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SYARAT DAN KETENTUAN  

LOMBA AKADEMIK TINGKAT UNIVERSITAS 

JPC (Japan Pop Culture) UNESA 2020 

 

 

PUREZEN TAIKAI 

CP  : 085737685524 – Isna (WA) 

  083852537137 – Flo (WA)  

Syarat & Ketentuan: 

1. Peserta merupakan warga Negara Indonesia yang bahasa ibunya bukan bahasa Jepang. 

2. Belum pernah mendapatkan pendidikan wajib di Jepang atau bersekolah di sekolah 

Jepang  yang ada di luar Jepang, di mana sekolah tersebut menerapkan sistem wajib 

belajar pendidikan Jepang selama lebih dari 6 bulan.  

3. Bagi yang mempunyai orang tua baik salah satu atau pun keduanya merupakan 

keturunan Jepang generasi pertama tidak diperkenankan untuk mengikuti lomba. 

4. Belum pernah tinggal di Jepang selama lebih dari 6 bulan sejak usia 6 tahun. 

5. Peserta merupakan mahasiswa aktif (minimal semester 3) yang dapat dibuktikan 

dengan scan/foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku maksimal hingga akhir 

tahun 2020. 

6. Pendaftaran dan pengumpulan file video presentasi dan slide power point dimulai pada 

tanggal 1 sampai dengan 22 November 2020. Formulir pendaftaran dapat diunduh pada 

website www.jpcunesa.weebly.com .  

7. Biaya pendaftaran lomba Purezen Taikai adalah Rp 35.000,-/ Individu. 

8. Peserta dapat menghubungi CP yang tertera untuk mendapatkan info lebih lanjut 

mengenai metode pembayaran. 

9. Pendaftaran  dilakukan secara daring dengan cara mengirimkan scan/foto formulir 

pendaftaran, bukti pembayaran dan kartu tanda mahasiswa yang dijadikan dalam satu 

file. Kemudian file dikirim ke alamat email lombaakademikjpc@gmail.com dengan 

format subjek “Purezen Taikai_Nama Universitas_Nama Peserta”. 

10. Jika terbukti ada pemalsuan data, peserta akan didiskualifikasi dari perlombaan. 

11. Tema Purezen Taikai Japan Pop Culture 2020 adalah “Chuushuu no Meigetsu” 

http://www.jpcunesa.weebly.com/
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Chuushuu no Meigetsu merupakan ‘cahaya bulan’ atau ‘bulan purnama’ yang terjadi 

di pertengahan musim gugur. Peserta dapat menyusun materi presentasi berupa tradisi 

/ budaya apa saja yang dilakukan orang Jepang pada musim gugur.  

12. Pemenang lomba Purezen Taikai (Juara 1) tingkat Nasional Japan Pop Culture Unesa 

tahun 2019 tidak diperkenankan mengikuti kompetisi di tahun ini. 

13. Kuota maksimal adalah 20 peserta untuk babak penyisihan. Proses seleksi akan 

dilakukan melalui rekaman video presentasi dan slide power point dari masing-masing 

peserta. Video presentasi menggunakan dalam Bahasa Jepang berdurasi 6 menit dan 

dilengkapi dengan slide presentasi (berbahasa Jepang) dalam bentuk PPT. 

14. Tampilan video presentasi harus dalam posisi landscape. Contoh tampilan video dapat 

dilihat pada website www.jpcunesa.weebly.com . 

15. Slide presentasi hendaknya memuat poin-poin penting yang disertakan dalam lomba 

dan diunggah secara terpisah dari file video rekaman presentasi. 

16. File video rekaman berformat, MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, atau FLVK. 

17. File karya presentasi baik slide PPT maupun file video diunggah ke Google Drive atau 

Drop Box masing-masing peserta. Kemudian link URL dikirimkan kepada panitia 

lomba melalui Email lombaakademikjpc@gmail.com.  

18. Materi yang disampaikan dalam lomba merupakan karya asli dari peserta dan belum 

pernah dipublikasikan ke media manapun, apabila diketahui melakukan kecurangan 

tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi dari perlombaan.  

19. Peserta wajib menandatangani surat pernyataan bahwa hasil karya Purezen Taikai 

belum pernah dipublikasikan sama sekali di media manapun. Surat pernyataan dapat 

diunduh pada website www.jpcunesa.weebly.com . 

20. Batas akhir pengumpulan rekaman video Presentasi dan Slide power point untuk proses 

seleksi adalah pada tanggal 22 November 2020 Dengan format subjek “Purezen 

Taikai_Nama Universitas_Nama Peserta_Judul Purezen Taikai”. 

21. Peserta harus memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi oleh panitia lomba, 

terutama adalah nomor Whatsapp.  

22. Peserta yang tidak lolos ke babak final akan mendapatkan E-sertifikat yang akan 

dikirimkan melalui email peserta masing-masing. 

http://www.jpcunesa.weebly.com/
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23. 5 (lima) orang peserta yang lolos ke babak final akan menjalani sesi tanya jawab via 

Zoom bersama dengan dewan juri. 

24. 5 video dari peserta yang lolos tahap seleksi rekaman akan di-posting pada semua sosial 

media JPC UNESA 2020. 

25. Waktu yang diberikan untuk menyimak dan menjawab pertanyaan dari juri adalah 3 

menit. Jika peserta menjawab pertanyaan juri melebihi waktu yang telah ditentukan 

maka akan mengurangi penilaian. 

26. Pada saat sesi tanya jawab di dalam room Zoom, peserta diwajibkan mengenakan 

almamater Universitas masing-masing. 

27. Kriteria Penilaian lomba Purezen Taikai Japan Pop Culture 2020 adalah sebagai 

berikut; 

 Kesesuaian isi dengan tema  

 Tampilan presentasi 

 Cara penyampaian 

 Penguasaan isi/gagasan  

 Penggunaan tata bahasa  

 Intonasi 

28. Peserta diharapkan selalu mengecek laman media sosial JPC Unesa 2020 agar tidak 

tertinggal informasi. 

29. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

30. Pemenang lomba : 

 Juara 1  : Sertifikat + Uang Tunai 

 Juara 2  : Sertifikat + Uang Tunai 

31. Pemenang lomba Shodou akan diumumkan pada tanggal 27 Desember 2020 pada saat 

live streaming  Japan Pop Culture Unesa 2020 berlangsung.  
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Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada official account: 

 

Japan Pop Culture UNESA 

 

@jpcunesa_ 

 

@jpcunesa 

  

https://jpcunesa.weebly.com/ 


