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A. LOMBA CONTENT CREATOR 

Penyelenggaraan Lomba Content Creator keunggulan Prodi dalam serangkaian agenda 
Milad UMKU ke 24 dengan nama "KOMPETISI VIDEO KEUNGGULAN PRODI".  

Ketentuan dan Syarat: 

1. Lomba terbuka untuk seluruh mahasiswa di Program Studi Universitas 
Muhamamdiyah Kudus, secara berkelompok. Satu kelompok minimal 2 anggota; 

2. Pendaftaran peserta melalui pengisian link pendaftaran di 
https://umku.id/DaftarKontenKreator2022   

3. Peserta wajib mengikuti IG, klik_umku; 
4. Video yang dikirimkan merupakan karya asli kelompok dan peserta wajib 

bertanggung jawab penuh terhadap karya yang dikirimkan; 
5. Video konten tidak boleh mengandung SARA, unsur politik, pornografi, dan 

plagiarisme (jika panitia menemukan kecurangan, panitia berhak mendiskualifikasi 
peserta); 

6. Karya yang diajukan belum pernah dipublikasikan di manapun; 
7. Video yang dikirimkan menjadi milik panitia dan dapat secara bebas digunakan 

dalam rangka kegiatan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kudus; 
8. Video diunggah pada Google Drive dan menyampaikan tautan link videonya 

melalui surel dengan subjek: “Lomba Video Keunggulan Prodi 2022_Nama 

Prodi_Nama Ketua Kelomok” ke email milad@umku.ac.id ; 

9. Video konten juga diuploud di Instagram dan ditag ke IG @Klik_umku lalu tandai 
klik_umku dan mention ke 5 teman kamu sertakan caption menarik dan hashtag 
#mildaumku2022; 

10. Video konten paling lambat dikumpulkan tanggal 6 Oktober 2022; 
11. Pemenang Lomba Video ditentukan oleh juri dan akan diumumkan pada saat 

tanggal 10 Oktober 2022 serta keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat 
diganggu gugat; 

12. Spesifikasi Vidoe konten: 
a. Video dapat berupa film pendek, vlog, dokumenter ataupun jenis video lain 
b. Format mp.4 atau mov 
c. Resolusi minimal 1280x720 pixel 
d. Durasi 5 – 10 menit. 

Kategori penilaian: 

1. Kriteria penilaian: 
a. kesesuaian dengan jenis/bentuk video yang dipilih (film pendek, vlog, 

dokumenter, dsb); 
b. kesesuaian substansi dengan tema; 
c. pengambilan angle, momen, pencahayaan; dan 
d. kreativitas. 

Narahubung : 085600121733 (Naili Azizah) dan Jeki Purnomo (081329112506) 

https://umku.id/DaftarKontenKreator2022
mailto:milad@umku.ac.id
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B. LOMBA CIPTA LAGU BANGGA MENJADI MAHASISWA UMKU 

Syarat dan Ketentuan Umum 

1. Peserta merupakan mahasiswa UMKU 

2. Lomba dilakukan secara individu, bukan kelompok. 
3. Karya yang dikumpulkan tidak pernah dilombakan sebelumnya dan merupakan 

karya orisinil peserta. 
4. Pendaftaran peserta melalui pengisian link pendaftaran di 

https://umku.id/DaftarCiptaLagu2022  

5. Setiap peserta hanya diperbolehkan untuk mengirimkan 1 (satu) karya lagu. 

6. Tema untuk lomba cipta lagu adalah “Bangga Menjadi Mahasiswa UMKU” 

7. Lirik lagu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

8. Durasi lagu maksimal 2.5-3.5 menit 

Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

Pemenang akan diumumkan pada tanggal 10 OKTOBER 2022 
 
Syarat dan Ketentuan Teknis Berkas Perlombaan  
1. Peserta diwajibkan untuk menyertakan file tambahan berupa video (mp4) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

- Durasi video maksimal 4 menit. 

- Video direkam dengan posisi horizontal. 

- Diperbolehkan untuk merekam dari berbagai arah (minimal 2 arah). 

- Video direkam sesuai dengan kreativitas masing-masing. 

- Video harus orisinil, tidak boleh mengambil sumber dari luar 

- -Diperkenankan untuk melibatkan paling banyak 4 orang di dalam musik 
video. 

- Audio editing diperkenankan, namun dewan juri hanya tetap menilai dari 
karya tertulis. 

2.  Karya peserta dikirim dalam format sebagai berikut: 

- Notasi angka dan/ atau balok dengan 1 (satu) suara beserta syairnya dan 
dilengkapi dengan tanda-tanda ekspresi (tempo, dinamika, dan/atau 
lainnya), disertai dengan nama pengarang. Penamaan file partitur : MILAD 
UMKU 24_ Cipta Lagu_ Judul Lagu_Nama Pengarang. 

- Rekaman video (mp4), tanpa menyebutkan identitas pengarang. Apabila 
durasi video melebihi waktu yang ditentukan (batas toleransi 1 menit), 
maka akan diberikan pengurangan nilai. Penamaan file mp4/video : MILAD 
UMKU 24 - Cipta Lagu -  Nama Peserta 

- File partitur dan rekaman video (mp4) dikirimkan melalui email 
milad@umku.ac.id  

- Pengiriman berkas lomba paling lambat diterima pada tanggal 6 oktober 
2022  

 

https://umku.id/DaftarCiptaLagu2022
mailto:fbs.pro@uksw.edu
mailto:milad@umku.ac.id
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Penilaian Lomba 
  

Penilaian terdiri dari 1 tahapan, yakni Tahap Penyisihan. 
 

Dipilih 3 Peserta terbaik. 
 

   
RUBRIK PENILAIAN 

  
Aspek Indikator Penilaian Skor 

Syair lagu -Syair lagu sangat baik 4 

  -Syair lagu cukup baik 3 

-40% -Syair lagu kurang baik 2 

  -Syair lagu sangat kurang 1 

Kesesuaian melodi 

dengan teks 
-Kesesuaian melodi dengan teks sangat baik 4 

  -Kesesuaian melodi dengan teks cukup baik 3 

-30% -Kesesuaian melodi dengan teks kurang baik 2 

  -Kesesuaian melodi dengan teks sangat kurang 1 

Harmonisasi lagu -Harmonisasi lagu sangat baik 4 

  -Harmonisasi lagu cukup baik 3 

-20% -Harmonisasi lagu kurang baik 2 

  -Harmonisasi lagu sangat kurang 1 

Kreativitas Video 

(10%) 

-Presentasi video sangat menarik 4 

-Presentasi video cukup menarik 3 

-Presentasi video kurang menarik 2 

-Presentasi video tidak menarik 1 

 

 

 


