-masing cabang lomba.  

f. Koordinator Lomba: 

 Lomba Baca Puisi: Andi Lili Evita, S.S., M.Hum. (082346116062) 

 Lomba Instagram Challenge: Icha Musywirah Hamka, S.Sos., M.Si. (08975640249) 

 Lomba Nyanyi Solo Pop Hiburan: Daniella Cynthia Sampepajung, SE., M.Sc. 

(081288374563) 

 Lomba Nyanyi Solo Pop Religi: Fadlan Ahmad, S.S., M.Si. (082197975707) 

 Lomba Nyanyi Solo Dangdut: Rahman Arif, S.Si., M.Si. (085242520068) 

 Tiktok Challenge : Suryanto, S.Sos., M.Si. (085299941328) 

B. PETUNJUK KHUSUS 

1. Tangkai Lomba Baca Puisi Putra/Putri.  

a. Peserta lomba kategori putri membacakan puisi berjudul “Siput atau Bayi atau Aku yang 

tertidur” karya Aan Mansyur 

b. Peserta lomba kategori putra membacakan puisi berjudul “Walennae” Karya Aslan 

Abidin 

c. Ketentuan video lomba: 

 Satu peserta hanya mengajukan SATU video 

 Video peserta tidak difilter dan tidak dimixing.  

 Durasi video maksimal 4 menit 

 Peserta membaca puisi di rumah. 

d. Waktu 

 Lihat jadwal pelaksanaan 

e. Tahapan pelaksanaan: 

[1] Peserta mendaftarkan diri di bit.ly/pensi2020 

[2] Peserta melampirkan link Google Drive yang berisi video penampilan membaca 

puisi peserta pada formulir pendaftaran (bit.ly/pensi2020) 

[3] Peserta yang lolos di seleksi tahap I akan diupload di Youtube Kemahasiswaan 

UNHAS di https://bit.ly/pensiunhas2020 

[4] Peserta yang keluar sebagai pemenang akan di upload di Youtube Kemahasiswaan 

Unhas 

f. Kriteria penilaian Baca Puisi: 

 Pemahaman 

 Penghayatan 

 Vokal 

 Penampilan  

 

https://bit.ly/pensiunhas2020


2. Tangkai Lomba Seni Suara 

A. Ketentuan Umum: 

a. Konsep:  

Tangkai lomba Seni Suara akan dilakukan secara virtual.  

b. Ketentuan video lomba: 

 Satu peserta hanya mengajukan SATU video 

 Video peserta tidak difilter dan tidak dimixing.  

 Durasi video maksimal 4 menit untuk cabang SOLO POP HIBURAN dan SOLO 

POP RELIGI 

 Durasi video maksimal 5.30 menit untuk cabang SOLO DANGDUT 

 Peserta menyanyi di rumah. 

 Peserta seleksi menyanyikan 1 lagu sesuai dengan jenis lomba yang dipilih 

(dangdut ATAU pop ATAU pop religi) dengan judul lagu pilihan terikat (pilihan 

lagu yang disediakan panitia) 

 Peserta seleksi membawa musik iringan berupa minus one (bisa didownload di 

Youtube) atau menyanyi sambil memainkan alat musik.  

 Peserta menyanyi di rumah. 

c. Tahapan pelaksanaan: 

[1] Peserta mendaftarkan diri di bit.ly/pensi2020 

[2] Peserta melampirkan link Google Drive yang berisi video penampilan menyanyi 

peserta pada formulir pendaftaran (bit.ly/pensi2020) 

[3] Peserta yang lolos di seleksi tahap I akan diupload di Youtube Kemahasiswaan 

UNHAS di https://bit.ly/pensiunhas2020 

[4] Peserta yang keluar sebagai pemenang akan di upload di Youtube Kemahasiswaan 

Unhas 

d. Waktu Pelaksanaan: 

 Lihat jadwal pelaksanaan 

e. Kategori: 

 Lomba Nyanyi Solo Pop  

 Lomba Nyanyi Solo Dangdut  

 Lomba Nyanyi Solo Pop Religi 

f. Kriteria Penilaian 

 materi suara (kualitas, sonoritas) 

 teknik vokal (pitch, frasering, dinamika, improvisasi) 

 pembawaan 

 penampilan (ekspresi, mimik, style, kostum) 

g. Judul Lagu 

Judul lagu untuk nyanyi pop, dan dangdut yang ditentukan oleh panitia pelaksana 

kegiatan sebagai berikut: 

 SOLO POP HIBURAN 

Lagu Pilihan 

1. Mimpi – Anggun C. Sasmi  

https://bit.ly/pensiunhas2020


2. Bahasa Kalbu – Titi DJ 

3. Halo - Beyonce 

4. Speechless – Naomi Scott 

5. Malikat Juga Tahu – Dewi Lestari ATAU Glenn Fredly 

6. Lean on Me – Bill Withers 

7. The prayer 

8. Manusia Kuat – Tulus 

9. Cinta Luar Biasa – Andmes K. 

10. Sedih tak Berujung – Glen Fredly 

11. All of Me – John Legend 

12. Jikalau Kau Cinta - Judika 

13. Treat you Better – Shawn Mendes 

14. Ed Sheeran – Castle on the Hill 

 

 SOLO DANGDUT 

Lagu Pilihan: 

1. Kandas – Evie Tamala 

2. Sumpah benang emas – Elvi Sukaesih 

3. Pacar dunia akhirat - Rita Sugiharto 

4. Sambalado – Ayu Tingting 

5. Laksmana raja di laut – Iyet Bustami 

6. Cincin Kepalsuan - Elvi Sukaesih 

7. Gejolak Asmara – Nassar 

8. Pandangan Pertama – A. Rafiq 

9. Doa Ku – Putri Isnari 

10. Kiblat Cinta – Rahman KDI 

11. Gulali – Rhoma Irama 

12. Apa Salah Aku – Ilir7  

13. Sayang 2 – Nella Kharisma 

14. Selow – Via Vallen 

 

 SOLO POP RELIGI 

Lagu Pilihan: 

1. Opick : Rapuh 

2. Opick : Cahaya hati 

3. Jefri al-buchori : bidadari surga 

4. Mas'ud sidik : magadir 

5. Nisa sabyan : ya habibal qalby 

6. Nisa sabyan : aisyah 



7. Maher zein : ramadhan 

8. Maher zein : barakallah lakuma 

9. Maher zein : assalamu alayka. 

10. Maher zein : for the rest of my life 

11. Annisa rahman : laukana bainana habib 

3. Lomba Instagram Challenge 

a. Lomba dilaksanakan  dengan submit foto ke email panitia. 

b. Tema 

Tema disampaikan pada saat lomba berlangsung 

c. Tahapan pelaksanaan: 

[1] Peserta mendaftarkan diri di bit.ly/pensi2020 

[2] Peserta bergabung di grup WA Pensi Virtual UNHAS Cabang Lomba Foto 

[3] Peserta mengupload foto di Instagram dengan hashtag #dirumahaja 

#lombafotounhas #pensivirtualunhas2020 dan menandai (tag) @dapk_unhas dan 

@hasanuddin_univ  dan @kemahasiswaanunhas 

[4] Peserta mengupload foto di Google Drive pada formulir pendaftaran 

(bit.ly/pensi2020) 

[5] Peserta yang lolos di seleksi tahap I akan diupload di Instagram 

@kemahasiswaanunhas dan Youtube Kemahasiswaan UNHAS di 

https://bit.ly/pensiunhas2020  

[6] Peserta yang keluar sebagai pemenang akan di upload di @kemahasiswaanunhas 

dan Youtube Kemahasiswaan Unhas 

d. Ketentuan 

 Mahasiswa aktif Unhas 

 Dalam File setiap karya yang diemail ke panitia dicantumkan ; nama peserta, nama 

fakultas peserta, judul, lokasi pemotretan dan tahun pemotretan, jenis kamera yang 

digunakan, besar diafragma yang digunakan, kecepatan (speed) dan filter tambahan. 

 Diperbolehkan menggunakan semua kreatifitas, teknik dan trik foto, baik 

menggunakan kamera analog atau digital kecuali drone. 

 Panitia berhak menggunakan foto peserta untuk kepentingan publikasi, maupun 

kebutuhan redaksional 

 Keputusan dewan juri sah serta TIDAK BISA DIGANGGU GUGAT. 

 Lokasi yang digunakan untuk lomba adalah sekitar tempat tinggal peserta 

 Foto diserahkan/dikumpulkan dalam bentuk file maksimal 3 foto. 

 Editing foto hanya diperbolehkan sebatas pengaturan kontras, cropping. 

 Peserta wajib follow IG: @dapk_unhas , @hasanuddin_univ dan 

@kemahasiswaanunhas 

 Foto yang diperlombakan wajib diupload di IG dengan menandai @dapk_unhas dan 

https://bit.ly/pensiunhas2020


@hasanuddin_univ dan @kemahasiswaanunhas 

e. Penilaian 

 Kriteria penilaian didasarkan pada; 

 Orisinalitas  

 Momen 

 Teknik (komposisi dan warna) 

 Kreativitas 

 Kesesuaian tema 

4. Lomba Tiktok Challenge 

a. Lomba dilaksanakan dengan mengupload video Tiktok di instagram pribadi peserta 

dengan hashtag #unhastiktokchallenge #dirumahaja #pensivirtualunhas2020 dan 

menandai (tag) @dapk_unhas dan @hasanuddin_univ dan @kemahasiswaanunhas 

b. Tema 

Belajar di rumah 

c. Tahapan pelaksanaan: 

[1] Peserta mendaftarkan diri di bit.ly/pensi2020 

[2] Peserta mengupload video Tiktok di instagram pribadi peserta dengan hashtag 

#unhastiktokchallenge #dirumahaja #pensivirtualunhas2020 dan menandai 

(tag) @dapk_unhas dan @hasanuddin_univ dan @kemahasiswaanunhas.  

[3] Video Tiktok yang berhak mengikuti lomba adalah yang diupload pada 11-23 Mei 

2020. 

[4] Voting ditutup pada 28 Mei 2020 

[5] Peserta yang keluar sebagai pemenang akan di upload di @kemahasiswaanunhas 

dan Youtube Kemahasiswaan Unhas 

d. Ketentuan 

 Mahasiswa aktif Unhas 

 Panitia berhak menggunakan video Tiktok peserta untuk kepentingan publikasi, 

maupun kebutuhan redaksional 

 Keputusan pemenang adalah sah serta TIDAK BISA DIGANGGU GUGAT 

 Lokasi yang digunakan untuk lomba adalah sekitar tempat tinggal peserta 

 Peserta wajib follow IG: @dapk_unhas , @hasanuddin_univ dan 

@kemahasiswaanunhas 

 Video yang diperlombakan wajib diupload di IG dengan menandai @dapk_unhas dan 

@hasanuddin_univ dan @kemahasiswaanunhas 

e. Pemenang 

Pemenang adalah peserta dengan video Tiktok terfavorit pada hashtag 

#unhastiktokchallenge.  

 

 



*PUISI WAJIB KATEGORI PUTRA 

 

WALENNAE  

KARYA ASLAN ABIDIN 

ketika senja turun dan 

cahaya menyerbuk di antara pohon-pohon 

lontar, aku kenang sungai ini sebagai lengkungan 

taman para bissu, gaib dan sunyi. 

  

di tepinya, gadis-gadis mandi dan pulang 

menjunjung tempayan bersama gairah 

dan aroma kewanitaannya yang mengembang 

dari kembannya yang basah. 

  

"di sungai walennae kasihku, 

adakah kau tahu, mengalir cintaku padamu, 

tenang dan dalam." 

  

ketika ujung-ujung ilalang meliuk 

melambai kepada senja, dan bangau di pucuk- 

pucuk bambu bersiap masuk sarang, di setapak 

menyusur walennae, lelaki-lelaki memikul tong 

bambu pulang dari menyadap nira. 

  

"rumah kami di kaki bukit, beratap ijuk 

dan dapurnya selalu menguapkan aroma gula, 

mampirlah bila ada waktu. kami pantang tak 

bersikap manis kepada tamu." 

  

saat malam mengurung dan 

rembulan mengapung samar di permukaan 

walennae, di langit yang kelabu 

terdengar jerit elang, seperti rindu 



yang perih dan jauh. 

  

di rumah-rumah beratap ijuk, 

di atas balai bambu, gadis-gadis menggeliat: 

teringat dongeng tentang pangeran baik hati 

yang dikutuk penyihir jahat jadi buaya di 

sungai walennae. 

  

"di walennae kasihku, aku terperangkap janji 

yang tak mungkin aku tepati." 

  

di antara hening daun ketapang tua 

yang berguling lepas dari rantingnya, 

walennae merayap ke laut. di dasarnya aku 

hanya dapat mengenangmu, 

mengawasimu setiap pagi dan sore ketika mandi, 

menunggu saat aku menjalani 

kutukan: menerkam dan menelanmu. 

  

"di sungai walennae kasihku, adakah kau 

tahu, mengalir cintaku padamu: 

suci dan terluka." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*PUISI WAJIB KATEGORI PUTRI 

SIPUT ATAU BAYI ATAU AKU YANG TIDUR 

KARYA AAN MANSYUR 

 

Satu-satunya rumah yang tersisa adalah tidurku. Di luar itu, 

badai – dan bayangan-bayangan yang mengejar diri sendiri. 

Aku tidak lagi menunggu. Jendela telah kehilangan cahaya. 

Langit-langit dan atap dan langit dipenuhi perjalanan dan 

ketakutan dan bandara. 

  

Kuinginkan ini: selimut warisan ibuku adalah cangkang 

dan aku melunak jadi bayi. Sudah lama aku jatuh cinta 

pada hal-hal yang bisa mengajariku mengerti dan berhenti. 

Telingaku tersumbat dan lamat-lamat cuma kudengar 

kalimat selamat tidur dari dalam diriku yang baru kembali. 

  

Aku siput dan aku bayi dan aku diselaputi tidur yang 

damai. Kumakan mimpi-mimpiku: kita ada perih lain yang 

kita kira masa depan dan semua yang cuma andai. 

  

Kubiarkan semua bayangan di luar rumahku berlari dan 

jatuh menabrak diri sendiri. Ikutlah berlari jika kau tak 

ingin ke mana-mana lagi. Di dalam cangkang ini, aku riang 

bermain. Alamat-alamat yang tidak pernah kudatangi, 

pulau-pulau yang pernah menjauh, pulang satu demi satu 

menempatiku. 

  

Kelak ketika bayangan-bayangan itu, dan kau, menyerah 

atau mengalah atau gagal mengalahkan diri sendiri, aku 

bangkit. Mataku adalah pintu. Bahkan batu-batu akan 

memasukiku sebagai bunga atau matahari terbit. 

 

 



 


