
PANDUAN LOMBA

Journalistic and Art of Semesta Ingenious Competition (JOURASIC)

Jenis Perlombaan

A. Lomba Film Pendek

B. Lomba Podcast

C. Lomba Digital Art

D. Lomba Fotografi

Teknis Pendaftaran

● Pendaftaran lomba ini tidak dipungut biaya.

● Setiap peserta wajib mengikuti akun Instagram Cosmotrap (@cosmotrap) dan OSIS

SMA Semesta (@osissmasemesta).

● Setiap peserta wajib mengikuti akun Instagram Semesta School (@semestasemarang)

● Setiap peserta wajib like dan mention minimal 5 teman pada kolom komentar

unggahan poster JOURASIC 2023 di akun Instagram @cosmotrap.

● Setiap peserta wajib subscribe akun YouTube Semesta School (SEMESTA SCHOOL)

● Setiap peserta wajib membagikan poster JOURASIC dan Semesta Day ke minimal

lima grup WhatsApp/Line/Telegram serta membagikan poster JOURASIC dan Semesta

Day di Instastory pribadi (jangan lupa untuk mention Instagram @cosmotrap,

@osissmasemesta, dan @semestasemarang).

● Setiap peserta wajib mengunggah foto menggunakan twibbon (slide 1), poster

JOURASIC (slide 2), dan poster Semesta Day (slide 3) di feed Instagram pribadi dan

tag @cosmotrap dan @osissmasemesta. Poster, twibbon, dan caption bisa diunduh

pada link berikut: KLIK DISINI

● Postingan tidak boleh diarsip hingga kegiatan selesai dan akun Instagram yang

digunakan harus menjadi akun yang terbuka untuk publik (tidak bersifat private).

● Peserta yang sudah melakukan semua persyaratan pendaftaran diminta untuk

mengirimkan bukti berupa tangkapan layar pada link berikut :
https://forms.gle/yQ7Db5tase7akAxb8

● Peserta mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang telah disediakan selama

periode 8 Desember hingga 5 Januari 2023.

https://drive.google.com/drive/folders/16HIpY4U0heyR5HZCXm7uvt4TGxJzw9Zu?usp=sharing
https://forms.gle/yQ7Db5tase7akAxb8


● Peserta (satu perwakilan untuk peserta dalam kelompok) akan diundang ke grup

WhatsApp sesuai dengan cabang lomba yang diikuti mulai tanggal 1 Januari 2023.

● Peserta yang sudah memasuki grup akan mendapat pengarahan lebih lanjut oleh pihak

panitia.

● Informasi terkait Technical Meeting akan disampaikan lebih lanjut oleh panitia di grup

yang tersedia.

● Tersedia alternatif pendaftaran dengan memungut biaya sebesar Rp 25.000,-

diperuntukan bagi peserta yang tidak berkenan untuk mengupload bukti persyaratan

yang tertera pada poin 2-7. Link pendaftaran berbayar dapat diakses melalui website

https://day.semesta.sch.id/

1. Lomba Film Pendek
A. Persyaratan Lomba

1. Peserta dalam kompetisi ini merupakan pelajar SMP - SMA atau sederajat dengan

rentang usia 13 -18 tahun

2. Peserta merupakan tim yang terdiri maksimal 8 orang dalam sekolah

yang sama.  Peserta melakukan pendaftaran pada link berikut ini:

https://forms.gle/8w2Pc1Biu7BcNvuh7

4. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Desember 2022 s.d. tanggal 5 Januari 2023

B. Teknis dan Mekanisme Lomba

1. Setiap kelompok harus membuat sebuah film pendek dengan durasi 10-15 menit.

2. Film dapat dibuat dengan menggunakan kamera profesional maupun kamera

ponsel pintar dengan format MP4, kualitas HD dan minimal resolusi 1280 x 720px.

3. Film yang dibuat harus merepresentasikan tema ‘Hope’.

4. Setiap tim diwajibkan memberikan satu perwakilan untuk mendaftarkan diri dalam

kolom JOURASIC pada link pendaftaran JOURASIC utama.

5. Pengumpulan karya dilakukan melalui google form kemudian mencantumkan link

google drive yang berisi karya. Pengumpulan dilakukan sesuai dengan perwakilan

yang mendaftar sebelumnya dengan mencantumkan sinopsis tentang film tersebut.

Sinopsis yang dibuat maksimal terdiri dari 500 kata.

https://day.semesta.sch.id/
https://forms.gle/8w2Pc1Biu7BcNvuh7


6. Konten film pendek bebas dari hal-hal yang mengandung ujaran kebencian, isu

yang menyinggung SARA, serta pornografi.

7.  Film pendek yang dilombakan akan dikirimkan ke pihak panitia melalui google

drive dengan menyertakan Jenis lomba_Nama ketua tim_Asal sekolah untuk

kemudian akan diunggah oleh pihak panitia ke instagram Cosmotrap.

Contoh penamaan file : Film Pendek_Salsabila_SMP Semesta Semarang

8. Peserta mengumpulkan link gdrive karya pada form berikut:
https://forms.gle/8QHmUbVMWUGcjNeG9

9. 6 (enam) film pendek terbaik akan diunggah di Instagram cosmotrap dan Youtube

Sekolah Semesta untuk kemudian dilakukan voting penentuan film pendek terfavorit.

10. Karya yang dikumpulkan tidak melanggar Hak Cipta Kekayaan Intelektual. Jika

terjadi pelanggaran menjadi tanggung jawab peserta.

11. Pemenang dari lomba ini merupakan film pendek terbaik yang ditentukan melalui

keputusan dewan juri sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditentukan.

12. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

C. Kriteria Penilaian

1. Orisinalitas :

a. Karya asli peserta

b. Belum pernah dipublikasikan dan diikutsertakan kegiatan serupa

c. Tidak melanggar hak cipta

2. Tata bahasa dan kualitas audio

a. Menggunakan bahasa yang sopan

b. Kejelasan audio

3. Kreatifitas konten

a. Kesesuaian isi dengan tema

b. Pembawaan pengisi suara dan suasana yang menarik

4. Sinematografi

D. Timeline Lomba

● Pendaftaran : 8 Desember 2021 - 5 Januari 2023

● Pengunggahan karya : 8 Desember 2022 - 9 Januari 2023

https://forms.gle/8QHmUbVMWUGcjNeG9


● Technical meeting : Informasi akan disampaikan menyusul melalui

grup Whatsapp

● Pengumuman 6 besar karya terbaik : 14 Januari 2023

● Penilaian karya terbaik :14 Januari 2023 - 20 Januari 2023

● Voting karya terfavorit : 14 Januari 2023 - 20 Januari 2023

● Pengumuman pemenang : 21 Januari 2023

E. Hadiah

Juara 1 : Sertifikat dan uang pembinaan

Juara Favorit : Sertifikat dan uang pembinaan

F. Narahubung

Ms Uhti : 085888554405

2. Lomba Digital Art
A. Persyaratan Lomba

1. Peserta dalam kompetisi ini merupakan pelajar SMP - SMA atau sederajat dengan

rentang usia 13 -18 tahun

2. Lomba bersifat individu dan setiap peserta hanya boleh mengirimkan maksimal 1

(satu) karya.

3. Karya orisinal peserta, belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diikutsertakan

lomba manapun.

4. Peserta melakukan pendaftaran pada link berikut ini:
https://forms.gle/8w2Pc1Biu7BcNvuh7

5. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Desember 2022 s.d. tanggal 5 Januari 2023

B. Teknis dan Mekanisme Lomba

1. Setiap peserta harus membuat satu karya digital art (merupakan karya ilustrasi, dapat

berupa karikatur, lukisan digital atau karya 2 dimensi yang lain yang memiliki pesan

sesuai dengan tema lomba).

2. Karya yang dibuat harus merepresentasikan tema ‘Hope’.

3. Karya yang dikirim merupakan karya orisinal peserta, belum pernah dipublikasikan

dan tidak sedang diikutsertakan lomba manapun.

https://forms.gle/8w2Pc1Biu7BcNvuh7


4. Karya boleh menggunakan Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris yang mudah

dipahami yang sesuai dengan kaidah penulisan.

5. Karya tidak mengandung unsur SARA, kalimat provokatif dan pornografi

6. Karya didesain dengan menggunakan aplikasi Corel Draw, Photoshop, Adobe
Illustrator, atau aplikasi lainnya yang sejenis.

7. Ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan resolusi minimal 300 ppi.

8. Poster dikirim dengan format .PNG, maksimal ukuran file 10 MB.

9. Karya yang dilombakan akan dikirimkan ke pihak panitia melalui google drive dengan

format Jenis lomba_Nama peserta_Asal sekolah untuk kemudian akan diunggah

oleh pihak panitia ke instagram Cosmotrap.

Contoh penamaan file:

DigitalArt_Salsabila_SMP Semesta Semarang

10. Peserta mengumpulkan link gdrive karya pada form berikut:

https://forms.gle/8QHmUbVMWUGcjNeG9

11. 6 (enam) karya digital art terbaik akan diunggah di Instagram cosmotrap untuk

kemudian dilakukan voting penentuan karya digital art terfavorit.

12. Karya yang dikumpulkan tidak melanggar Hak Cipta Kekayaan Intelektual. Jika

terjadi pelanggaran menjadi tanggung jawab peserta.

13. Pemenang dari lomba ini merupakan karya digital art terbaik yang ditentukan melalui

keputusan dewan juri sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditentukan

14. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

C. Kriteria Penilaian

1. Orisinalitas :

a. Karya asli peserta

b. Belum pernah dipublikasikan dan diikutsertakan kegiatan
serupa

c. Tidak melanggar hak cipta
2. Kesesuaian tema:

a. Ruang lingkup tema

b. Kedalaman eksplorasi

c. Faktual

https://forms.gle/8QHmUbVMWUGcjNeG9


3. Visualisasi

a. Komposisi konten dan gambar (keterbacaan dan warna)

b. Daya tarik (Penggunaan simbol, gambar dan lainnya)

c. Estetika

4. Edukasi

a. Edukatif (Pengaruh positif)

b. Memberikan nilai/value, (Bahasa, kata-kata yang bijak)

D. Timeline Lomba

● Pendaftaran : 8 Desember 2021 - 5 Januari 2023

● Pengunggahan karya : 8 Desember 2022 - 9 Januari 2023

● Technical meeting : Informasi akan disampaikan menyusul melalui

grup Whatsapp

● Pengumuman 3 besar karya terbaik : 14 Januari 2023

● Penilaian karya terbaik :14 Januari 2023 - 20 Januari 2023

● Voting karya terfavorit : 14 Januari 2023 - 20 Januari 2023

● Pengumuman pemenang : 21 Januari 2023

E. Hadiah

Juara 1 : Sertifikat dan uang pembinaan

Juara Favorit : Sertifikat dan uang pembinaan

F. Narahubung

Ms Uhti : 085888554405

3. Lomba Podcast
A. Ketentuan Teknis Perlombaan

1. Peserta dalam kompetisi ini merupakan pelajar SMP - SMA atau sederajat dengan

rentang usia 13 -18 tahun

2. Peserta merupakan individu atau tim yang terdiri atas maksimal 5 orang dalam sekolah

yang sama

3. Peserta melakukan pendaftaran pada link berikut ini:

https://forms.gle/8w2Pc1Biu7BcNvuh7

4. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Desember 2022 s.d. tanggal 5 Januari 2023.



B. Teknis dan Mekanisme Lomba

1. Setiap peserta harus membuat satu karya Podcast dengan durasi 10 - 15 menit.

2. Podcast dapat dibuat dengan menggunakan kamera profesional maupun kamera

ponsel pintar dengan format MP4, kualitas HD dan minimal resolusi 1280 x 720 px

3. Podcast yang dibuat harus merepresentasikan tema ‘Hope’.

4. Setiap peserta diwajibkan mengunggah abstrak Podcast pada saat pendaftaran. Abstrak

yang dibuat maksimal terdiri dari 500 kata.

5. Konten podcast bebas dari hal-hal yang mengandung ujaran kebencian, isu yang

menyinggung SARA, serta pornografi.

6. Boleh menambahkan latar belakang suara/backsound/backsong, apabila backsound
memiliki hak cipta, maka wajib mencantumkan nama pemilik karya.

7. Podcast yang dilombakan akan dikirimkan ke pihak panitia melalui google drive
dengan format Jenis lomba_Nama individu/ketua tim_Asal sekolah untuk kemudian

akan diunggah oleh pihak panitia ke instagram Cosmotrap.

Contoh penamaan file:

Podcast_Salsabila_SMP Semesta Semarang

8. Peserta mengumpulkan link gdrive karya pada form berikut:
https://forms.gle/8QHmUbVMWUGcjNeG9

9. 3 (tiga) Podcast terbaik akan diunggah di Instagram Cosmotrap dan Youtube Sekolah

Semesta untuk kemudian dilakukan voting penentuan podcast terbaik.

10. Karya yang dikumpulkan tidak melanggar Hak Cipta Kekayaan Intelektual. Jika

terjadi pelanggaran menjadi tanggung jawab peserta.

11. Pemenang dari lomba ini merupakan podcast terbaik yang ditentukan melalui

keputusan dewan juri sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditentukan

12. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

C. Kriteria Penilaian

1. Orisinalitas :

a. Karya asli peserta

b. Belum pernah dipublikasikan dan diikutsertakan kegiatan serupa

c. Tidak melanggar hak cipta

https://forms.gle/8QHmUbVMWUGcjNeG9


4. Tata bahasa dan kualitas audio

a. Ketepatan dalam pemilihan kata/tata bahasa

b. Kejelasan audio

5. Kreatifitas konten

a. Kesesuaian isi dengan tema

b. Pembawaan pengisi suara dan suasana yang menarik

4. Data dan analisis yang mendukung opini

D. Timeline Lomba

● Pendaftaran : 8 Desember 2022 - 5 Januari 2023

● Pengunggahan karya : 8 Desember 2022 - 9 Januari 2023

● Technical meeting : Informasi akan disampaikan menyusul melalui

grup Whatsapp

● Pengumuman 3 besar karya terbaik : 14 Januari 2023

● Penilaian karya terbaik :14 Januari 2023 - 20 Januari 2023

● Voting karya terfavorit : 14 Januari 2023 - 20 Januari 2023

● Pengumuman pemenang : 21 Januari 2023

E. Narahubung

Ms Uhti : 085888554405

4. Lomba Fotografi
A. Ketentuan Teknis Perlombaan

1. Peserta dalam kompetisi ini merupakan pelajar SMP - SMA atau sederajat dengan

rentang usia 13 -18 tahun

2. Lomba bersifat offline dan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2023 yang

berlokasi di Semesta kampus 1, Gunungpati, Semarang.

3. Lomba bersifat individu dan peserta akan mengirimkan 3 foto terbaik saat

pengumpulan karya.

4. Peserta melakukan pendaftaran pada link berikut ini:

https://forms.gle/8w2Pc1Biu7BcNvuh7

5. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Desember 2022 s.d. tanggal 5 Januari 2023

6. Kuota pendaftaran terbatas hingga 15 peserta.



B. Teknis dan Mekanisme Lomba

1. Foto dengan tema “SEMESTA DAY”.

2. Foto yang dilombakan adalah karya sendiri, belum pernah dipublikasikan, belum

pernah dilombakan sebelumnya, dan tidak sedang diikutkan lomba sejenis.

3. Foto tidak mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan),

pornografi, dan hal – hal lain yang bertentangan dengan etika, norma, dan hukum

yang berlaku di Indonesia.

4. Foto tidak mengandung watermark ataupun tanda copyright.
5. Foto boleh diberikan basic editing berupa cropping, rotate, sharpening, dan contrast

adjustment selama tidak mengubah konten foto.

6. Hasil foto dapat diambil dalam orientasi tegak (portrait) maupun datar (landscape).

7. Hasil foto diharuskan berwarna, tidak hitam putih.

8. Foto dapat diambil dari kamera maupun smartphone.

9. Isi foto menjadi tanggung jawab pengirim.

10. Setiap foto yang telah dikumpulkan menjadi milik panitia Lomba.

11. Peserta hanya bisa mengirim 3 foto untuk diserahkan kepada juri.

12. Hasil foto dengan format JPEG harus dikirim ke gform berikut:

https://forms.gle/juap6v14hho3orpG6

13. Karya yang dikumpulkan tidak melanggar Hak Cipta Kekayaan Intelektual. Jika

terjadi pelanggaran menjadi tanggung jawab peserta.

14. Pemenang dari lomba ini merupakan podcast terbaik yang ditentukan melalui

keputusan dewan juri sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditentukan

15. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

C. Kriteria Penilaian

1. Orisinalitas :

a. Karya asli peserta

b. Belum pernah dipublikasikan dan diikutsertakan kegiatan serupa

c. Tidak melanggar hak cipta

2. Kesesuaian dan keselarasan dengan tema

3. Kreatifitas konten

a. Pengambilan angle dan momen

b. Lighting

c. Komposisi foto

https://forms.gle/juap6v14hho3orpG6


4. Isi konten hasil karya

a. Pesan dan informasi yang tersirat maupun tersurat dalam foto.

D. Timeline Lomba

● Pendaftaran : 8 Desember 2022 - 5 Januari 2023

● Technical meeting : Informasi akan disampaikan menyusul melalui

grup Whatsapp

● Pelaksanaan :

- 08.00 - 09.00 : Pembukaan Semesta Day

- 09.00 - 09.30 : Briefing peserta oleh panitia

- 09.30 - 12.00 : Pengambilan karya

- 12.00 : Pengumpulan karya

- 12.00 - 14.00 : Penilaian karya oleh juri

- 15.00 - 16.00 : Awarding Ceremony

E. Narahubung

Ms Uhti : 085888554405


