
 

 

 PEDOMAN LOMBA  

2nd Equilibrium Art Competition  

 

1. REONG BERPASANGAN DAN MAKENDANG TUNGGAL 

1.1 Latar Belakang 

Bali adalah salah satu pulau yang paling terkenal di Indonesia. Seperti yang telah kita 

ketahui, Bali memiliki kebudayaan yang unik dan berbeda dari daerah lainnya. Salah satu 

budaya yang sering dipertunjukkan yaitu seni tabuh. Tabuh terbagi dari berbagai jenis 

dengan ciri khas yang berbeda. Tabuh biasanya dipakai untuk mengiringi pertunjukan seni 

di Bali.  

Salah satu bagian dari tabuh yaitu kendang. Kendang adalah salah satu jenis 

instrument perkusi yang bunyinya timbul oleh membano atau kulit yang dicenceng. 

Kendang Bali perbendaharaan bunyi yang cukup kaya karena teknik pukul dan tutupan 

pada kedua muka kendang tersebut. Kendang Bali dapat dimainkan dengan cara memukul 

dengan tangan dan juga dengan panggul, begitu pula kalau memukul bagian-bagian muka 

yang berbeda, akan menghasilkan bunyi yang bervariasi.  

Selain kendang, masih ada berbagai jenis tabuh lagi seperti reong. Reong adalah salah 

satu instrumen yang berbentuk pencon/bermoncol. Umumnya reong dibuat dari bahan 

kerawang (campuran timah murni dan tembaga) namun ada juga yang dibuat dari bahan 

besi atau pelat. Warna pencon reong umumnya berwarna keemasan tergantung bahan yang 

digunakan.  

Kedua instrumen tersebut biasanya dimainkan secara dinamis dengan pukulan dan 

gerakan yang cekatan serta menunjukkan semangat dari sang penabuhnya. Namun 

belakangan ini semangat dari generasi muda dalam melestarikan budaya semakin menurun. 

Berdasarkan hal tersebut Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana mengadakan Lomba Reong Berpasangan dan Makendang Tunggal 

dengan tujuan untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap budaya khususnya 

budaya tradisional warisan leluhur bangsa. 

 

1.2 Materi 

1. Menampilkan Tabuh Kebyar Duduk bagian Pengipuk. 

2. Pedoman tabuh dapat dilihat pada Youtube, CD, Kaset, dan media lain. 

 

 



 

 

1.3 Unsur-Unsur Penilaian  

Unsur-unsur penilaian kendang: 

1. Suara kendang  

2. Keselarasan dengan gending 

3. Teknik memainkan kendang (gegedigan) 

4. Sikap dan gaya memainkan kendang 

5. Penjiwaan lagu 

Unsur-unsur penilaian reong: 

1. Teknik memainkan reong 

2. Keselarasan dengan gending 

3. Sikap dan gaya memainkan reong 

4. Penjiwaan lagu 

 

1.4 Ketentuan Peserta 

a) Ketentuan umum 

1. Peserta wajib mengumpulkan fotocopy Kartu Pelajar bagi siswa/Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM) bagi mahasiswa/KTP untuk umum sebanyak dua lembar. 

2. Peserta wajib mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran yang dapat 

diunduh pada link yang telah disediakan. 

3. Peserta wajib datang 30 menit sebelum acara dimulai dan melakukan 

registrasi ulang pada pos registrasi yang telah disediakan. 

4. Peserta didiskualifikasi atau dinyatakan gugur jika setelah tiga kali 

pemanggilan tidak muncul. 

5. Peserta dikenakan pemotongan sebesar lima point apabila kelebihan waktu 1 

menit dari durasi yang telah ditentukan dan berlaku kelipatan. 

6. Kendang dan kostum yang digunakan saat penampilan disediakan oleh peserta. 

7. Pada saat pementasan, peserta wajib memakai nomor undian yang telah 

disediakan panitia. 

8. Pengambilan nomor undian peseta dilakukan pada saat technical meeting. 

 

b) Ketentuan khusus 

1. Peserta lomba adalah kelompok/tim dengan kategori usia 16-25 tahun.  

2. Setiap kelompok/tim beranggotakan lima orang, terdiri dari satu pemain 

kendang dan empat pemain reong. 



 

 

3. Setiap peserta wajib membawa enam orang pengiring terdiri dari dua gangsa, 

satu kajar, satu gong (gong, kempur, klentong), dan dua calung. 

4. Biaya pendaftaran sejumlah Rp 250.000,-/tim 

5. Peserta membawakan gending Pengipuk tari Kebyar Duduk. 

6. Peserta wajib memainkan lagu tiga kali putaran atau tiga gong. 

7. Peserta tidak boleh mengubah/mengaransemen gending. 

8. Durasi lomba 4-5 menit dimulai dari pertama memainkan lagu. 

9. Peserta diperkenankan melakukan persiapan  5 menit sebelum lomba dimulai. 

10. Penilaian dimulai ketika MC sudah mempersilahkan peserta untuk memulai 

penampilan. 

 

1.5 Technical Meeting 

Peserta/perwakilan wajib untuk mengikuti Technical Meeting yang dilaksanakan pada: 

 hari/tanggal : Minggu, 16 Juli 2017 

 waktu  : 09.00 - Selesai 

 tempat  :  Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana 

 

1.6 Penilaian Juri 

1. Juri yang ditentukan atau dipilih oleh panitia 2nd Equilibrium Art Competition (EAC) 

adalah 3 orang juri yang memiliki kredibilitas di bidang kendang dan reong. 

2. Hasil penilaian dewan juri akan diputuskan terbaik I, II, dan III untuk masing-masing 

kategori yaitu Reong Berpasangan dan Makendang Tunggal. 

3. Keputusan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

 

1.7 Pelaksanaan Lomba 

Lomba Makendang Tunggal dan Reong Berpasangan 2nd Equilibrium Art Competition 

(EAC) dilaksanakan pada: 

 hari/tanggal : Jumat, 28 Juli 2017 

 waktu  : 08.00 WITA-selesai 

 tempat  : Wantilan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 

 

1.8 Pengumuman Pemenang 

Pengumuman pemenang lomba akan diumumkan pada akhir perlombaan. Hadiah 

berupa piala, piagam, dan uang tunai akan diberikan kepada pemenang dengan peringkat 



 

 

I, II, III, dan Juara Favorite untuk Lomba Reong Berpasangan dan Makendang Tunggal 

yang diberikan saat penutupan 2nd Equilibrium Art Competition pada tanggal 29 Juli 2017.. 

• Terbaik I Reong Berpasangan  : Piala + Piagam penghargaan + Uang Tunai  

• Terbaik II Reong Berpasangan : Piala + Piagam penghargaan + Uang Tunai  

• Terbaik III Reong Berpasangan : Piala + Piagam penghargaan + Uang Tunai  

• Juara Favorite Reong Berpasangan  : Piala + Piagam 

• Terbaik I Makendang Tunggal : Piala + Piagam penghargaan + Uang Tunai  

• Terbaik II Makendang Tunggal : Piala + Piagam penghargaan + Uang Tunai  

• Terbaik III Makendang Tunggal : Piala + Piagam penghargaan + Uang Tunai 

• Juara Favorite Makendang Tunggal : Piala + Piagam 

 

2. LOMBA TARI TRUNAJAYA 

2.1 Latar Belakang 

Pulau Bali sudah terkenal hingga ke Mancanegara dengan keberagaman budayanya 

yang unik, salah satunya yaitu di bidang seni tari. Misi kesenian Bali ke luar negeri untuk 

mempromosikan Bali khususnya dan Indonesia umumnya sudah sering berlangsung dan 

mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat serta para penonton yang terkagum dan 

terkesima dengan gerakan-gerakan tari Bali yang enerjik, lemah lembut apalagi tat kala 

melihat lirikan mata dan jari-jemari yang mengikuti suara gambelan sebagai pengiring 

tarian.  

Tari Bali pada umumnya dapat dikatagorikan menjadi tiga kelompok, yaitu wali atau 

seni tari pertunjukan sakral, bebali atau seni tari pertunjukan untuk upacara dan juga untuk 

pengunjung, dan balih-balihan atau seni tari untuk hiburan pengunjung. 

Dalam hal ini Tari Trunajaya merupakan bagian dari kategori tari balih-balihan yang 

dimana untuk hiburan. Sebagai tari hiburan tarian ini dapat dipentaskan dimana saja. 

Misalnya di halaman pura, di lapangan atau panggung tertutup/terbuka, dan di tempat- 

tempat lainnya. Tari ini termasuk tari tunggal yaitu hanya dipentaskan oleh satu orang 

dengan gerakan yang agak keras dan semangat. 

Tari Trunajaya menurut budaya Indonesia adalah suatu tarian yang berasal dari 

daerah Bali Utara (Buleleng). Tari Trunajaya menggambarkan gerak gerik seorang pemuda 

yang baru menginjak dewasa. Gerakannya menggambarkan prilaku seorang remaja yang 

enerjik, penuh emosional dan ulahnya senantiasa untuk memikat hati seorang gadis. Tari 

Trunajaya termasuk tari putra keras yang biasa ditarikan oleh penari putri. Pencipta tari 

Trunajaya adalah Pan Wandres dalam bentuk kebyar Legong dan kemudian disempurnakan 



 

 

oleh I Gede Manik. Tarian ini diciptakan pada tahun 1915. Kreasi tarian Trunajaya ini 

diciptakan untuk sebuah tari hiburan yang bisa dinikmati saat-saat perayaan tertentu. 

Keberadaan Tari Trunajaya kini sangat berkembang pesat, semakin banyak orang 

yang berlatih tari ini di sanggar, pelatihan ekstrakurikuler di sekolah dan kalangan 

mahasiswa yang turut merespon perkembangan Tari Trunajaya ini dengan mengadakan 

lomba Tari Trunajaya melalui program kerjanya. Berdasarkan hal tersebut Badan Eksekutif 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana mengadakan lomba Tari 

Trunajaya dengan tujuan untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap budaya 

khususnya Tari Trunajaya, meningkatkan semangat kompetitif generasi muda, dan 

melestarikan budaya Bali melalui program kerja yang ada. 

 

2.2 Materi 

1. Menampilkan Tari Trunajaya pendek dengan pakem yang sudah ada dan 

menggunakan iringan musik yang ditentukan oleh panitia. 

 

2.3 Unsur-Unsur Penilaian 

1. Teknik Gerak Tari 

2. Komposisi 

3. Ekspresi 

4. Keserasian 

5. Sesaluk 

6. Busana, Make Up 

 

2.4 Ketentuan Peserta 

a) Ketentuan Umum 

1. Peserta wajib mengumpulkan fotocopy kartu pelajar (siswa)/Kartu Tanda 

Mahasiswa (mahasiswa)/KTP (umum) sebanyak 2 lembar. 

2. Peserta wajib mengumpulkan dan mengisi formulir pendaftaran yang dapat 

diunduh pada link yang telah disediakan. 

3. Peserta wajib datang 30 menit sebelum acara dimulai dan melakukan 

registrasi ulang pada meja registrasi. 

4. Peserta dianggap gugur jika setelah tiga kali pemanggilan peserta tidak 

muncul. 

5. Peserta dikenakan pemontongan sebesar lima poin untuk setiap kelebihan 

waktu 15 detik dari durasi lomba yang telah ditentukan dan berlaku kelipatan. 



 

 

6. Kostum dan perlengkapan lomba disiapkan oleh peserta. 

7. Pada saat pementasan, peserta wajib memakai nomor undian yang disediakan 

oleh panitia. 

8. Peserta tidak diperkenankan meminta tambahan properti apapun kepada 

panitia. 

9. Pengambilan nomor undi peserta dilaksanakan pada saat technical meeting. 

 

b) Ketentuan Khusus 

1. Peserta Lomba Tari Trunajaya di tarikan oleh 1 putri yang berusia 16-25 tahun. 

2. Biaya pendaftaran Rp 150.000.-/orang. 

3. Pengiring musik/kaset menggunakan kaset khusus belajar menari produksi 

Bali Record Vol. 5 Tari Trunajaya pendek. Musik bisa di download pada 

link berikut: https://db.tt/yOzysokD3O  

4. Kostum/pakaian Tari Trunajaya di siapkan oleh peserta (baju warna ungu, kain 

warna ungu, udeng warna ungu, sabuk perada kuning, simping kulit, tutup dada 

beludru, badong kulit lanying, gelang kana kulit, ampok-ampok kulit, garuda 

mungkur, bunga emas imitasi 1 buah, bunga di telinga (sumpang), dan kipas). 

5. Durasi lomba Tari Trunajaya maksimal 16 menit termasuk persiapan. 

6. Penilaian dimulai ketika MC sudah mempersilahkan peserta untuk memulai 

penampilan (waktu sudah berjalan). 

7. Apabila pakaian/sesaluk pada penari jatuh akan di kenakan pengurangan nilai 

oleh juri. 

 

2.5 Technical Meeting 

Peserta/perwakilan wajib untuk mengikuti Technical Meeting yang dilaksanakan pada: 

 hari, tanggal : Minggu, 16 Juli 2017 

 waktu : 12.15 WITA – selesai 

 tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

 

2.6 Penilaian Juri  

1. Juri ditentukan atau dipilih oleh panitia 2nd Equilibrium Art Competition yakni 3 

orang yang memiliki kredibilitas dibidang Tari Trunajaya. 

2. Hasil penilaian dewan juri akan diputuskan terbaik I, II, dan III. 

3. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

https://db.tt/yOzysokD3O


 

 

2.7 Pelaksanaan Lomba 

Lomba Tari Trunajaya 2nd Equilibrium Art Competition (EAC) dilaksanakan pada: 

 hari, tanggal : Kamis, 27 Juli 2017 

 waktu : 08.00 WITA – selesai 

 tempat : Wantilan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 

 

2.8 Pengumuman Pemenang Lomba 

 Pengumuman pemenang lomba akan diumumkan pada akhir perlombaan. Hadiah 

berupa piala, piagam, dan uang tunai akan diberikan kepada pemenang dengan peringkat 

I, II, III, dan Juara Favorite untuk Lomba Tari Trunajaya yang diberikan saat penutupan 

2nd Equilibrium Art Competition pada tanggal 29 Juli 2017. 

• Terbaik I : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai  

• Terbaik II : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai  

• Terbaik III : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai  

• Juara Favorite : Piala + Piagam 

 

3. LOMBA MUSIKALISASI PUISI 

3.1 Latar Belakang 

Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra dengan bahasa yang diringkas, 

dipadatkan, serta diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata yang 

imajinatif dan memiliki makna. Bahasa dari puisi terikat oleh irama, matra, rima, serta 

penyusunan larik dan bait. 

Sebagian besar puisi dibangun oleh beberapa kata, frase, ataupun kalimat yang 

membuat puisi ini digolongkan sebagai sebuah kepadatan dalam bentuk dan isi. Banyak 

tantangan dalam memahami sebuah puisi, seperti ucapan tak langsung dan ambiguitas yang 

merupakan salah satu sifat puisi untuk menyembunyikan makna tersirat yang terkandung 

di dalamnya. Untuk dapat memahaminya, perlu dilakukan sebuah tindakan untuk 

menangkap keindahan dan memahami makna yang tersembunyi dalam diksi yang 

digunakan pada sebuah puisi. 

Kegiatan musikalisasi puisi atau muspus merupakan upaya untuk menggabungkan 

puisi dengan musik menjadi sebuah lagu. Musikalisasi puisi bukanlah hal yang baru dalam 

bidang seni, melainkan seni yang sudah mengalami perkembangan dalam bidangnya. 

Musikalisasi puisi merupakan cara untuk menyampaikan makna dan mengekspresikan 

puisi kepada audien yang penyajiannya dikolaborasikan dengan bantuan alat musik seperti 

piano, gitar, seruling, dan alat – alat yang bernuansa ritmis lainnya. Alat musik lainnya 



 

 

yang dapat dikolaborasikan dengan pengekspresian musik bisa juga tidak berupa 

instrumen, misalnya siulan, lentikan tangan, maupun yang lainnya. Dengan adanya bantuan 

dari alat musik, puisi tersebut dapat menghasilkan irama dan memudahkan penyampaian 

makna puisi bersangkutan, sehingga penikmat seni akan lebih mudah untuk memahami 

makna yang disampaikan dalam sebuah puisi. Dengan demikian, untuk dapat 

menyampaikan makna puisi bagi penikmat seni tidak hanya melalui pembacaan secara 

konvensional, melainkan dapat dilakukan dengan lebih “terasa” dan “bermakna” melalui 

pembacaan yang diekspresikan dengan kolaborasi musik didalamnya. 

Meskipun musikalisasi puisi bukan hal yang baru di dunia seni, namun masih banyak 

kalangan yang tertarik dengan musikalisasi puisi, tidak hanya generasi muda. Banyak 

kalangan masyarakat yang hanya menikmati sebuah puisi tanpa mengetahui makna dari 

puisi tersebut. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui upaya apa yang dapat 

dilakukan untuk bisa memahami makna dari sebuah puisi. Oleh karena banyaknya peminat 

akan musikalisasi puisi ini disertai juga masih banyaknya kalangan masyarakat yang belum 

bisa menafsirkan dan memahami makna dari sebuah puisi, maka Badan Eksekutif 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana mengadakan lomba 

Musikalisasi Puisi yang melibatkan generasi muda sebagai pesertanya. 

 

3.2 Materi 

1. Menampilkan 1 (satu) puisi wajib yang telah disediakan oleh panitia dengan tema 

“Ekonomi” yang merupakan karangan penyair ternama. 

2. Menampilkan 1 (satu) puisi bebas ciptaan sendiri/komunitas yang orisinil. 

 

3.3 Unsur-unsur Penilaian 

1. Penafsiran atau pemaknaan puisi (50%) 

2. Musikalitas (30%) 

3. Penampilan (15%) 

4. Ketentuan panitia (berupa pengurangan poin, dsb) (5%) 

 

3.4 Ketentuan Peserta 

a) Ketentuan Umum 

1. Peserta wajib mengumpulkan fotocopy Kartu Pelajar bagi siswa/Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM) bagi mahasiswa/KTP untuk umum sebanyak dua lembar. 

2. Peserta wajib mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran yang dapat 

diunduh pada link yang telah disediakan. 



 

 

3. Peserta wajib datang 30 menit sebelum acara dimulai dan melakukan 

registrasi ulang pada pos registrasi yang telah disediakan. 

4. Peserta didiskualifikasi atau dianggap gugur jika setelah tiga kali pemanggilan 

tidak muncul. 

5. Peserta dikenakan pemotongan poin sebesar lima poin untuk setiap kelebihan 

waktu 15 detik dari durasi lomba yang telah ditentukan dan berlaku kelipatan. 

6. Kostum, perlengkapan (alat musik), maupun properti yang dibutuhkan saat 

penampilan disediakan oleh peserta. 

7. Pada saat pementasan, peserta wajib memakai nomor undian yang telah 

disediakan oleh panitia. 

8. Peserta tidak diperkenankan meminta tambahan properti apapun kepada 

panitia. 

9. Pengambilan nomor undian peserta dilakukan pada saat technical meeting. 

 

b) Ketentuan Khusus 

1. Peserta Lomba Musikalisasi Puisi adalam kelompok/tim dengan kategori usia 

16-25 tahun. 

2. Setiap kelompok/tim beranggotakan 4-7 orang. 

3. Biaya pendaftaran sejumlah Rp 200.000,-/tim 

4. Peserta membawakan dua buah puisi yang dilagukan, terdiri dari satu Puisi 

Wajib (terlampir) dengan tema “Ekonomi” dan satu Puisi Bebas ciptaan 

sendiri/ komunitas orisinil tanpa suntingan dari penyair lain. 

5. Peserta tidak boleh mengubah satu katapun dari puisi yang di musikalisasi. 

6. Durasi lomba maksimal 15 menit untuk dua kali pembawaan musikalisasi puisi 

dan 5 menit persiapan. 

7. Penilaian dimulai ketika MC sudah mempersilahkan peserta untuk memulai 

penampilan (waktu sudah berjalan). 

8. Alat musik yang dipergunakan adalah alat musik akustik (bass elektrik 

diperbolehkan). 

9. Peserta diperkenankan menambah instrument perkusi atupun alat musik 

tradisional. 

 

 

 

 



 

 

3.5 Technical Meeting 

Peserta/perwakilan wajib untuk mengikuti Technical Meeting yang dilaksanakan pada: 

 hari, tanggal : Minggu, 16 Juli 2017 

 waktu  : 14.50 WITA – selesai 

 tempat  : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

 

3.6 Penilaian Juri 

1. Juri ditentukan atau dipilih oleh panitia 2nd Equilibrium Art Competition (EAC) 

yakni 3 (tiga) orang juri yang memiliki kredibilitas di bidang Musikalisasi Puisi. 

2. Hasil penilaian dewan juri akan diputuskan terbaik I, II, dan III 

3. Keputusan dewan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

 

3.7 Pelaksanaan Lomba 

Lomba Musikalisasi Puisi 2nd Equilibrium Art Competition (EAC) dilaksanakan pada: 

 hari, tanggal : Sabtu, 29 Juli 2017 

 waktu  : 08.00 WITA – selesai 

 tempat  : Wantilan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 

 

3.8 Pengumuman Pemenang Lomba 

 Pengumuman pemenang lomba akan diumumkan pada akhir perlombaan. Hadiah 

berupa piala, piagam, dan uang tunai akan diberikan kepada pemenang dengan peringkat 

I, II, III, dan Juara Favorite untuk Lomba Musikalisasi Puisi yang diberikan saat penutupan 

2nd Equilibrium Art Competition pada tanggal 29 Juli 2017. 

• Terbaik I : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai  

• Terbaik II : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai  

• Terbaik III : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai  

• Juara Favorite : Piala + Piagam 

 

  



 

 

PERSYARATAN PENDAFTARAN 

 

Reong Berpasangan + Makendang Tunggal 

➢ Berusia 16 s.d. 25 tahun. 

➢ Peserta Reong Berpasangan + Makendang Tunggal merupakan 1 tim. 

➢ Biaya pendaftaran Rp 250.000.-/orang. 

➢ Melampirkan foto 3 x 4 (berwarna) sebanyak 2 buah untuk masing-masing peserta. 

➢ Fotocopy kartu pelajar (siswa)/Kartu Tanda Mahasiswa (mahasiswa)/KTP (umum) 

sebanyak dua lembar. 

➢ Seluruh berkas dimasukkan ke dalam map berwarna merah (untuk pendaftaran 

langsung). 

 

Tari Trunajaya 

➢ Berusia 16 s.d. 25 tahun. 

➢ Peserta Tari Trunajaya merupakan perseorangan. 

➢ Biaya pendaftaran Rp 150.000.-/orang. 

➢ Melampirkan foto 3 x 4 (berwarna) sebanyak 2 buah untuk masing-masing peserta. 

➢ Fotocopy kartu pelajar (siswa)/Kartu Tanda Mahasiswa (mahasiswa)/KTP (umum) 

sebanyak dua lembar. 

➢ Seluruh berkas dimasukkan ke dalam map berwarna biru (untuk pendaftaran langsung). 

 

Musikalisasi Puisi 

➢ Berusia 16 s.d. 25 tahun. 

➢ Peserta Musikalisasi Puisi merupakan 1 tim yang terdiri dari 5-7 orang. 

➢ Biaya pendaftaran Rp 200.000.-/orang. 

➢ Melampirkan foto 3 x 4 (berwarna) sebanyak 2 buah untuk masing-masing peserta. 

➢ Fotocopy kartu pelajar (siswa)/Kartu Tanda Mahasiswa (mahasiswa)/KTP (umum) 

sebanyak dua lembar. 

➢ Seluruh berkas dimasukkan ke dalam map berwarna kuning (untuk pendaftaran 

langsung). 

 

Pendaftaran dapat dilakukan pada tanggal 29 Mei 2017 s.d. 24 Juni 2017  

 

 

 



 

 

Pendaftaran langsung : 

➢ Waktu : Senin s.d. Minggu, pukul 15.00 – 18.00 WITA 

➢ Tempat : Sekretariat Bersama LMFEB Unud, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas  

   Udayana. Jln. P. B. Sudirman, Denpasar Selatan. 

 

Pendaftaran Online : 

➢ Formulir pendaftaran masing-masing lomba dapat dikirim melalui email 

eacfebunud@gmail.com (waktu tidak dibatasi selama tanggal pendaftaran). 

➢ Uang pendaftaran dikirim ke rekening Bank BNI a.n. KADEK YURIKA DWI SAFITRI 

dengan nomor rekening : 0434906793 (foto bukti transfer dilampirkan bersamaan dengan 

formulir pendaftaran). 

 

*Pilih salah satu jenis pendaftaran. 

*Kriteria Lomba, Formulir Pendaftaran, dan Persyaratan Pendaftaran dapat diunduh pada link 

yang telah disediakan. 

*Bagi peserta yang melakukan pendaftaran online, dimohonkan untuk mengumpulkan 

kelengkapan persyaratan saat Technical Meeting. 

 

KETENTUAN JUARA FAVORITE : 

➢ Mengumpulkan softcopy foto berwarna dengan mengenakan pakaian adat ringan dan 

berlatar bebas untuk lomba tari trunajaya dan lomba reong berpasangan + makendang 

tunggal (satu tim). 

➢ Mengumpulkan softcopy foto berwarna (latar bebas) untuk masing-masing tim lomba 

musikalisasi puisi. 

➢ Softcopy dapat dikirim bersamaan dengan formulir pendaftaran melalui email : 

eacfebunud@gmail.com  

➢ Pemenang Juara Favorit akan ditentukan melalui voting terbanyak di Official Account 

Instagram EAC : EACFEBUNUD dan Voting Ticket yang akan dilakukan saat perlombaan 

berlangsung. 

➢ Juara Favorit akan diumumkan pada saat penutupan acara 2nd Equilibrium Art Competition. 
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Official Account : 

➢ Line  : @kul286y 

➢ Instagram : EACFEBUNUD 

➢ Twitter  : EACFEBUNUD 

➢ FB Pages : Equilibrium Art Competition FEB Unud 

➢ Email  : eacfebunud@gmail.com  

 

Info lebih lanjut hubungi, 

Contact Person : 

Gita  (085739863163 / Id Line : ayugitapurwitidewi) 

Arista  (087860662779 / Id Line : aristadwipratama) 

Leonny (085792741748 / Id Line : leonnyprimasari) 
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LAMPIRAN PUISI WAJIB 

 

TANAH AIR MATA 

Karya : Sutardji Calzoum Bachri 

 

Tanah air mata tanah tumpah darahku 

Mata air air mata kami 

Air mata tanah air kami 

Di sinilah kami berdiri 

Menyanyikan air mata kami 

Di balik gembur subur tanahmu 

Kami simpan perih kami 

Di balik etalase megah gedung-gedungmu 

Kami coba sembunyikan derita kami 

Kami coba simpan nestapa 

Kami coba kuburkan duka lara 

Tapi perih tak bisa sembunyi 

Ia merebak ke mana-mana 

Bumi memang tak sebatas pandang 

Dan udara luas menunggu 

Namun kalian takkan bisa menyingkir 

Ke manapun melangkah 

Kalian pijak air mata kami 

Ke manapun terbang 

Kalian kan hinggap di air mata kami 

Ke manapun berlayar 

Kalian arungi air mata kami 

Kalian sudah terkepung 

Takkan bisa mengelak, takkan bisa ke mana pergi 

Menyerahlah pada kedalaman air mata 

 


