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SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA UMUM  JAPAN POP CULTURE 2020 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

 

1. COSPLAY  

CP  : 089507964491 – Lidia (WA) 

Syarat & Ketentuan: 

1. Peserta bersifat umum dan perorangan. 

2. Peserta dilarang cosplay Original Character. 

3. Peserta harus cosplay satu karakter boleh dari Anime, Manga/Manhwa, Game, Film. 

4. Peserta dilarang melakukan aksi dan pose yang mengandung pornoaksi atau terlalu 

vulgar, harus tidak mengandung SARA, dan tidak berlebihan. 

5. Seluruh foto akan di tampilkan dalam website/fanpage resmi JPC 2020. 

6. Akan dipilih beberapa nominasi untuk ditampilkan di hari H. 

7. Pemenang ditentukan berdasarkan penilaian dari juri. 

8. Kuota peserta : Tidak terbatas 

9. Biaya pendaftaran Rp25.000,00/ orang.   

10. Tanggal pendaftaran dan pengumpulan foto kepada panitia adalah pada tanggal 1-30 

November 2020. 

11. Tata Cara Pendaftaran: 

a. Peserta mendownload dan mengisi formulir pendaftaran yang sudah tercantum 

di website JPC 2020. 

b. Kirim  foto yang akan dilombakan via email jpclombaumum@gmail.com 

dengan subjek COSPLAY_NAMA PESERTA_NAMA 

KARAKTER_NAMA ANIME / MANGA / MANHWA / FILM / GAME 

c. Peserta menghubungi CP Cosplay untuk mengkonfirmasi pendaftaran. 

d. Setelah konfirmasi kepada CP Cosplay, peserta melakukan pembayaran 

melalui rekening yang akan diberikan CP lomba 

e. Peserta wajib mengirimkan bukti pembayaran / transfer ke CP Cosplay guna 

pendaftaran ulang. 

12. Penjurian akan dilakukan tanggal 1 Desember 2020 

13. Pemenang lomba : 
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 Juara 1  : Sertifikat + Uang Tunai + Goodie Bag 

 Juara 2  : Sertifikat + Uang Tunai + Goodie Bag 

 Juara Favorit   : Sertifikat + Goodie Bag 

14. Juara 1, 2, dan favorit akan diajak untuk talkshow online pada hari H dengan 

menampilkan cosplaynya, pada tanggal 27 Desember 2020. 

15. Pengumuman pemenang lomba Cosplay Online akan dilakukan tanggal 4 Desember 

2020 dan dihubungi pribadi oleh CP lomba 

 

2. CHIISAI MANGA  

CP  : 08113609939 – Sandy  (WA) 

Syarat & Ketentuan: 

1. Peserta bersifat umum dan perorangan. 

2. Gambar bertemakan “秋の思い (aki no omoi) ”. 

3. Karakter yang digunakan dalam komik harus original. Dilarang keras mengambil 

karakter dari anime/manga yang sudah ada. 

4. Peserta hanya boleh menggunakan bahasa jepang atau bahasa indonesia dalam 

menulis dialog. Serta tidak mengandung unsur SARA. 

5. Peserta hanya boleh memilih salah satu dari 2 opsi cara menggambar dari yang 

diberikan : 

a. Menggambar menggunakan alat tulis. 

b. Menggambar menggunakan alat digital. 

6. Jumlah halaman maksimal 5 lembar tidak bolak balik. 

7. Peserta menyediakan sendiri peralatan yang akan digunakan. 

8. Panitia tidak menyediakan fasilitas apapun. 

9. Gambar dikumpulkan dalam format komik berpanel dengan media kertas A4 

10. Hasil karya dikirim berupa file melalui email : jpclombaumum@gmail.com 

11. Penamaan Format pengumpulan CHIMANG _NAMA PESERTA 

12. Biaya pendaftaran Rp.30.000,-. 

13. Kuota peserta = Tidak terbatas.  

14. Pendaftaran lomba tanggal 1-30 November 2020. 
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15. Batas pengumpulan hasil karya 30 November 2020 

16. Hasil semua karya peserta akan di upload di fanspage Facebook JPC 

17. Kriteria penilaian meliputi : 

a. Kreatifitas. 

b. Kebersihan dan Kerapian. 

c. Originallitas Karakter. 

d. Cerita. 

e. Kesesuain gambar dengan tema.  

18.  Pemenang lomba :  

 Juara 1   : Sertifikat + Uang Tunai + Goodie Bag 

 Juara 2   : Sertifikat + Uang Tunai + Goodie Bag 

 Juara Favorit  : Sertifikat + Goodie Bag 

19. Tata Cara Pendaftaran   : 

a. Peserta mendownload dan mengisi formulir pendaftaran yang sudah tercantum 

di website JPC 2020. 

b. Form pendaftaran dikirim via email jpclombaumum@gmail.com dengan nama 

subjek file : CHIMANG_NAMA PESERTA. 

c. Peserta menghubungi CP lomba untuk konfirmasi setelah mengirim form 

pendaftaran. 

d. Setelah konfirmasi, peserta melakukan pembayaran melalui rekening yang 

akan diberikan CP lomba 

e. Konfirmasi pembayaran peserta mengirim bukti pembayaran ke CP lomba. 

20. Pengumuman pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal 27 Desember 2020 di 

live streaming Youtube JPC 2020. 

 

3. DANCE COVER 

CP  : 082134193004 – Fortunata (WA) 

Syarat dan Ketentuan:  

1. Peserta bersifat umum dan terdiri dari tim. 

2. Biaya pendaftaran Rp 35.000/tim. 
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3. Kuota lomba dance cover 10 Tim. 

4. Maksimal 9 orang/tim. 

5. Lagu pengiring dance harus lagu bahasa Jepang milik idol grup Jepang (boleh remix). 

Bukan lagu dari idol grup Korea yang berbahasa Jepang. 

6. Berupa video (MP4) dan boleh diedit se-kreatif mungkin. 

7. Durasi penampilan Max. 5 menit 

8. Kostum bebas dan sopan. Tidak mengandung unsur SARA. 

9. Video dikirimkan ke email jpclombaumum@gmail.com dengan subject DANCE 

COVER_NAMA TIM. 

10. Periode pendaftaran dan pengumpulan karya tanggal 1-30 November 2020 

11. Batas waktu pengumpulan video tanggal 30 November 2020.  

12. Kriteria penilaian meliputi : 

a. Power dan ekspresi peserta 

b. Kekompakan gerakan 

c. Kostum 

13. Tata Cara Pendaftaran: 

a. Peserta mendownload dan mengisi formulir pendaftaran yang sudah tercantum 

di website JPC 2020. 

b. Form pendaftaran dikirim ke email jpclombaumum@gmail.com dengan 

subject DANCE COVER__NAMA TIM. 

c. Peserta menghubungi CP Dance Cover untuk konfirmasi pendaftaran. 

d. Setelah konfirmasi, peserta melakukan pembayaran melalui rekening yang 

akan diberikan CP lomba. 

e. Bukti pembayaran dikirimkan ke CP Dance Cover. 

14. Pemenang lomba : 

 Juara 1   : Sertifikat + Uang Tunai + Goodie Bag 

 Juara 2   : Sertifikat + Uang Tunai + Goodie Bag 

 Juara Favorit  : Sertifikat + Goodie Bag 

15. Pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal 27 Desember 2020 di live 

streaming Youtube JPC 2020.  
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4. DESIGN CHARACTER ONLINE (DESCHAR) 

CP  : 085330644676 – Rini (WA) 

Syarat & Ketentuan: 

1. Peserta umum dan bersifat perorangan. 

2. Gambar betemakan “Kurama no Hi Matsuri” (くらまの火祭り)”. 

3. Dilarang meniru gambar lain. 

4. Desain karakter harus original, tidak diperbolehkan mengambil karakter dari 

Anime/Manga yang sudah ada, serta tidak mengandung unsur SARA. 

5. Peserta boleh memilih salah satu dari 2 opsi cara menggambar dari yang diberikan : 

a. Menggambar menggunakan alat tulis.  

b. Menggambar menggunakan alat digital.  

6. Peserta harus menggambar 1 karakter original utuh/penuh dan menggambarkan 3 

ekspresi lainnya beserta deskripsinya. 

7. Peserta menyediakan sendiri alat tulis menggambar. 

8. Panitia tidak menyediakan fasilitas apapun, maka peserta menyiapkan sendiri segala 

keperluan lomba. 

9. Hasil karya dikirim berupa file melalui email : jpclombaumum@gmail.com 

10. Penamaan file hasil karya yaitu DESCHAR _NAMA PESERTA.   

11. Hasil karya semua peserta akan dimasukkan di fanpage Facebook.  

12. Biaya pendaftaran Rp 25.000,- per orang. 

13. Kuota peserta 100 orang. 

14. Pendaftaran lomba tanggal 1-30 November 2020. 

15. Batas pengumpulan hasil karya 30 November 2020. 

16. Kriteria penilaian meliputi : 

a. Kesesuaian karakter dengan tema yang telah ditentukan 

b. Detail karakter meliputi proporsi, sudut pandang, dan pencahayaan 

c. Kerapian dan kebersihan gambar 

d. Kesesuaian ekpresi karakter dengan deskripsi yang diberikan. 

17. Kategori pemenang lomba : 
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 Juara 1  : Sertifikat + Uang Tunai + Goodie Bag. 

 Juara 2  : Sertifikat + Uang Tunai + Goodie Bag. 

 Juara Favorit  : Sertifikat + Goodie Bag. 

18. Tata Cara Pendaftaran   :  

a. Peserta mendownload dan mengisi formulir pendaftaran yang sudah tercantum 

di website JPC 2020. 

b. Form pendaftaran dikirim via email jpclombaumum@gmail.com dengan nama 

subjek file : DESCHAR_NAMA PESERTA. 

c. Peserta menghubungi CP lomba untuk konfirmasi setelah mengirim form 

pendaftaran. 

d. Setelah konfirmasi, peserta melakukan pembayaran melalui rekening yang 

akan diberikan CP lomba 

e. Konfirmasi pembayaran peserta mengirim bukti pembayaran ke CP lomba. 

19. Pengumuman pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal 27 Desember 2020 di 

live streaming Youtube JPC 2020.  

 

5. LOMBA KARAOKE 

CP : 085867223049 - Putri Indira Rahmawati (WA) 

Syarat dan Ketentuan: 

1. Peserta umum. 

2. Terdapat 2 kategori yaitu Solo dan Duo. 

3. Peserta diperbolehkan menggunakan semua aplikasi dan diperbolehkan mengedit  

video sekreatif mungkin dengan catatan menggunakan suara asli. 

4. Biaya pendaftaran : 

 Solo  : Rp 25.000,- 

 Duo  : Rp 30.000,- 

5. Kuota sebanyak 40 peserta. 

6. Pendaftaran lomba tanggal 1-30 November 2020. 

7. Batas terakhir pengumpulan video pada tanggal 30 November 2020. 

8. Peserta menyanyikan lagu dengan durasi maksimal 7 menit dalam bentuk video. 
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9. Peserta mengirim video bernyanyi melalui email jpclombaumum@gmail.com yang 

telah disediakan panitia. Format nama subjek KARAOKE_NAMA PESERTA 

10. Akan dipilih 3 juara yaitu: 

 Juara 1  : Sertifikat + Uang Tunai + Goodie Bag 

 Juara 2  : Sertifikat + Uang Tunai + Goodie Bag 

 Juara Favorit  : Sertifikat +  Goodie Bag 

11. Kriteria penilaian meliputi : 

a. Pelafalan  

b. Vokal  

c. Penampilan  

d. Penghayatan. 

12. Tata Cara Pendaftaran: 

a. Peserta mendownload dan mengisi formulir pendaftaran dapat diunduh 

melalui website resmi JPC 2020. 

b. Form pendaftaran dikirim via email jpclombaumum@gmail.com dengan nama 

subjek KARAOKE_NAMA PESERTA. 

c. Peserta menghubungi CP lomba untuk konfirmasi. 

d. Setelah konfirmasi, peserta melakukan pembayaran melalui rekening yang 

akan diberikan CP lomba 

e. Konfirmasi pembayaran peserta mengirim bukti pembayaran ke CP lomba. 

13. Pengumuman pemenang lomba akan dihubungi langsung oleh CP lomba pada 

tanggal 4 Desember 2020. 

14. Untuk juara 1 dan 2 akan mengirimkan video baru untuk ditampilkan pada hari H, 

sedangkan untuk juara favorit akan menggunakan video yang sama saat pendaftaran. 

15. Batas pengumpulan video baru untuk juara 1 dan 2 sampai tanggal 11 Desember 

2020. 

16. Video 3 juara tersebut akan ditampilkan pada hari H yaitu 27 Desember 2020.  
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SPECIAL PERFORMANCE 

1. BAND  

CP : 083856918869 - Adistia (WA)  

Syarat & Ketentuan: 

1. Terbuka untuk peserta umum. 

2. Anggota band maksimal 7 orang. 

3. Memiliki nama band yang dapat didaftarkan untuk registrasi. 

4. Bersedia mengikuti segala aturan yang telah ditentukan oleh panitia. 

5. Special Performance akan dilakukan seleksi secara online dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

a. Band menampilkan satu lagu yang direkam dan boleh diedit sebaik mungkin 

yang    digunakan untuk bahan seleksi. 

b. Maksimal video penampilan 7 menit. 

c. Lagu yang dinyanyikan bebas genre apapun selama Japanese Song. 

d. Hasil seluruh penampilan akan dikumpulkan maksimal tanggal 30 November 

2020. 

e. Semua hasil akan dinilai oleh juri yang telah disiapkan oleh panitia. 

6. Video hasil rekaman dikirimkan melalui email resmi jpclombaumum@gmail.com 

dengan subjek SP BAND_NAMABAND 

7. Biaya pendaftaran Rp. 35.000.  

8. Kuota dibuka sebanyak 12 slot. 

9. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1-30 November 2020. 

10. Tata Cara Pendaftaran: 

a. Peserta mendownload dan mengisi formulir pendaftaran yang sudah tercantum 

di website JPC 2020. 

b. Form pendaftaran dikirim ke email jpclombaumum@gmail.com . 

c. Pendaftaran dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening yang 

diberitahukan CP. 

d. Setelah mengisi formulir dan melakukan pembayaran dapat segera melakukan 

konfirmasi ke CP. 
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11. Pengumuman akan disampaikan pada tanggal 4 Desember 2020 secara langsung oleh  

CP. 

12. Pengumuman akan berisi 3 penampilan band terbaik yang akan diundang talkshow 

dan mengisi acara secara live youtube pada tanggal 27 Desember 2020. 

13. Ketiga band penampil akan mendapatkan Sertifikat + Uang Tunai + Goodie Bag 

sebagai bentuk apresiasi atas penampilannya di JPC 2020 

 

2. WOTAGEI PROJECT 

CP  : 082231454905 - Musa (WA) 

Syarat & Ketentuan :  

1. Peserta umum dan bersifat grup. 

2. Batasan anggota tiap grup 10 orang. 

3. Lagu yang digunakan wajib lagu Jepang dan atau lagu idol Indonesia. 

4. Setiap grup mengirimkan 1 buah video dengan durasi maksimal 5 menit melalui E-

mail : jpclombaumum@gmail.com dengan subjek WOTAGEI_NAMA GRUP. 

5. Kriteria penilaian meliputi : 

a. Kekompakan. 

b. Koreografi. 

6. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-. 

7. Kuota peserta 30 grup. 

8. Pendaftaran lomba tanggal 1-30 November 2020. 

9. Batas akhir pengumpulan video adalah 30 November 2020. 

10. Tata Cara Pendaftaran   : 

a. Peserta mendownload dan mengisi formulir pendaftaran yang sudah tercantum 

di website JPC 2020. 

b. Form pendaftaran dikirim via email jpclombaumum@gmail.com dengan nama 

subjek file : WOTAGEI_NAMA GRUP 

c. Peserta menghubungi CP untuk konfirmasi setelah mengirim form pendaftaran. 

d. Setelah konfirmasi, peserta melakukan pembayaran melalui rekening yang 

akan diberikan CP. 

e. Konfirmasi pembayaran peserta mengirim bukti pembayaran ke CP.  
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11. Dari keseluruhan grup pendaftar akan diseleksi dan dipilih 3 grup yang 

berkesempatan tampil di live streaming youtube Japan Pop Culture, 27 Desember 

2020. 

12. Bagi 3 peserta terbaik yang terpilih untuk tampil pada tanggal 27 Desember 2020 

diharapkan menyertakan video baru dengan anggota yang sama. 

13. Ketiga  penampil akan mendapatkan Sertifikat + Uang Tunai + Goodie Bag sebagai 

bentuk apresiasi atas penampilannya di JPC 2020. 
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Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada official account: 

 

Japan Pop Culture UNESA 

 

@jpcunesa_ 

 

@jpcunesa 

  

https://jpcunesa.weebly.com/ 


