


 

PANDUAN LOMBA 
1. Lomba Debat 

 

LOMBA DEBAT/DIALOG INTERAKTIF ASPIRASI UNTUK KEMAJUAN 

PENDIDIKAN DAN KEDAULATAN EKONOMI 

 

KETENTUAN LOMBA DEBAT/DIALOG INTERAKTIF 

A. Ketentuan Lomba 

a. Lomba Debat/Dialog Interaktif adalah lomba keterampilan berdebat dengan satu 

kategori, yaitu : Debat menggunakan Bahasa Indonesia. 

b. Tema lomba adalah Aspirasi Untuk Kemajuan Pendidikan Dan Kedaulatan 

Ekonomi 

c. Perserta adalah mahasiswa/i aktif di Perguruan Tinggi 
d. Jumlah anggota 3 orang/tim 

e. Biaya kompetisi debat sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 

per tim, bukti pembayaran diunggah dalam form pendaftaran, biaya pendaftaran 

dikirim ke rekening: BRI: 532101040014535 A/N HMJ Pendidikan 
Masyarakat. 

f. Peserta harus memenuhi persyaratan administratif dan mengisi formulir 

pendaftaran. 

g. Peserta tidak boleh merangkap ke tim yang berbeda universitas 

h. Peserta yang telah membayar biaya pendaftaran kemudian membatalkan 

keikutsertaannya, maka biaya tersebut tidak dapat dikembalikan. 

i. Tim yang tidak dapat memenuhi ketentuan butir C tidak dapat mengikuti 

pertandingan. 

j. Peserta melakukan pendaftaran pada link berikut : 

https://bit.ly/LombaDebatSemarak 

k. Dokumen pendaftaran peserta terdiri dari : 

 Nama Peserta 

 No. Whatsapp 

 Program Studi 

 Asal Universitas 

 Scan Kartu Tanda Mahasiswa 

 Bukti Pembayaran 
 

B. Waktu Pelaksanaan Lomba 

Kegiatan Waktu 

Pendaftaran Lomba 21 September – 14 Oktober 2022 

Technical Meeting 15 Oktober 2022 

Babak Penyisihan 22 - 25 Oktober 2022 

Babak Final 26 Oktober 2022 

Penyerahan Hadiah 09 November 2022 

C. Sistematika Lomba 

Lomba akan diadakan pada hari yang telah ditetapkan panitia Semarak PENMAS 

UNIMED 2022. Lomba diadakan secara daring melalui Zoom Meeting. 

https://bit.ly/LombaDebatSemarak
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Penentuan tim dilakukan pada saat Technical Meeting. Lomba terdiri dari 2 (dua) 

babak perlombaan, yaitu: 

a. Babak Penyisihan 

b. Babak Final 

 

D. Babak Penyisihan 

a. Sistem   debat   yang   digunakan   dalam   lomba   debat   ini   adalah  

Asian Parliamentary System 

b. Babak penyisihan terdiri dari 3 pertandingan debat (tergantung jumlah tim 

peserta debat). 

c. Jika tim yang mengikuti perlombaan berjumlah ganjil, maka panitia akan 

menggunakan Swing Team sebagai penggenap. 

d. Penentuan tim lawan dari masing-masing tim akan dilakukan pada saat 

Technical Meeting. 

e. Pengundian dilakukan pada saat Technical Meeting. 

f. Penentuan tim pro dan kontra serta Case Building dilakukan (H-30 menit) 

sebelum acara debat dimulai. 

g. Enam tim dengan urutan nilai tertinggi dalam babak ini dapat melanjutkan ke 

babak final. 

 

E. Babak Final 

a. Enam tim yang lolos dari babak penyisihan akan kembali bertanding di babak 

final. 

b. Pemenang pertandingan pada babak final menjadi Juara I, II, III, Harapan I, 

Harapan II, Harapan III. 

F.  Tata Tertib Peserta Debat 

 Setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta 

lainnya selama pertandingan. 

 Setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh dan/atau 

menyinggung SARA. 

 Setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu 

konsentrasi peserta lain selama pertandingan. 

 Peserta wajib mengganti nama Zoom masing-masing dengan format: 

HMJ_Pembicara ke_Tim Pro/Tim Kontra. 

 Peserta diberikan waktu 15 menit untuk melakukan diskusi dengan 

anggota tim (Case Building) sebelum masuk forum. 

 Pada saat debat berlangsung, peserta tidak diperkenankan lagi mencari 

informasi di internet melalui media elektronik. Hanya ‘Printed Materials’ 

seperti kliping koran atau majalah, dan catatan ringan yang diperbolehkan. 

 Tim akan dianggap gugur apabila tidak hadir 10 menit setelah waktu mulai 

perlombaan. 
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G. Penjurian 

a) Muatan materi/ substansi yang disampaikan 
a. Pemahaman terhadap substansi mosi debat 

b. Kelogisan argumen, gagasan, dan solusi yang disampaikan 

b) Strategi 

a. Keruntutan alur penyampaian argument 

b. Ketepatan menyanggah argumen lawan 

c. Kerja sama tim 

d. Penguasaan waktu 

c) Penyampaian 

a. Artikulasi suara harus jelas, sehingga argumen mudah dipahami 

b. Etika dalam berargumen 

d) Penggunaan Bahasa Indonesia 

 

H. Hadiah 

Kategori Juara Hadiah 

Juara I Uang Pembinaan + Sertifikat 

Juara II Uang Pembinaan + Sertifikat 

Juara III Uang Pembinaan + Sertifikat 

Harapan I Sertifikat 

Harapan II Sertifikat 

Harapan III Sertifikat 

 
I. Contact Person  

Jihan Sunita (087791929610) 

Nurhasanah (082213805833) 

Rachel Ginting (081367919976) 
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2. Lomba Karya Tulis Ilmiah 

 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH (LKTI) TINGKAT NASIONAL 

“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN NON FORMAL 

DI ERA MERDEKA BELAJAR” 

 

A. Syarat dan Ketentuan Lomba 

 

1. Lomba Karya Tulis Ilmiah merupakan ajang kompetisi penulisan karya tulis 

ilmiah bagi mahasiswa baik berupa hasil kajian literatur maupun hasil 

penelitian. Adanya lomba karya tulis ilmiah bertujuan untuk mewadahi 

seluruh mahasiswa se-Indonesia untuk berinovasi dan menuangkan idenya 

dalam bentuk karya tulis ilmiah. Semarak Penmas mengambil peran dalam 

pembangunan menuju Indonesia emas melalui inovasi dan kreativitas 

mahasiswa yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah. 

2. Peserta merupakan mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi Negeri atau 

Swasta seluruh Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa. 

3. Peserta tim minimal 2, maksimal 4 orang/Tim 

4. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirim satu naskah 

5. Tema LKTI: “Implementasi Pendidikan Non Formal Di Era Merdeka 

Belajar” 

Sub tema : 

 Dampak Merdeka Belajar di Wilayah 3 T 

 Dampak Merdeka Belajar terhadap Perluasan Akses Pendidikan Non 

Formal di Indonesia 

 Dampak Merdeka Belajar terhadap Pendidikan Non Formal di Daerah 

Tertinggal 

6. Karya bersifat orisinal (asli) 

7. Tulisan merupakan hasil penelitian / kajian literatur 

8. Lomba karya tulis ilmiah dapat diikuti dari hasil projek pembelajaran 

matakuliah yang outputnya berupa karya tulis orisinal (sesuai dengan tema 

"Implementasi Pendidikan Non Formal Di Era Merdeka Belajar") 

9. Karya belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diikutsertakan dalam 

lomba serupa. 

10. Menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang mengacu pada PUEBI (Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia). 

11. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran https://bit.ly/LKTISemarak dan 

membuat Surat Pernyataan Keaslian Karya yang dapat diakses melalui link 

https://bit.ly/SuratOrisinalitasSemarak 

12. Apabila ada kecurangan yang ditemukan panitia, baik sebelum, selama, 

ataupun setelah kompetisi berlangsung, maka peserta yang bersangkutan 

dinyatakan gugur. 

13. Biaya Pendaftaran lomba artikel ilmiah adalah 1 Artikel 

Rp. 100.000/Tim (seratus ribu rupiah), bukti pembayaran diunggah dalam 

form pendaftaran, biaya pendaftaran dikirim ke rekening: BRI : 

532101040014535 A/N HMJ Pendidikan Masyarakat 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/LKTISemarak
https://bit.ly/SuratOrisinalitasSemarak
https://bit.ly/SuratOrisinalitasSemarak
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B. Waktu Pelaksanaan Lomba 
 

Kegiatan Waktu 

Pendaftaran dan Pengumpulan 
Karya 

22 September - 22 Oktober 2022 

Masa Seleksi 23 - 31 Oktober 2022 

Pengumuman Pemenang 09 November 2022 

 
 

C. Hadiah 

 

Pemenang lomba berhak atas hadiah : 

 
Kategori Juara Hadiah 

Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Uang Pembinaan + Sertifikat 

Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Uang Pembinaan + Sertifikat 

Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah Uang Pembinaan + Sertifikat 

 

D. Seleksi dan Kriteria Penilaian 

 

1. Naskah karya yang dikirimkan oleh peserta LKTI selanjutnya dilakukan seleksi 

oleh dewan juri untuk diambil 3 (tiga) terbaik 

2. Penilaian ini dilaksanakan oleh juri yang telah ditentukan oleh panitia. 

3. Penetapan Juara 1, 2, dan 3, akan diakumulasikan dengan penilaian dari semua 

dewan Juri 

4. Kriteria penilaian naskah karya tulis ilmiah mencakup: 

 

No Kriteria Penilaian Uraian Penilaian Bobot 

 

1 
Kebermanfaatan / 

Kontribusi 

Hasil gagasan atau bentuk 
kreativitas dari pilihan topik 

yang dipilih oleh peserta. 

 

25% 

 

 
2 

 
Kreativitas dan Inovasi 

dalam Memilih Topik 

Gagasan 

1. Relevansi topik dengan 

tema 

2. Keaslian 

3. Kreativitas gagasan 

4. Aktual dan inovasi 

pengembangan 

 

 
20% 

 
 

3 

 
 

Pemilihan Metode 

1. Relevan 
2. Dapat terealisasikan atau 

tidak 

3. Keefesienan metode 

dengan sasaran 

 
 

15% 
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4 

 

 

Data dan Sumber Informasi 

1. Kesuaian sumber informasi 

(relevansi data dan 

informasi yang diacu) 

2. Keakuratan dan integritas 

data dan informasi 

3. Keobjektivitasan/ 

Orisinilitas data 

 
 

15% 

 

 

5 

 

 
Pembahasan dan 

Kesimpulan 

1. Kesuaian sumber informasi 

(relevansi data dan 

informasi yang diacu) 

2. Keakuratan dan integritas 

data dan informasi 

3. Keobjektivitasan/ 

Orisinilitas data 

 

 

20% 

 

 

6 

 

 
Sistematika Penulisan dan 

Format Karya Tulis 

1. Tata tulis sesuai format dan 

petunjuk 

2. Teknis penulisan karya 

ilmiah 

3. Ukuran kertas/halaman 

4. Kerapian ketik 
5. Tata letak font 

 

 

5% 

 TOTAL  100% 
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LAMPIRAN LKTI 

Lampiran I 

A. Ketentuan Sistematika Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

Ketentuan Sistematika Penulisan karya tulis ilmiah mengacu pada format penulisan 

template jurnal yang dapat diunduh melalui 

https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jce/index dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Judul 

2. Nama penulis 

3. Informasi artikel 

4. Email penulis 

5. Kata kunci 

6. Pendahuluan, terdiri dari : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Kajian 

pustaka yang relavan, Pendekatan dan solusi yang digunakan dalam mengatasi 

masalah. 

7. Metode penelitian 

8. Hasil 

9. Pembahasan 

10. Kesimpulan 

11. Daftar pustaka 

B. Petunjuk Teknis Penulisan Karya Ilmiah 

 

Penulisan Umum 

1. Ukuran kertas harus sesuai dengan ukuran halaman A4, yaitu lebar 210 mm 

(8,27") dan panjang 297 mm (11,69"). 

2. Batas margin ditetapkan atas, bawah, dan kanan adalah 0,98", sedangkan untuk 

batas margin kiri adalah 1,18. 

3. Artikel penulisan harus dalam format satu kolom, ditulis dalam format Microsoft 

Word, menggunakan spasi satu, paragraf sama-sama rata kiri dan rata kanan 

(Justify), serta jenis font yang digunakan adalah Constantia 12 pt. 

4. Artikel yang disusun hanya terdiri dari 8000 kata. 

5. Kutipan teori dan daftar pustaka disusun berdasarkan format APA (American 

Psycological Association). Format perujukan dan pengutipan menggunakan 

teknik rujukan dengan mencantumkan nama penulis, tahun publikasi, dan 

halaman, contoh: (Mahfuzi, 2022:12). 

6. Penggunaan kata asing dapat ditulis miring (italic). 

7. Pada bagian metode penelitian penulis menjelaskan kronologi dan sistematis 

penelitian termasuk desain penelitian, prosedur penelitian, proses pengambilan 

data, dan analisis data. 

8. Pada bagian hasil, penulis menyajikan hasil dari penelitian baik itu dalam bentuk 

gambar, grafik, table, dsb. Penyajian gambar dan grafik pada artikel dapat 

dipastikan bahwa gambar yang digunakan memiliki kontras warna yang cukup, 

serta gambar memiliki resolusi yang jelas. Gambar dan grafik diberi keterangan 

nomor dengan font Constantia ukuran 12 pt. Posisi keterangan gambar dan 

grafik berada di bawah gambar dan grafik yang disajikan. Keterangan gambar 

dan grafik dalam satu baris dan diletakkan di tengah (centered), sedangkan 

https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jce/indexd
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keterangan multi-baris harus dirata kiri dan kanan Pengunaan Tabel diberi 

nomor menggunakan angka. Keterangan tabel di tengah (centered) dan dalam 

font constantia berukuran 12 pt. Setiap kata dalam keterangan tabel 

menggunakan huruf kapital. Keterangan tabel ditempatkan sebelum tabel terkait. 

9. Pada bagian pembahasan penyajian diseminasi dan interpretasi dari hasil 

penelitian disajikan pada bagian pembahasan. 

a. Sub Section 1 

Persamaan secara berurutan diikuti dengan penomoran angka dalam tanda 

kurung, seperti dalam (1). Gunakan equation editor untuk membuat 

persamaan. Beri spasi tab dan tulis nomor persamaan dalam tanda kurung. 

Semua simbol yang digunakan diberikan penjelasan dan keterangan 

mengikuti setelah persamaan disajikan. 

b. Sub Section 2 

Penggunaan heading sebaiknya sebaiknya tidak lebih dari 3 tingkat. Semua 

heading harus dalam font 12pt dan dicetak tebal (Bold). (1) Heading level 1 

harus dicetak tebal (Bold), terletak di kiri dan menggunakan penomoran 

angka romawi.Setiap huruf dalam suatu heading harus berhuruf kapital; (2) 

Heading level 2 harus dicetak tebal (Bold), terletak di kiri dan dinomori 

menggunakan angka romawi. Huruf kapital hanya digunakan di awal setiap 

kata. Sebagai contoh, lihat heading "4.1. Sub Section 1”; (3) Heading Level- 

3: Heading level-3 harus di cetak miring (Italic), dan dinomori dengan angka 

romawi. Huruf kapital hanya digunakan di awal kalimat. 

10. Pada bagian kesimpulan penulisan kutipan pada paragraph harus mencantumkan 

seluruh nama penulis, apabila jumlah penulis 3 orang. Apabila jumlah penulis 

lebih dari 3 orang maka dapat menuliskan dkk. 

11. Judul pada bagian Referensi tidak boleh bernomor. Semua item referensi 

berukuran font 12 pt. Daftar pustaka disusun berdasarkan format APA 

(American Psycological Association). Seluruh rujukan yang digunakan 

sebaiknya yang terbaru dan minimal mencantumkan 15 rujukan. Penulisan nama 

penulis yang dirujuk dalam daftar pustaka harus di cantumkan seluruhnya. 
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Lampiran II 

 

 
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap Peserta : 

Nomor Induk Mahasiswa : 

Asal Instansi/Universitas : 

 
Dengan ini menyatakan bahwa karya yang saya ajukan dalam lomba 

nasional SEMARAK PENMAS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Tahun 

2022 belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam 

perlombaan apapun sebelumnya serta tidak mengandung unsur plagiat di 

dalamnya. 

Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi, maka saya 

bersedia di diskualifikasi ataupun dibatalkan dari status juara jika nanti 

menjadi juara dalam perlombaan ini. 

 

 

 

 

 

Kota, tanggal bulan tahun 

Ketua 
 

 

Nama Ketua 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KARYA 

Materai 

10.000 
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3. Lomba Opini 

 
 

LOMBA OPINI SEMARAK PENDIDIKAN MASYARAKAT 

A. Nama dan Tema Kegiatan  

Nama Kegiatan ini adalah Lomba Opini yang diadakan oleh jurusan Pendidikan 

Masyarakat Universitas Negeri Medan. Tema kegiatan ini adalah “Merdeka 

Belajar”. 

B. Ketentuan Lomba  

1. Lomba terbuka untuk mahasiswa/i 

2. Peserta mahasiswa/i aktif maksimal semester 7 

3. Perlombaan dilaksanakan secara inividu 

4. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran lomba dan surat pernyataan 

orisinalitas karya lomba. 

5. Tulisan yang dikirimkan belum pernah dimuat di media masaa / media online 

6. Tulisan tidak mengandung ujaran kebencian, sara, ras, penistaan, dan hal negatif 

lainnya 

7. Lomba opini dapat diikuti dari hasil projek pembelajaran matakuliah yang 

outputnya berupa suatu opini (sesuai dengan tema "Merdeka Belajar") 

8. Peserta hanya diperbolehkan untuk mengirimkan maksimal 1 naskah opini 

9. Segala bentuk kecurangan dan plagiatisme akan berakibat pada pengurangan 

nilai, diskualifikasi serta pembatalan juara. 

10. Peserta melakukan pendaftaran melalui link berikut : 

https://bit.ly/LombaOpiniSemarak 

11. Dokumen pendaftaran peserta terdiri dari : 

 Nama Peserta 

 E – mail 

 No WhatsApp 

 NIM 

 Asal Universitas 

 Scan Kartu Tanda Mahasiswa 

 Bukti Pembayaran Pendaftaran Peserta 

12. Biaya pendaftaran lomba adalah Rp.50.000, bukti pembayaran diunggah dalam 

formulir pendaftaran, biaya pendaftaran dikirim ke rekening: BRI: 
532101040014535 A/N HMJ Pendidikan Masyarakat 

13. Panitia memiliki hak sepenuhnya atas naskah opini, baik sebelum ataupun saat 

perlombaan sedang berlangsung. 
 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/LombaOpiniSemarak
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C. Ketentuan Penulisan Opini  

1. Naskah opini terdiri dari 5000-7000 karakter dengan melampirkan data diri 

lengkap pada bagian akhir tulisan. 

2. Judul opini sesuai dengan kreasi penulis ,namun harus sesuai dengan tema 

pilihan lomba. Nama penulis diletakkan di bawah judul. 

3. Naskah opini dikirim dalam bentuk Soft Copy PDF dengan format nama file : 

NamaPeserta_JudulNaskahOpini_Asal_NamaInstansi/Universitas_Telp/HP 

pada saat melakukan pendaftaran. 

4. Naskah opini yang dikirim menjadi hak panitia. Panitia berhak mempublikasikan 

opini peserta dengan tetap mencantumkan nama penulis. 

 

D. Waktu Pelaksanaan Lomba  
 

Kegiatan Waktu 

Pendaftaran Lomba & Pengiriman 
Naskah Opini 

01 - 20 Oktober 2022 

Seleksi Naskah Opini 25 - 31 Oktober 2022 

Final Pengumuman Juara 09 November 2022 

 

E. Hadiah 
 

Juara 1 Uang Pembinaan + Sertifikat 

Juara 2 Uang Pembinaan + Sertifikat 

Juara 3 Uang Pembinaan + Sertifikat 

 

F. Kriteria Penilaian Lomba  

 Aspek kebaharuan isu 

 Kebaruan 

 Gaya bahasa penulisan dan konten opini 
 

 
G. Contact Person  

Jihan Sunita (087791929610) 

Sonia Simamora (08781856574) 
Mayasari (082164738466) 
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4. Lomba Produk Inovasi 

 

PRODUK INOVASI PENDIDIKAN TINGKAT NASIONAL 

“Inovasi Untuk Negeri : Alternatif Pengembangan Pendidikan Non-Formal di 

Indonesia” 
 

A. Syarat dan Ketentuan Lomba 

 

1. Lomba produk inovasi pendidikan adalah salah satu ajang perlombaan yang 

dibuat sebagai jalan untuk menemukan inovasi-inovasi baru yang berkaitan 

dengan dunia pendidikan non-formal. Adapun tujuan dari diadakannya 

perlombaan ini adalah sebagai bentuk usaha mahasiswa ataupun tenaga 

pendidikan non-formal dalam upaya pengembangan pendidikan non-formal di 

Indonesia. 

2. Peserta merupakan mahasiswa/i aktif maksimal semester 7 di perguruan tinggi 

negeri dan swasta di seluruh Indonesia. 

3. Peserta dalam satu tim maksimal 7 orang/tim. 

4. Membayar biaya pedaftaran sebesar Rp.250.000,-/tim. Pembayaran dilakukan 

melalui BRI: 532101040014535 A/N HMJ Pendidikan Masyarakat 
5. Produk yang diusulkan: 

a) Inovasi Produk Kewirausahaan 

Dalam hal ini peserta lomba boleh membuat produk kewirausahaan yang 

sudah berinovasi untuk ajukan/dibawa ke dalam ajang perlombaan ini. 

b) Inovasi Program dalam Pendidikan 

Dalam hal ini peserta lomba harus membuat satu inovasi yang berkaitan 

dengan program pendidikan nonformal. Contohnya: program pemberdayan 

masyarakat 

c) Inovasi Bahan Ajar dalam Pendidikan 

Dalam hal ini peserta lomba harus membuat satu inovasi produk pendidikan 

yang nantinya bisa menjadi satu alat untuk pengembangan pendidikan di 

Indonesia. Bisa berupa modul, silabus, gaya belajar, metode pembelajaran, 

model pembelajaran dan lainnya. 

6. Lomba produk inovasi dapat diikuti dari hasil projek pembelajaran matakuliah 

yang outputnya berupa suatu produk (sesuai dengan tema “Inovasi Untuk Negeri 

: Alternatif Pengembangan Pendidikan Non-Formal di Indonesia” dan ketentuan 

produk yang diusulkan) 

7. Format penjabaran inovasi (teknis masing-masing tim). 

8. Hasil/produk divideokan dan di upload di Instagram dengan mention akun 

Instagram @hmj.penmasunimed dan harus mention 3 orang temanmu. Video 

berisi pengantar atapun orientasi mengenai hasil/produk inovasi, dan disajikan 

dalam video dengan durasi 1 menit. Video ini di upload berbarengan atau setelah 

pendaftaran. 

9. Produk tidak memuat unsur pornografi, dan bertentangan dengan suku, agama, 

ras, dan antar golongan (SARA). 

10. Peserta dapat mendaftar / registrasi melalui link 

https://bit.ly/LombaProdukInovasiSemarak

https://bit.ly/LombaProdukInovasiSemarak
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B. Waktu Pelaksanaan Lomba 

 

 

 

 

 
 

 

 

C. Hadiah 
 

Juara I Uang Pembinaan + Sertifikat 

Juara II 
Uang Pembinaan + Sertifikat 

Juara III Uang Pembinaan + Sertifikat 

 

D. Seleksi dan Penilaian: 

a. Seleksi 
Untuk lomba ini seleksi dilakukan melalui 2 tahap, yaitu: 

Tahap 1: Seleksi dilakukan melalui video pengantar/orientasi hasil/produk 

inovasi di instagram. Video akan di ulas oleh tim juri untuk melihat apakah 

hasil/produk inovasi tersebut original, bersifat inovatif, dan sesuai dengan 

tema yang diangkat. 

Tahap 2: Seleksi dilakukan untuk mereka yang lolos pada seleksi tahap 1, 

yaitu sebanyak 5 tim. Lalu ke-lima tim ini mempresentasikan hasil/produk 

inovasi pendidikan mereka secara daring, yaitu melalui Video Coference 

(Zoom Meeting) atau secara luring pada acara puncak Semarak Pendidikan 

Masyarakat Tahun 2022. Link dan password zoom akan diberikan bersamaan 

dengan pengumuman seleksi tahap 1 yang akan dikirimkan via email. 

b. Penilaian 

Aspek yang dinilai dalam lomba inovasi produk pendidikan ini adalah 

kesesuaian produk dengan tema, tingkat ke-inovatifan produk, orisinalitas 

produk, esterika, dan keefektifan produk. 

Bobot Penilaian: 

1. Proses dan Produk: 80% (I). 

2. Presentasi: 20% (II). 

Nilai akhir: I+II. 
 

Tahap Jenis dan Tanggal Kegiatan Penilaian 
Oleh Juri 

Pengumuman 

I Pendaftaran dan Pengumpulan 

video pengantar/orientasi 

hasil/produk 
25 September s.d. 23 Oktober 2022 

24 - 26 Oktober 
2022 

27 Oktober 
2022 

II Presentasi produk via Zoom Meeting 

atau Luring 
08 November 2022 

08 November 
2022 

08 – 09 
November 2022 

 

E. Contact Person  

Jihan Sunita (087791929610) 

Vitra Anugrah Setia Siringoringo (0822107424730) 
Ruth Ita Surbakti (081211893461) 
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5. Kompetisi Gagasan Tertulis 

 

PANDUAN KOMPETISI GAGASAN SEMARAK PENDIDIKAN 

MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2022 

 
 

A. Ketentuan Lomba 

a. Gagasan tertulis adalah lomba tertulis dengan menuangkan gagasan yang solutif 

dan orisinil dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan dengan 

memanfaatkan berbagai inovasi 

b. Tema lomba adalah Optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Mewujudkan 

Pendidikan Era Society 5.0 Dengan Transformasi Digital 

c. Gagasan bersifat original dengan catatan belum pernah dipublikasikan, belum 

pernah diikutsertakan dalam perlombaan apapun sebelumnya, belum pernah 

lolos perlombaan, dan belum pernah didanai. Disertakan surat keaslian karya 

yang dapat diakses melalui link https://bit.ly/SuratOrisinalitasSemarak 

d. Lomba gagasan tertulis dapat diikuti dari hasil projek pembelajaran matakuliah 

yang outputnya berupa gagasan tertulis orisinal (sesuai dengan tema 

"Optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Mewujudkan Pendidikan Era Society 5.0 

Dengan Transformasi Digital") 

e. Perserta adalah mahasiswa/i aktif maksimal semester 7 

f. Jumlah anggota 5 orang/tim 

g. Biaya kompetisi gagasan tertulis sebesar Rp. 250.000/tim, bukti pembayaran 

diunggah dalam form pendaftaran, biaya pendaftaran dikirim ke rekening: BRI: 
532101040014535 A/N HMJ Pendidikan Masyarakat 

h. Peserta harus memenuhi persyaratan administratif dan mengisi formulir 

pendaftaran. 

i. Peserta tidak boleh merangkap ke tim yang berbeda universitas 

j. Peserta yang telah membayar biaya pendaftaran kemudian membatalkan 

keikutsertaannya, maka biaya tersebut tidak dapat dikembalikan. 

k. Tim yang tidak dapat memenuhi ketentuan butir 1 (satu) tidak dapat mengikuti 

pertandingan. 

l. Peserta melakukan pendaftaran dan mengirim naskah/karya pada link berikut : 

https://bit.ly/KompetisiGTSemarak 

m. Dokumen pendaftaran peserta terdiri dari : 

 Nama Peserta 

 No. Whatsapp 

 NIM 

 Program Studi 

 Asal Universitas 

 Scan/Foto Kartu Tanda Mahasiswa 

 Bukti Pendaftaran Peserta 

 

 

https://bit.ly/SuratOrisinalitasSemarak
https://bit.ly/KompetisiGTSemarak
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B. Waktu Pelaksanaan Lomba 

 

C. Panduan Lomba Final 

a. Peserta yang masuk pada babak final adalah peserta yang mendapatkan nilai 

tertinggi dari penilaian juri berdasarkan kriteria penilaian lomba. 

b. Jumlah tim yang masuk pada tahap final adalah 6 tim sesuai dengan 

penilaian juri 

c. Tim yang sudah masuk pada tahap final akan diseleksi kembali untuk 

menentukan penjuaraan 

d. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada hari puncak Semarak Penmas 

setelah juri menentukan penjuaraan. 

 

D. Teknis dan Ketentuan Penulisan Gagasan Tertulis 

Penulisan Umum Lomba Gagasan Tertulis adalah sebagai berikut: 
1) Gagasan Tertulis bertemakan “Optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam 

Mewujudkan Pendidikan Era Society 5.0 Dengan Transformasi Digital 

Melalui Artificial Intelligence” merupakan karya orisinal mahasiswa; 

2) Gagasan Tertulis dibuat dalam format: 

a) Diunggah dalam format Pdf file. Jumlah halaman yang diperkenankan 

maksimum 10 (sepuluh) halaman. Keseluruhan gagasan tertulis disimpan 

dalam satu file format PDF dengan ukuran file maksimum 5MB dan 

diberi subjek “nama mahasiswa/ketuakelompok_namapt _judul.pdf”. 

b) Kertas ukuran A4, Font 12, Times New Roman dengan spasi 1,15, 

margin kiri 4 dan 3 pada sisi atas, bawah, dan kanan 

c) Judul tidak boleh menggunakan akronim dan singkatan tidak baku dan 

hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. 

d) Terdiri dari Daftar Isi, Bab I Pendahuluan, Bab II Gagasan (Berisi 

Kondisi Terkini, Solusi, Langkah Strategis), Bab III Kesimpulan, Daftar 

Pustaka, Lampiran. Maksimum 10 halaman. 

e) Halaman Sampul sampai dengan Daftar Isi diberi nomor halaman dengan 

huruf: I, ii, iii,.. dst yang diletakkan pada sudut kanan bawah, sedangkan 

halaman utama yang dimulai dari Pendahulan sampai dengan halaman 

Lampiran diberi halaman dengan angka Arab: 1, 2, 3, ...dst yang 

diletakkan pada sudut kanan atas. 

3) Format Ketentuan penulisannya mengikuti sistematika sebagai berikut: 

Halaman Sampul 

Halaman 

Daftar Isi 

Bagian Inti 

a) Pendahuluan 

Bagian Pendahuluan menguraikan latar belakang yang mengungkap 

tentang situasi dan kondisi saat ini yang menjadi pustaka 

Kegiatan Waktu 

Pendaftaran Lomba 25 September - 22 Oktober 2022 

Penilaian  24 - 26 Oktober 2022  

Babak Final 03 November 2022 
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mengangkat gagasan menjadi karya tulis (dilengkapi dengan data atau 

informasi yang mendukung). Bagian ini juga mengungkap tujuan dan 

manfaat. 

b) Gagasan 

Bagian gagasan berisi uraian tentang: 

 Kondisi terkini pencetus gagasan (diperoleh dari bahan bacaan, 

wawancara/diskusi, observasi, imajinasi yang relevan) 

 Solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus 

gagasan 

 Seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat diperbaharui atau 

dikembangkan melalui karya tulis jika gagasan tersebut 

diimplementasikan 

 Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu 
mengimplementasikan gagasan dan peran atau kontribusi masing- 

masingnya 

 Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk 

mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau pembaruan yang 

diharapkan dapat tercapai. 

c) Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca 

keluar dari pembahasan. Secara umum kesimpulan mengungkap gagasan 

yang diajukan, pustaka implementasi yang akan dilakukan, dan prediksi 

hasil yang akan diperoleh (manfaat dan dampak gagasan). 

d) Daftar Pustaka 

Semua sumber pustaka yang digunakan di dalam naskah, dituliskan dalam 

daftar Pustaka dengan format mengikuti Harvard Style. 

 

E. Hadiah 

Kategori Juara Hadiah 

Juara I Uang Pembinaan + Sertifikat 

Juara II Uang Pembinaan + Sertifikat 

Juara III Uang Pembinaan + Sertifikat 

Harapan I Sertifikat 

Harapan II Sertifikat 

Harapan III Sertifikat 

 
F. Kriteria Penilaian Lomba 

Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
e. Kreatif dan Objektif: gagasan kreatif yang menawarkan solusi suatu 

permasalahan, kebutuhan atau tantangan yang dihadapi masyarakat. 

f. Tidak bersifat emosional atau subjektif, didukung data dan/atau informasi 

terpercaya, bersifat asli (bukan karya jiplakan). 

g. Logis dan Sistematis: tiap pustaka penulisan dirancang secara sistematis 

dan runtut, dan memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis sintesis, 

kesimpulan dan sedapat mungkin memuat saran-saran. 

h. Berdasarkan telaah pustaka atau sumber informasi lainnya. 
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i. Materi: materi yang ditulis tidak harus sejalan dengan bidang 

ilmu/program studi yang sedang ditekuni para penulis/mahasiswa. 

Kesempatan ini diberikan kepada mahasiswa yang memiliki ide kreatif dan 

mampu menuangkannya dalam bentuk tulisan sesuai isu mutakhir yang 

dihadapi bangsa saat ini. 

j. Penilaian karya dilakukan dengan mempertimbangkan kreativitas 

(rasionalitas, kekhususan/keunikan, dan manfaat) tulisan, kelayakan 

implementasi dan dampak yang ditimbulkannya. 

 

G. Contact Person 

Jihan Sunita (087791929610) 
Nurhasanah (082213805833) 
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6. Lomba Pidato 

 
 

LOMBA PIDATO NASIONAL SEMARAK PENDIDIKAN 

MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2022 

 

A. Ketentuan Lomba 

a. Lomba Pidato Nasional adalah lomba keterampilan pidato dengan dua (2) 

kategori yaitu Berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

b. Tema lomba Pidato bahasa Indonesia: Pendidikan Seumur Hidup bagi Kaum 

Milenial. 

c. Tema lomba Pidato bahasa Inggris: Lifelong Education for Millennials 

d. Perserta adalah mahasiswa/i aktif. 

e. Biaya kompetisi Pidato sebesar Rp. 50.000, bukti pembayaran diunggah 

dalam form pendaftaran, biaya pendaftaran dikirim ke rekening: BRI : 

532101040014535 A/N HMJ Pendidikan Masyarakat 

f. Peserta harus memenuhi persyaratan administratif dan mengisi formulir 

pendaftaran. 

g. Peserta yang telah membayar biaya pendaftaran kemudian membatalkan 

keikutsertaannya, maka biaya tersebut tidak dapat dikembalikan. 

h. Tim yang tidak dapat memenuhi ketentuan butir 1 (satu) tidak dapat 

mengikuti pertandingan. 

i. Peserta melakukan pendaftaran pada link berikut: 

https://bit.ly/LombaPidatoSemarak 

j. Dokumen pendaftaran peserta terdiri dari : 

• Nama Peserta 

• No. Whatsapp 

• NIM 

• Program Studi 

• Asal Universitas 

• Scan Kartu Tanda Mahasiswa 

• Bukti Pendaftaran Peserta 
 

B. Waktu Pelaksanaan Lomba 

 

Pendaftaran Lomba 25 September - 15 Oktober 2022 

Technical meeting 17 Oktober 2022 

Tahap Penilaian juri 18 - 19 Oktober 2022 

Babak Final 08 November 2022 

 
C. Sistematika Lomba 

Lomba akan diadakan pada hari yang telah ditetapkan panitia Semarak 

PENMAS UNIMED 2022. Penentuan lomba dilakukan pada saat Technical 

Meeting. Lomba terdiri dari 2 (dua) babak pertandingan, yaitu: 

a. Babak Penyisihan 

b. Babak Final 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/LombaPidatoSemarak
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D. Kriteria Penilaian Lomba 

a) Sistematika pengajian dan isi 
b) Kesesuaian dengan tema 

c) Orisinalitas karya 

d) Gagasan kreatif 

1. Penggunaan bahasa 

2. Kemampuan mengkomunikasikan gagasan kreatif 

3. Durasi waktu 

 

E. Ketentuan Penulisan Naskah Pidato 

1. Naskah pidato ditulis melampirkan data diri lengkap. 
2. Judul pidato mengenai PNF, namun harus sesuai dengan tema pilihan 

lomba. Nama penulis diletakkan di bawah judul. 

3. Panduan Naskah (PDF) Pidato Semarak Nasional Pendidikan Masyarakat 

setidaknya berisi: 

Pendahuluan 

Pembahasan dan hasil 

Simpulan 

Daftar Pustaka 

 

F. Babak Final 

a. Terdapat Enam peserta yang lolos dari babak penyisihan akan kembali 

bertanding di babak final. 

b. Para peserta yang lolos ke babak final akan membacakan pidatonya secara 

langsung di hadapan juri. 

c. Pemenang pertandingan pada babak final menjadi Juara I, II, III, dan juara 

favorit (berdasarkan banyaknya jumlah like di YouTube). 

 

G. Penjurian 

a. Dewan Juri terdiri dari 3 orang pada tiap babak pertandingan. 

b. Semua Pidato dalam lomba ini akan dinilai dan diputuskan oleh Dewan Juri. 

c. Keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

H. Hadiah 

 

Kategori Juara Hadiah 
Juara I Uang Pembinaan + Sertifikat 
Juara II Uang Pembinaan + Sertifikat 
Juara III Uang Pembinaan + Sertifikat 

a) Juara lomba akan memperoleh sertifikat penghargaan 

b) Peserta lomba yang memiliki like terbanyak pada video pidato yang diunggah 

pada YouTube pribadi akan menjadi juara favorit dan berhak atas hadiah 

menarik berupa uang tunai senilai Rp. 100.000,- 

 

I. Contact Person 

Jihan Sunita  (087791929610) 

Yohana Hutabalian (081379144757) 

Sarah Nabila Putri (082370951588)



 

PANDUAN LOMBA 
7. Kompetisi Podcast Nusantara 

 

KOMPETISI PODCAST NUSANTARA SEMARAK PENDIDIKAN 

MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2022 

 

A. Tema Kegiatan  

Kompetesi Podcast Nusantara adalah kompetisi podcast yang diadakan oleh 

jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Medan. Tema kegiatan 

disesuaikan dengan kreasi oleh masing-masing tim.  

B. Ketentuan Lomba  

1) Lomba terbuka untuk mahasiswa/i 
2) Peserta mahasiswa/i aktif maksimal semester 7 

3) Perlombaan dilaksanakan secara berkelompok (3 – 5 orang per kelompok) 

4) Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran lomba 

https://bit.ly/KompetisiPodcastNusantara 

5) Podcast yang dikirimkan belum pernah dimuat di media manapun 

6) Podcast yang diunggah tidak mengandung ujaran kebencian, SARA, Ras, 

Penistaan, dan hal negatif lainnya 

7) Peserta hanya diperbolehkan untuk mengirimkan maksimal 1 file video 

8) Kompetisi podcast nusantara dapat diikuti dari hasil projek pembelajaran 

matakuliah yang outputnya berupa suatu podcast  

9) Podcast yang di unggah berdurasi maksimal 15 – 30 menit.   

10) Pengumpulan dalam bentuk Audio Spektrum Podcast. 

11) Segala bentuk kecurangan dan plagiatisme akan berakibat pada 

pengurangan nilai, diskualifikasi serta pembatalan juara. 

12) Dokumen pendaftaran peserta terdiri dari : 

 Nama Peserta 

 E - mail 

 No WhatsApp 

 NIM 

 Asal Universitas 

 Scan Kartu Tanda Mahasiswa 

 Bukti Pembayaran Pendaftaran Peserta 

13) Biaya pendaftaran lomba adalah Rp . 150.000 , - ( Lima Puluh Ribu 

Rupiah )/ tim, bukti pembayaran diunggah dalam formulir pendaftaran , 

biaya pendaftaran dikirim ke rekening: BRI : 532101040014535 A/N 

HMJ Pendidikan Masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/KompetisiPodcastNusantara
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C. Ketentuan Podcast  

1. Podcast dibuat dengan durasi minimal 10 menit dan maksimal 30 menit, 

beserta melampirkan data diri lengkap peserta. 

2. Judul podcast sesuai kreasi peserta, namun harus sesuai dengan Tema 

Perlombaan 

4. Video podcast yang dikirim menjadi hak panitia. Panitia berhak 

mempublikasikan podcast peserta dengan tetap mencantumkan nama 

penulis. 

5. Keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganngu gugat tanpa alasan 

yang berlandaskan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 

6. Format dan Resolusi Video Podcast 

Format : MP4 dengan Resolusi : 1280 x 720 

8. Buat karya dengan kualitas gambar dan suara yang dapat dipahami 

(ditonton dan didengar dengan baik), dan lebih disarankan agar peserta 

dapat menambahkan subtitle pada masing-masing video yang dilombakan. 

 

D. Waktu Pelaksanaan Lomba  
 

Kegiatan Waktu 

Pendaftaran Lomba & Pengiriman 23 September - 24 Oktober 
2022 

Seleksi Podcast 25 - 31 Oktober 2022 

Penilaian Juri 03 - 05 November 2022 

Pengumuman Juara dan Pemberian Hadiah 09 November 2022 

 

E. Hadiah 
 

Juara 1 Uang Pembinaan + Sertifikat 

Juara 2 Uang Pembinaan + Sertifikat 

Juara 3 Uang Pembinaan + Sertifikat 

 

F. Kriteria Penilaian Lomba  

1. Otentik 
2. Kesesuaian tema 

3. Informatif 

4. Penataan artistik 

 

G. Contact Person 

Novitha (081396290182) 

Jihan Sunita (087791929610) 
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8. Lomba Photography 

 
 

LOMBA PHOTOGRAPHY SEMARAK PENDIDIKAN 

MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2022 

 

A. Ketentuan Lomba 
a. Lomba Photography adalah kompetisi dalam menyajikan sebuah karya 

visual berbentuk foto tentang suatu tema tertentu yang informatif dan 

mengandung makna khusus. 

b. Tema foto adalah “Pendidikan Tertinggal di Kota atau di Desa” . 

c. Peserta adalah individual mahasiswa yang sedang aktif kuliah di 

perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 

d. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran lomba dan surat pernyataan 

orisinalitas karya lomba. 

e. Karya foto yang dikirim merupakan hasil ciptaan sendiri, tidak menjiplak, 

tidak mengambil milik orang lain, dan belum pernah diikutsertakan dalam 

lomba lainnya, dan di segala bentuk media baik skala regional, nasional, 

maupun internasional. 

f. Lomba photography dapat diikuti dari hasil projek pembelajaran 

matakuliah yang outputnya berupa foto berkualitas (sesuai dengan tema 

"Pendidikan Tertinggal di Kota atau di Desa”) 

g. Peserta diperbolehkan mengirim karya foto maksimal 3 foto. 

h. Foto yang diikutsertakan merupakan murni hasil karya sendiri, dan 

diambil menggunakan kamera digital maupun analog (kamera film). 

i. Karya foto tidak mengandung unsur penghinaan, Suku, Agama, Ras, dan 

antar golongan (SARA) dan pornografi. 

j. Panitia memiliki hak sepenuhnya atas karya foto, baik sebelum ataupun 

saat perlombaan sedang berlangsung. 

k. Panitia berhak mendiskualifikasi setiap peserta yang dianggap melakukan 

kecurangan. 

l. Peserta melakukan pendaftaran pada link berikut: 

https://bit.ly/LombaPhotographySemarak 

m. Dokumen pendaftaran peserta terdiri dari: 

 Nama Peserta 

 E-mail 

 No WhatsApp 

 NIM 

 Asal Universitas 

 Scan Kartu Tanda Mahasiswa 

 Bukti Pembayaran Pendaftaran Peserta 

n. Peserta membayar uang pendaftaran sebesar Rp 50.000, bukti 

pembayaran diunggah dalam form pendaftaran, biaya  pendaftaran 

dikirim ke rekening: BRI : 532101040014535 A/N HMJ 
Pendidikan Masyarakat. 

o. Setelah mengirimkan karya foto, peserta dianggap menyetujui semua 

syarat dan ketentuan yang telah disebutkan. 
 

https://bit.ly/LombaPhotographySemarak
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p. Dengan diisinya surat pernyataan orisinalitas karya maka peserta 

dianggap bertanggung jawab dan memiliki hak cipta akan karya fotonya. 

q. Peserta yang sudah melakukan pendaftaran dapat mengirimkan hasil 

photografy nya dan surat pernyataan orisinalitas karya (lampiran 1)atau 

dapat diunduh melalui link https://bit.ly/SuratOrisinalitasSemarak pada 

link berikut: https://forms.gle/DZKosFWj14GDxFhT8 dengan subjek: 

NamaPeserta_JudulFoto_Asal_NamaInstansi/Universitas_Telp/HP 
Contoh:  

RizaZahuri_PendidikanTertinggalDiKota_Medan_UniversitasNegeriMe

dan_0813xxxxxxxx. 

 
B. Waktu dan Teknis Pelaksanaan Lomba 

a. Waktu Pelaksanaan Lomba 

Kegiatan Waktu 

Pendaftaran lomba dan Batas 
pengumpulan karya foto 

20 - 27 Oktober 2022 

Masa seleksi/Penilaian Juri 28 - 31 Oktober 2022 

Pengumuman Pemenang 09 November 2022 

 
b. Teknis Babak Final Lomba 

Setiap peserta menampilkan foto dan menjelaskan makna dari foto tersebut. 

 

C. Hadiah 

Pemenang lomba berhak atas: 

Kategori Juara Hadiah 

Juara 1 Uang Pembinaan + Sertifikat 

Juara 2 Uang Pembinaan + Sertifikat 

Juara 3 Uang Pembinaan + Sertifikat 

 

D. Kriteria Penilaian 

1. Kesesuaian dengan tema. 

2. Makna foto yang tersirat. 

3. Kreatifitas dan Orisinalitas. 

4. Kemampuan teknis. 

5. Keaslian ide. 

6. Pemanfaatan momen. 

 

E. Contact Person 

Mayasari (082164738466) 
Sonia Simamora (087818565742) 

https://bit.ly/SuratOrisinalitasSemarak
https://forms.gle/DZKosFWj14GDxFhT8
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Lampiran 1 

 

 
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap Peserta : 

Nomor Induk Mahasiswa : 

Asal Instansi/Universitas : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang saya ajukan dalam lomba 

nasional SEMARAK PENMAS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Tahun 

2022 belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam 

perlombaan apapun sebelumnya serta tidak mengandung unsur plagiat di 

dalamnya. 

Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi, maka saya 

bersedia didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status juara jika nanti 

menjadi juara dalam perlombaan ini. 

 

 

 

 

 

Kota, tanggal bulan tahun 
 

 

Peserta Lomba 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

KARYA 

Materai 

10.000 
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