


 

1. Latar Belakang 

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas oleh Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong mahasiswa untuk tidak hanya unggul dalam akademik, 

namun juga menjadi individu yang kreatif, inovatif, berdaya saing tinggi, dan berkarakter. Mahasiswa tidak 

hanya dibekali pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga dua unsur yang menyempurnakan kinerja 

di kehidupan masyarakat, yaitu hard skills dan soft skills, karena sinergi di antara keduanya sangat 

diperlukan. Kehadiran pengembangan teknologi yang demikian cepat mendorong para lulusan untuk 

mampu beradaptasi dengan perubahan, bersemangat untuk belajar sepanjang hayat, dan memiliki 

kepedulian terhadap pembangunan yang berkelanjutan. 

 

LSMI adalah lomba yang berfokus di bidang seni dengan cakupan mahasiswa Itenas. Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk mempersiapkan mahasiswa mengikuti program tingkat nasional yang diadakan oleh 

Puspresnas, yaitu Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas). LSMI ini berkonsep dengan 

mengedepankan unsur budaya Indonesia dan nasionalisme yang dipadukan dengan seni modern dengan 

berbagai media penyampaian (vocal grup, pop solo, lukis, dan fotografi) dengan memanfaatkan teknologi 

sekreatif mungkin. 

 

2. Tujuan Kegiatan 

- Meningkatkan kemampuan mahasiswa dibidang non-akademik terutama kesenian. 

- Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang kesenian. 

- Memberikan wadah untuk mengekspresikan kreativitas dan bakat. 

 

3. Peserta 

Mahasiswa aktif Itenas 

 

4. Tema 

Lomba Seni Mahasiswa Itenas (LSMI) - “Itenas for a Brighter future” 

 

5. Waktu dan Tempat 

Tanggal Kegiatan 

16 – 30 November 2022 Pendaftaran dan pengumpulan karya 

01 – 04 Desember 2022 Seleksi karya 

05 Desember 2022 Pengumuman finalis 

06 Desember 2022 Technical meeting finalis 



Tanggal Kegiatan 

07 Desember 2022 Geladi resik grand final 

08 Desember 2022 Grand Final 

 

6. Kategori Lomba 

Lomba seni yang diperlombakan terdiri atas empat rangkaian, yaitu: 

a. Pop Solo 

- Solo Wanita 

- Solo Pria 

b. Vocal grup 

c. Lukis 

d. Fotografi 

 

7. Ketentuan Umum 

- Mahasiswa aktif Itenas yang dapat dibuktikan dengan melampirkan KRS 

- Peserta melampirkan bukti karya belum pernah di ikut sertakan dalam lomba lain. 

- Peserta melampirkan surat penyataan orisinalitas karya 

- Peserta dapat mengikuti beberapa kategori perlombaan sekaligus. 

- Semua pendaftaran dan pengiriman karya dikumpulkan pada link 

https://bit.ly/LombaSeniMahasiswaItenas2022  

- Untuk kategori lomba lukis, peserta secara langsung mengumpulkan karya ke ruang BKA Itenas  

- Bagi peserta yang lolos ke Grand Final akan tampil di Itenas secara langsung. 

8. Teknis Lomba Tiap Kategori 

a. Pop Solo (Wanita dan Pria) 

- Menyanyi tunggal/solo 

- Peserta lomba terdiri atas putra dan putri 

- Setiap peserta menyanyikan satu lagu wajib dan satu lagu pilihan 

- Judul lagu wajib dan pilihan ditetapkan oleh panitia 

- Nada dasar lagu disesuaikan dengan kemampuan peserta (ditentukan pada saat pengambilan 

nada dasar) 

- Tidak diizinkan untuk melakukan editing suara ataupun video (lipsync, autotune, dan lainya). 

- Video yang dikirimkan memiliki orientasi portrait. 

- Resolusi video yang di kirimkan minimal 720p dan maksimal 1080p. 

- Adapun Judul lagu dan pilihan disajikan dalam tabel 1. 

 

https://bit.ly/LombaSeniMahasiswaItenas2022


 

Tabel 1. Daftar Judul Lagu Pop 

No Kategori Sifat No Judul Lagu Penyanyi/Pencipta 

1. Pop Putra Wajib 1. Jangan Rubah 

Takdirku 

Andmesh (Badai) 

Pilihan 1. Hingga Tua Bersama Rizky Febian (Fery 

Hudaya) 

2. Rumah Singgah Fabio Asher 

(Trakast. Fabio 

Asher) 

3. Bagaimana Kalau Aku 

Tidak Baik-Baik Saja 

Judika (Judika) 

4. Monokrom Tulus (Tulus, Ari 

Renaldi) 

5. Bunga Terakhir Romeo (Bebi 

Romeo) 

2. Pop Putri Wajib 1. Tak Ingin Usai Keisya Levronika 

(Mario G. Klau) 

Pilihan 1. Sisa Rasa Mahalini (Tintin, 

Mahalini) 

2. Mungkin Hari Ini Esok 

Atau Nanti 

Anneth (Anneth) 

3. Tutur Batin Yura Yunita (Yura 

Yunita) 

4. Terlalu Cinta Rosa (Yovie 

Widianto) 

5. Teruskanlah Agnes Monica (Pay 

dan Dewiq) 

 

b. Vocal Grup 

- Peserta tergabung dalam grup yang berjumlah minimal 5 orang dan maksimal 10 orang 

(penyanyi dan pemain musik*) 

*apabila ada 

- Setiap peserta menyanyikan satu lagu wajib dan satu lagu pilihan 

- Judul lagu wajib dan lagu pilihan ditetapkan oleh panitia 

- Musik pengiring adalah alat musik akustik/nonelektrik  



- Panitia hanya akan menyediakan satu buah piano pada saat grand final  

- Tidak diizinkan untuk melakukan editing suara ataupun video (lipsync, autotune, dan 

lainya). 

- Video yang dikirimkan memiliki orientasi portrait. 

- Resolusi video yang di kirimkan minimal 720p dan maksimal 1080p 

- Adapun Judul lagu dan pilihan disajikan dalam tabel 2 

Tabel 2. Daftar Judul Lagu Vocal Grup 

No. Lagu Wajib No. Lagu Pilihan 

1. Tanduk Majeng 1. Pemuda – HIVI (Candra 

Darusman) 

2 Rek Ayo Rek 2. Warna – Sheilla Majid (Indra 

Lesmana) 

3 Grimis-grimis 3. Tak Kuduga – Ruth Sahanaya 

(Erwin Gutawa dan Lulu 

Gutawa) 

4. Masa Kecil – Krimata (Harry 

Kiss dan Erwin  

Gutawa) 

5. Sahabat Dulu dari OST 

Layangan Putus - Prisa  

Mandagie (Pika Iskandar) 

6. Hati- hati di Jalan – Tulus 

(Tulus) 

7. Tendangan Dari Langit – 

Kotak (Kotak) 

 

c. Lukis 

- Tema: Itenas for a brighter future 

- Materi lukisan dua dimensi di kanvas dengan ukuran 80 x 80 cm. Menggunakan cat akrilik 

dan/atau cat minyak, charcoal, pinsil, krayon warna, atau media campur (mixed media). 

- Teknik melukis bebas 

- Setelah mengisi form pendaftaran pada laman https://bit.ly/LombaSeniMahasiswaItenas2022 

Peserta mengirimkan karya secara langsung ke BKA Itenas, sesuai batas waktu yang telah 

ditentukan pada timeline Kegiatan 

- Karya menjadi milik Itenas, namun peserta berhak mencantumkan nama pada bagian lukisan 

https://bit.ly/LombaSeniMahasiswaItenas2022


- Peserta melampirkan filosofi karya yang dibuat dalam bentuk tulisan yang diupload dalam file 

pdf 

d. Fotografi 

- Tema: Itenas for a brighter future 

- Lomba fotografi ini dilaksanakan dengan menggunakan kamera digital SLR/Mirroless, bebas 

menggunakan segala macam merk kamera 

- Editing hanya diperbolehkan sebatas pengaturan kontras, cropping, dan konversi foto 

berwarna menjadi hitam putih. 

- Panitia berhak mempublikasikan karya peserta tetapi hak cipta tetap milik pembuat karya 

 

Informasi Lebih Lanjut 

Contact Person: 

Biro Kemahasiswaan dan Alumni 

HP. +62 813 8002 8712 

kemahasiswaan@itenas.ac.id 


