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PERSYARATAN DAN TATA TERTIB 

A. PERSYARATAN PESERTA 
Peserta kegiatan adalah mahasiswa Universitas Terbuka yang memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
1. Sehat jasmani dan rohani. 
2. Mahasiswa aktif diploma dan sarjana minimal telah/sedang menempuh 2 (dua) 

semester di UT Malang (masa registrasi awal 2022.1, tidak memenuhi syarat untuk 
mendaftar sebagai peserta). 

3. Melakukan registrasi mata kuliah pada semester 2022.1. 
4. Mengirimkan berkas berupa 

a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
c. Screenshot/Tangkapan layar identitas mahasiswa yang ada di halaman Pangkalan 

Data Pendidikan Tinggi https://pddikti.kemdikbud.go.id  
d. Foto close up dengan menggunakan jaket almamater UT maksimal 2 MB 
e. Pakta Integritas (Lampiran 1) 
f. Surat Pernyataan (Lampiran 2) 

5. Satu mahasiswa hanya boleh mengikuti satu pertandingan/perlombaan. 
6. Mahasiswa yang sudah memenangkan lomba (Juara 1) pada Disporseni Nasional UT 

tahun lalu tidak dapat mengikuti lomba pada tahun ini, kecuali pada jenis lomba yang 
berbeda. 

7. Peserta tidak dipungut biaya. 

B. TUGAS DAN KEWAJIBAN PESERTA 
Peserta memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut. 
1. Menjadi peserta lomba dan atau supporter dalam Kegiatan DISPORSENI Nasional UT 

2022. 
2. Menjaga ketertiban, sportivitas, dan kehormatan lembaga UT. 
3. Menaati aturan yang ditetapkan oleh panitia Kegiatan DISPORSENI Nasional UT 

2022. 

C. TATA TERTIB 
1. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan atau dokumen tidak lengkap dianggap 

gugur/didiskualifikasi. 
2. Peserta sudah berada di tempat kegiatan (bagi cabang perlombaan/pertandingan 

dilaksanakan secara daring) sekurang-kurangnya 15 menit sebelum kegiatan 
dimulai, dengan pakaian yang sesuai, bersih, rapi, dan sopan. 

3. Bagi tim yang tidak hadir pada saat technical meeting dianggap MENYETUJUI hasil 
keputusan technical meeting. 

4. Dilarang membawa barang-barang atau benda yang dapat mengganggu kegiatan 
Disporseni Nasional UT 2022. 

5. Disarankan untuk tidak menggunakan ataupun memakai perhiasan berharga yang 
mencolok ke tempat pelaksanaan kegiatan. 

6. Tidak diperkenankan membuat gaduh dan mengotori tempat kegiatan. 
7. Peserta diwajibkan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, etika dan integritas. 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/
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8. Peserta diwajibkan menaati peraturan-peraturan yang lazim digunakan baik secara 
tertulis maupun tidak tertulis. 

9. Keputusan juri/wasit bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 
10. Hasil karya peserta menjadi hak milik panitia (UT). 
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DESKRIPSI DAN ATURAN LOMBA 

1. LOMBA DEBAT BAHASA INGGRIS ONLINE 

No. Topik Deskripsi 

1.  PJ Lomba Rizka Furqorina, S.E., M.Si. (0812-1582-1282) 

2.  Topik/Materi Materi seleksi lihat poin nomor 5 

3.  Kategori Tim 

4.  Jumlah Peserta per Tim 2 orang mahasiswa sebagai pembicara 

5.  Prosedur Pendaftaran (Tahap 
seleksi) 

Peserta wajib mengirimkan rekaman/video demo kemampuan berargumentasi dalam bahasa Inggris 
dengan ketentuan: 
a. Video tidak boleh kurang dari 8 menit dan tidak lebih dari 10 menit. Pembicara 1 (pro) berbicara sekitar 5 

menit dan pembicara 2 (kontra) berbicara sekitar 5 menit, berdasarkan fakta. 
b. Format video adalah mp4. 
c. Video peserta yang tidak bisa dibuka/diakses oleh panitia bukan tanggung jawab panitia dan panitia tidak 

akan meminta peserta mengirim ulang video yang tidak dapat diakses tersebut. Oleh karena itu, peserta 
harus benar-benar memperhatikan kriteria pengunggahan video dan memastikan video yang dikirim tidak 
corrupt. 

d. Penilaian video prakualifikasi mencakup ide, keruntutan, dan logika, dan bukan hanya pada tutur Bahasa, 
nada, dan penampilan. Adapun penggunaan Bahasa yang baik dan patut serta berpenampilan rapi tetap 
menjadi kewajiban. 

e. Video dikirimkan ke PJ Lomba Debat Bahasa Inggris melalui media yang telah ditentukan oleh PJ Lomba 
paling lambat 21 Juni 2022 

f. Penilaian oleh dewan Juri dilaksanakan tanggal 23-27 Juni 2022. 
g. Pengumuman hasil tim peserta yang lolos babak seleksi UT Malang akan diumumkan pada tanggal 29 Juni 

2022. 
h. Topik yang disediakan untuk video debat: "The house supports the amandement Presidential Terms". 

6.  Peraturan dan Tata Tertib a. Tim dinyatakan gugur apabila tidak dapat memenuhi persyaratan awal dan aturan lomba yang telah 
ditetapkan. 

b. Lomba debat menggunakan Bahasa Inggris dan direkam 
c. Lomba menggunakan jenis debat parlementer 
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d. Aspek yang dinilai adalah aspek substansi, alasan dan ide, teknik argumentasi, logika, pemilihan kata, dan 
perilaku peserta. 

e. Keputusan tim Juri tidak dapat di ganggu gugat. 
f. Peserta dapat bertanya terkait teknis lomba ke PJ Lomba Debat Bahasa Inggris 

7.  Jenis Lomba Debat Adaptasi Debat Parlementer 

8.  Sistem Lomba Debat Sistem National University Debating Championship (NUDC) 

9.  Indikator Penilaian Merujuk pada pedoman lomba NUDC Nasional 

10.  Tanggal Penting a. Registrasi dan pengiriman video seleksi: 07 – 21 Juni 2022 
b. Penilaian Video: 23-27 Juni 2022 
c. Pengumuman hasil seleksi: 29 Juni 2022 

11.  Lokasi Tempat domisili masing-masing mahasiswa 

12.  Kontingen UT Malang di 
tingkat Nasional 

2 orang mahasiswa sebagai debater 
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2. LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA ONLINE 

No. Topik Deskripsi 

1.  PJ Lomba Drs. Moh. Syarif, M.Pd. (0817-387-429) 

2.  Topik/Materi Materi seleksi lihat poin nomor 5 

3.  Kategori Tim 

4.  Jumlah Peserta per Tim 2 orang mahasiswa sebagai pembicara 

5.  Prosedur Pendaftaran (Tahap 
seleksi) 

Peserta wajib mengirimkan rekaman/video demo kemampuan berargumentasi dalam bahasa Indonesia 
dengan ketentuan: 
a. Video tidak boleh kurang dari 8 menit dan tidak lebih dari 10 menit. Pembicara 1 (pro) berbicara sekitar 5 

menit dan pembicara 2 (kontra) berbicara sekitar 5 menit, berdasarkan fakta. 
b. Format video adalah mp4. 
c. Video peserta yang tidak bisa dibuka/diakses oleh panitia bukan tanggung jawab panitia dan panitia tidak 

akan meminta peserta mengirim ulang video yang tidak dapat diakses tersebut. Oleh karena itu, peserta 
harus benar-benar memperhatikan kriteria pengunggahan video dan memastikan video yang dikirim tidak 
rusak. 

d. Penilaian video mencakup ide, keruntutan, dan logika, dan bukan hanya pada tutur Bahasa, nada, dan 
penampilan. Adapun penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan patut serta berpenampilan rapi tetap 
menjadi kewajiban. 

e. Video dikirimkan ke PJ Lomba Debat Bahasa Indonesia melalui media yang telah ditentukan oleh PJ Lomba 
paling lambat 21 Juni 2022 

f. Penilaian oleh dewan Juri dilaksanakan tanggal 23-27 Juni 2022. 
g. Pengumuman hasil tim peserta yang lolos babak seleksi UT Malang akan diumumkan pada tanggal 29 Juni 

2022. 
h. Topik yang disediakan untuk video debat: "Pemerintah Mendukung Perubahan Masa Jabatan Presiden". 

6.  Peraturan dan Tata Tertib a. Tim dinyatakan gugur apabila tidak dapat memenuhi persyaratan awal dan aturan lomba yang telah 
ditetapkan. 

b. Lomba debat menggunakan Bahasa Indonesia dan direkam 
c. Lomba menggunakan jenis debat parlementer 
d. Aspek yang dinilai adalah aspek substansi, alasan dan ide, teknik argumentasi, logika, pemilihan kata, dan 

perilaku peserta. 
e. Keputusan tim Juri tidak dapat di ganggu gugat. 
f. Peserta dapat bertanya terkait teknis lomba ke PJ Lomba Debat Bahasa Indonesia 
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7.  Jenis Lomba Debat Adaptasi Debat Parlementer 

8.  Sistem Lomba Debat Sistem Kontes Debat Mahaiswa Indonesia (KDMI) 

9.  Indikator Penilaian Merujuk pada pedoman lomba KDMI Nasional 

10.  Tanggal Penting a. Registrasi dan pengiriman video seleksi: 07 – 21 Juni 2022 
b. Penilaian Video: 23-27 Juni 2022 
c. Pengumuman hasil seleksi: 29 Juni 2022 

11.  Lokasi Tempat domisili masing-masing mahasiswa 

12.  Kontingen UT Malang di 
tingkat Nasional 

2 orang mahasiswa sebagai pembicara 
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3. LOMBA DEBAT HUKUM 

No. Topik Deskripsi 

1.  PJ Lomba Lulus Sugeng Triandika, S.I.Kom., M.I.Kom. (0817-0345-5866) 

2.  Topik/Materi Tranformasi Hukum di Era Society 5.0 

3.  Kategori Kelompok (maksimal 3 orang) 

4.  Jumlah Peserta per Tim 3 orang mahasiswa sebagai pembicara 

5.  Persyaratan Peserta Peserta adalah mahasiswa aktif prodi Ilmu Hukum yang terdaftar di UT Malang 

6.  Prosedur Pendaftaran (Tahap 
seleksi) 

a. Setiap tim membuat video debat dengan durasi 5 menit/orang (15 menit/tim) 
b. Peserta mengenakan jaket almamater Universitas Terbuka 
c. Video harus menampilkan wajah dan suara peserta secara jelas 
d. Intonasi dan bahasa yang disampaikan jelas dan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tepat 
e. Video tidak mengandung SARA, pornografi, dan kekerasan verbal 
f. Tim mempelajari mosi dan memilih pro atau kontra sebagai bahan materi debat 
g. Mosi video adalah “Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Sebagai Alat untuk Mengurangi Kekerasan 

Seksual Lingkungan Kampus” 
h. Tim membuat video debat dan menyerahkan ke UT Malang 
i. Video dikirimkan ke PJ Lomba Debat Hukum melalui media yang telah ditentukan oleh PJ Lomba paling 

lambat 21 Juni 2022. Video yang dikirimkan melewati batas waktu tidak akan diikutsertakan dalam lomba. 
j. Penilaian oleh dewan Juri dilaksanakan tanggal 23-27 Juni 2022. 
k. Pengumuman hasil tim peserta yang lolos babak seleksi UT Malang akan diumumkan pada tanggal 29 Juni 

2022. 

7.  Peraturan dan Tata Tertib a. Setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lainnya selama debat. 
b. Setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan/atau mengandung sara. 
c. Penyampaian argumen harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
d. Pembicara dilarang berkomunikasi verbal dengan rekan timnya selama memaparkan argumennya. 
e. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas mengakibatkan pengurangan skor. 
f. Tata tertib berlaku dan mengikat seluruh peserta sejak ditetapkan. 

8.  Jenis Lomba Debat Lomba Debat 

9.  Indikator Penilaian Kompetisi Debat delapan besar: 
a. Sistem debat yang digunakan dalam lomba ini adalah Asian Modified Parliamentary System. 
b. Tim Debat dapat memilih tim pro dan tim kontra untuk memperdebatkan satu mosi. 
c. Tim pro dan tim kontra masing-masing memiliki tiga pembicara. 
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d. Ketiga pembicara terdiri dari pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. 
e. Salah satu dari pembicara, bertindak sebagai pembicara penutup (kecuali pembicara 3), dan dimulai dari tim 

kontra. 

10.  Tanggal Penting a. Registrasi dan pengiriman video seleksi: 07 – 21 Juni 2022 
b. Penilaian Video: 23-27 Juni 2022 
c. Pengumuman hasil seleksi: 29 Juni 2022 

11.  Lokasi Tempat domisili masing-masing mahasiswa 

12.  Kontingen UT Malang di 
tingkat Nasional 

Maksimal 2 kelompok 
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4. LOMBA KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA (LKTM) 

No. Topik Deskripsi 

1.  PJ Lomba Andilopa Ginting, S.E., M.E. (0822-6243-2489) 

2.  Topik/Materi Sub tema: 
a. Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Menentukan Arah Pembangunan Bangsa 
b. Membangun Jiwa Start-Up di Kalangan Mahasiswa di Era Kampus Merdeka 
c. Peluang dan Tantangan Mahasiswa di Era Metaverse 
d. Implementasi Good Governance di Institusi Negeri dan Swasta 
e. Ibu Kota Negara (IKN) antara Harapan dan Cita-cita Bangsa 
f. Kelestarian Lingkungan dan SDGs 
g. Strategi dan Kreativitas Pembelajaran di Masa New Normal 

3.  Kategori Perorangan/Kelompok 

4.  Jumlah Peserta per Kelompok Karya Ilmiah bersifat Perorangan dan Kelompok (jika kelompok beranggotakan maksimal 3 orang, diupayakan 
lintas program studi) 

5.  Persyaratan Khusus Peserta Peserta harus menandatangani surat pernyataan keaslian karya tulis (format terlampir) di atas materai 
Rp10.000. 

6.  Ketentuan Lomba a. Karya tulis harus bersifat objektif dan kreatif. 
b. Tulisan didukung oleh data empirik dan informasi yang terpercaya (berdasarkan telaah pustaka). 
c. Bersifat asli (Bukan karya jiplakan dan plagiarisme, jika cek plagiarisme cek dari 40% maka peserta dinyatakan 

gugur). 
d. Karya tulis belum pernah dipublikasikan di media manapun, dan belum pernah diikutsertakan dalam 

perlombaan. 
e. Apabila ada kecurangan yang ditemukan panitia, baik sebelum, selama, ataupun setelah kompetisi 

berlangsung, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur. 
f. Keputusan Dewan Juri bersifat final, dan tidak dapat diganggu gugat 

7.  Sistem Seleksi a. Karya tulis dikirim dalam bentuk PDF ke PJ lomba 
b. Karya tulis yang dikirimkan oleh peserta lomba selanjutnya dilakukan seleksi naskah karya tulis oleh dewan 

juri untuk diambil 6 (enam) besar dengan naskah karya terbaik; 
c. Peserta yang lolos 6 (enam) besar harus membuat bahan presentasi dengan microsoft powerpoint dan 

dikirim ke PJ Lomba; 
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d. Peserta yang lolos 6 (enam) besar selanjutnya akan dihubungi oleh panitia dan diundang untuk 
mempresentasikan secara langsung di depan dewan juri melalui Video Conference (secara online) 
menggunakan aplikasi Microsoft Teams; 

e. Peserta 6 (enam) besar mempresentasikan hasil karyanya di hadapan dewan juri secara online menggunakan 
Micorsoft Teams dengan alamat link Ms TEAMS yang diberikan PJ Lomba; 

f. Para finalis (masing-masing tim) akan diberi waktu total 30 menit. 15 menit pemaparan materi, dan 15 menit 
sesi tanya jawab; 

g. Saat presentasi, finalis diperkenankan menggunakan alat bantu sesuai dengan kepentingannya; 
h. Keputusan Dewan Juri bersifat final, dan tidak dapat diganggu gugat. 

8.  Ketentuan Penilaian a. Penilaian dilaksanakan oleh juri yang telah ditentukan oleh panitia. 
b. Seleksi pada tahap awal (penyisihan) dan seleksi akhir (finalis) dilakukan oleh dewan juri. 
c. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

9.  Indikator Penilaian Kriteria penilaian naskah karya tulis ilmiah mencakup: 
a. Kesesuaian Format Karya tulis 

Tata tulis : Ukuran kertas, kerapian ketik, tata letak 
b. Kreativitas dan Inovatif topik gagasan 

1) Kreativitas gagasan 
2) Kesesuaian judul dengan Tema 
3) Isi dan inovasi pengembangan 

c. Data dan Sumber Informasi 
1) Kesesuaian sumber informasi (relevansi data dan informasi yang diacu) 
2) Keakuratan dan integritas data dan informasi 

d. Pembahasan, Kesimpulan serta transfer gagasan 
1) Kemampuan menganalisis dan mensintesis serta merumuskan kesimpulan 
2) Kelayakan hasil implementasi gagasan 
3) Kemanfaatan gagasan bagi masyarakat atau lingkungan sekitar 

Kriteria Penilaian Babak Final (Presentasi), sebagai berikut: 
a. Pemaparan 

1) Sistematika penyajian dan isi 
2) Tampilan materi presentasi 

b. Penalaran 
Penguasaan materi dalam penyampaian dan kejelasan transfer gagasan 

c. Performa 
Penampilan finalis ketika presentasi 
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10.  Tanggal Penting a. Registrasi dan pengiriman karya tulis: 07 – 21 Juni 2022 
b. Penilaian karya untuk menentukan peserta yang lolos 6 besar: 23-24 Juni 2022 
c. Pengumuman peserta lolos 6 (enam) besar: 25 Juni 2022 
d. Presentasi peserta 6 (enam) besar: 27-28 Juni 2022 
e. Pengumuman hasil seleksi: 29 Juni 2022 

11.  Lokasi Tempat domisili masing-masing mahasiswa 

12.  Kontingen UT Malang di 
tingkat Nasional 

2 Karya Ilmiah, baik dalam bentuk perorangan atau kelompok (untuk kelompok maksimal bernggotakan 3 orang) 
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5. LOMBA TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI 

No. Topik Deskripsi 

1.  PJ Lomba Arif Suhadi, S.Kom. (0877-6674-0055) 

2.  Topik/Materi Pemanfaatan TIK dengan teknologi terbaru dan berdaya saing tinggi 

3.  Kategori Perorangan/Tim maks 3 orang 

4.  Persyaratan Peserta Peserta harus menandatangani surat pernyataan keaslian karya tulis (format terlampir) di atas materai 
Rp10.000 

5.  Prosedur Pendaftaran 
(Tahap Prakualifikasi) 

Peserta lomba wajib mengunggah seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan secara lengkap. Jika ada 
dokumen yang tidak lengkap, maka tidak berhak mengikuti lomba. Dokumen yang wajib diunggah: 
1) Produk IT yang sudah Final, sudah di-compile jika berbentuk Aplikasi, beserta source code-nya. 
2) File presentasi: rincian produk berupa deskripsi produk serta alur proses bisnis produk tersebut dan 

manfaatnya. 
3) Membuat makalah sebanyak minimal 5 lembar, terdiri dari Pendahuluan, Pembahasan Hasil, dan 

Kesimpulan. 

6.  Peraturan dan Tata Tertib a. Produk IT yang dibuat benar buatan Mahasiswa/Tim, yang dibuktikan dengan surat pernyataan keaslian 
karya (format terlampir) dan belum pernah diikutsertakan pada lomba-lomba sebelumnya di atas materai 
Rp 10.000. 

b. Pengembangan Produk IT bisa terdiri aplikasi mobile, web, desktop, robotik atau produk perpaduan software 
dan hardware yang sesuai dengan topik lomba 

c. Akan dilakukan pengecekan plagiasi untuk makalah yang dibuat peserta. Jika terbukti plagiat akan langsung 
digugurkan 

d. Materi Presentasi dibuat sendiri dan dipresentasikan secara jelas, padat dan menarik dengan menggunakan 
software pengembangan materi presentasi modern seperti: powerpoint, prezi, sway, animasi, video, transisi 
slide minimal 8 slide dan maksimal 15 slide 

e. Materi TIK (makalah dan presentasi) dikirim ke PJ Lomba melalu media yang telah ditentukan 
f. Bagi peserta yang lolos tahapan pra-seleksi selanjutnya mempresentasikan materi lomba di depan juri 

(waktu presentasi maksimal 15 menit) secara online menggunakan aplikasi Microsoft Teams 
g. Hasil karya menjadi milik Panitia 

7.  Jenis Lomba Produk IT (Pengembangan sistem, software, hardware), Makalah dan Slide presentasi materi 

8.  Sistem Lomba Sistem gugur 

9.  Indikator Penilaian a. Kreatifitas dan Inovatif 
1) Relevansi topik dengan tema 
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2) Keunikan dan keaktualisasian); 
b. Penyajian 

1) Cara dan sikap Presentasi 
2) Penggunaan ragam bahasa baku 
3) Ketepatan waktu; 

c. Simulasi dan ketepatan teknologi (Keakuratan dan keberlangsungan tools (produk)); 
d. Diskusi 

1) Tingkat Pemahaman konsep 
2) Kemampuan, cara, ketepatan, dan sikap dalam menjawab dan menanggapi pertanyaan; 

e. Kebermanfaatan dan Kontribusi (Nilai tambah keilmuan dan Nilai tambah dalam pemecahan IPTEK); 

10.  Tanggal Penting a. Registrasi dan pengiriman karya: 07 – 21 Juni 2022 
b. Penilaian karya untuk menentukan peserta yang lolos pra-seleksi: 23-24 Juni 2022 
c. Pengumuman peserta lolos pra-seleksi: 25 Juni 2022 
d. Presentasi peserta pra-seleksi: 27 Juni 2022 
e. Pengumuman hasil seleksi: 29 Juni 2022 

11.  Lokasi Tempat domisili masing-masing mahasiswa 

12.  Kontingen UT Malang di 
tingkat Nasional 

Perorangan/Tim maks 3 orang 
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6. PERTANDINGAN CATUR ONLINE 

No. Topik Deskripsi 

1.  PJ Lomba Drs. Mohammad Fauzi Hafa, M.Pd. (0813-3347-6170) 

2.  Kategori Perorangan 

3.  Peserta Pertandingan 1 orang 

4.  Sistem Pertandingan Sistem SWISS 7 Babak (jumlah babak berubah sesuai jumlah peserta mendaftar) 

5.  Persyaratan Khusus Peserta a. Peserta wajib hadir di Kantor UPBJJ  
b. Peserta harus menyediakan HP/Laptop sebagai media lomba dan HP sebagai monitoring. 
c. Peserta wajib memiliki ID LICHESS (akun aplikasi catur online LICHESS) saat pertandingan.  

ID LICHESS diseragamkan agar mudah dalam mengenali yaitu: 
1) Peserta dari daerah: Nama_Kota/Kab. --> Sugiarto_MALANG (artinya dari Malang) 

6.  Prosedur Pendaftaran Lomba Sesuai dengan persyaratan Umum Panitia 

7.  Indikator Pemenang Sesuai Urutan Ranking tertinggi perolehan poin (mengacu Peraturan PERCASI) 

8.  Peraturan Pertandingan Sesuai Peraturan PERCASI 

9.  Tanggal Penting a. Registrasi: 07 – 21 Juni 2022 
b. Pertandingan: 23-27 Juni 2022 
c. Pengumuman hasil seleksi: 29 Juni 2022 

10.  Media Aplikasi LICHESS, Whatsapp, Zoom/MsTeams, Teleconference di UPBJJ. 

11.  Kontingen UT Malang di 
tingkat Nasional 

1 orang mewakili UPBJJ-UT 
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7. LOMBA MOBILE LEGENDS 

No. Topik Deskripsi 

1.  PJ Lomba Yudi Wira Candra, S. Kom (0823-3431-3486) 

2.  Kategori Tim 

3.  Jumlah Peserta per Tim 6 Orang (5 Orang + 1 Orang Cadangan) 

4.  Persyaratan Khusus Peserta a. Setiap peserta pertandingan harus memiliki Akun Pribadi Whatsapp dan LINE di Handphone pribadi masing-
masing dan harus di friend list oleh juri. 

b. Peserta mengikuti lomba dengan menggunakan jaket almamater 
c. Setiap team terdiri dari 5 orang dan 1 orang cadangan selama acara berlangsung. 
d. Anggota team adalah teman mahasiswa satu UPBJJ (tidak boleh anggota team yang bukan mahasiswa UPBJJ 

tersebut) 
e. Menentukan salah satu anggota sebagi leader, leader wajib meng-add akun mobile legends milik pantia 
f. Panitia tidak menyediakan HP, Koneksi internet, PowerBank. 
g. Segala kesalahan yang disebabkan oleh gangguan gadget dan koneksi internet bukan tanggung jawab panitia. 
h. Setiap anggota harus memastikan baterai gadget, listrik dan koneksi internet dalam kondisi baik. 
i. Panitia tidak bertangggung jawab atas segala kegagalan dalam komunikasi voice chat selama pertandingan 

berlangsung 
j. Aplikasi disscord  (atau segala bentuk aplikasi voice chat untuk komunikasi strategi pertandingan) disediakan 

oleh masing-masing pemain tim demi kelancaran komunikasi voice chat selama pertandingan berlangsung. 
k. Setiap kapten tim wajib hadir pada technical meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022 

melalui video confrence via Microsoft Teams 

5.  Prosedur Khusus Pendaftaran Mengirim ID Akun Mobile legends, anggota tim dan nama timnya ke PJ Lomba 

6.  Sistem Sistem Gugur 

7.  Peraturan dan Tata Tertib a. Tim dinyatakan gugur apabila tidak dapat memenuhi persyaratan awal dan aturan lomba yang telah 
ditetapkan. 

b. Pembagian waktu pertandingan dijelaskan pada saat technical meeting secara daring. 
c. Materi lomba diberikan oleh panitia saat awal perlombaan. 
d. Selama pertandingan Mobile Legend, peserta menggunakan akun yang sudah didaftarkan ke panitia lomba. 
e. Selama pertandingan Mobile Legend dilarang keras menggunakan Joki. 
f. Total waktu perlombaan kurang lebih 20 menit. 
g. Keputusan Dewan Juri mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat. 

8.  Urutan Juara a. Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 
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b. MVP Terbaik 
1) Adalah Pemain dari tim pemenang  
2) Pemain dengan Skor tertinggi pada pertandingan Final (skor total dari keseluruhan best of 3 

pertandingan final) 
c. Team Terkompak / terbaik 

1) Setiap anggota tim memiliki kekompakan dalam permainan  
2) Memiliki strategi yang mendukung kekompakan permainan tim  

d. Best Role (Best Mage, Best Tank, Best Support, Best Assassin, Best Marksman, Best Fighter) 
1) Memiliki skill dan strategi individual terbaik berdasarkan role masing-masing 

9.  Tanggal Penting a. Registrasi: 07-21 Juni 2022 
b. Pertandingan: 23-28 Juni 2022 
c. Pengumuman hasil seleksi: 29 Juni 2022 

10.  Lokasi Kantor UT Malang 

11.  Kontingen UT Malang di 
tingkat Nasional 

Maksimal 2 kelompok 
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8. LOMBA SENI TARI 

No. Topik Deskripsi 

1.  PJ Lomba Esti Kurniawati Mahardika, S.Pd., M.Pd. (0811-3085-858) 

2.  Topik/Materi Bangkit di masa pandemi sebagai wujud inspirasi sebuah karya tari yang kreatif dan inovatif dalam bentuk video 

3.  Kategori Perorangan dan berpasangan 

4.  Jumlah Peserta per Kontingen a. Maksimal 1 orang mahasiswa/i (untuk tunggal) 
b. Maksimal 2 orang mahasiswa/i (untuk berpasangan) 

5.  Persyaratan Khusus Peserta 
Lomba (Persyaratan Umum 
peserta ada di juknis umum) 

a. Peserta harus menandatangani surat pernyataan keaslian karya (format terlampir) di atas materai 
Rp10.000 

b. Peserta harus membuat sinopsis mengenai tarian yang dibawakan. 

6.  Prosedur Pendaftaran Lomba 
(Prosedur pendaftaran Umum 
ada di juknis umum) 

a. Peserta membuat video rekaman tari dengan sistem one take shoot (1 kali shoot tanpa diedit). 
b. Peserta mengirimkan video rekaman ke PJ Lomba atau mengunggah video tariannya di Drive dan 

mengirimkan tautan video tersebut ke PJ Lomba 
c. UT Malang melakukan seleksi untuk mendapatkan 1 orang penari tunggal dan 1 penari berpasangan 

perwakilan terbaiknya. 

7.  Sistem Penilaian a. Penilaian bersifat perorangan dan berpasangan 
b. Peserta harus menampilkan karya tari yang inovatif (terobosan baru) dan orisinal serta gagasan karya 

berakar pada budaya dan tradisi lokasi masing-masing daerah. 
c. Penilaian berdasarkan originalitas tarian, busana, ekspresi, gerak, harmonisasi, penampilan dan kesesuaian 

dengan tradisi setempat. 
d. Musik pengiring tarian harus original, merupakan garapan baru yang khusus diciptakan sesuai dengan 

gerakan tari, menggunakan unsur musik tradisi budaya setempat, bukan hasil editan dari potongan 
beberapa lagu, jika tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan mengurangi penilaian. 

e. Rekaman dilakukan dalam bentuk video atau MP4, dalam bentuk horizontal/landscape dengan sistem one 
take shoot (1 kali shoot tanpa diedit) indor maupun outdor. Posisi kamera diam di 1 tempat dengan 
memperlihatkan seluruh tubuh penari (long shoot) dengan 1 kamera dari depan. Video Tarian yang 
dikirimkan kepada panitia berdurasi 5-7 menit, apabila kurang dari 5 menit dan melebihi 7 menit akan 
didiskualifikasi 

f. Video yang diunggah tidak boleh merupakan gabungan dari beberapa hasil rekaman yang berbeda, jika 
tidak sesuai dengan ketentuan, akan mengurangi hasil penilaian 
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g. Video yang dikirimkan wajib dengan pencahayaan dan latar suara yang jelas sehingga ekspresi wajah, 
gerakan tarian, dan latar suara/musik dapat terlihat dan terdengar dengan baik, serta Peserta tidak boleh 
mengenakan topeng/penutup wajah kecuali tarian tersebut bertemakan tarian topeng  

h. Video dilampirkan identitas, terdiri dari judul tari, asal UPBJJ atau PTN/PTS, sinopsis, penata tari, penata 
busana, penata musik, nama penari 

i. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

8.  Indikator Penilaian a. Kepenarian meliputi: wiraga, wirasa, wirama (bobot 30 %). Wiraga: keterampilan melakukan gerak, wirasa: 
penghayatan tarian, wirama: ketrampilan mengikuti irama tari dan musik. 

b. Identitas kedaerahan: menunjukkan ciri budaya daerah setempat (bobot 20 %). 
c. Kreativitas garapan meliputi: dinamika, pengembangan gerak, tata rias, tata busana, musik, tata pentas, 

properti, kemasan video (bobot 30 %) unsur bunyi alat musik daerah setempat, dan diharapkan 
menghadirkan kata-kata bijak khas daerah dalam bentuk lagu atau nyanyian ataupun narasi. 

d. Penyajian meliputi: harmoni dan keutuhan garapan (bobot 20 %) 

9.  Tanggal Penting a. Registrasi dan pengiriman video: 07 – 21 Juni 2022 
b. Penilaian video: 23-25 Juni 2022 
c. Pengumuman peserta seleksi: 29 Juni 2022 

10.  Lokasi Indoor/outdoor di lokasi masing-masing  1 kali shoot tanpa diedit (one take shoot)/UPBJJ pada saat semifinal. 
Posisi kamera diam di 1 tempat dengan memperlihatkan seluruh penari dan tempat menari dari 1 angle 
(diwajibkan posisi kamera dari depan tanpa pengecualian). 

11.  Kontingen UT Malang di 
tingkat Nasional 

a. Maksimal 1 orang mahasiswa/i (untuk tunggal) per UPBJJ 
b. Maksimal 2 orang mahasiswa/i (untuk berpasangan) per UPBJJ 
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9. LOMBA SENI SUARA 

No. Topik Deskripsi 

1.  PJ Lomba Dra. Hj. Darwiyati, M.Pd. (0812-5268-486) 

2.  Materi Lomba a. Kategori Solo Pria dan Wanita, menyanyikan dua lagu: 
1) Lagu wajib (Hymne UT) untuk kategori Solo  
2) Lagu bebas pilihan (bukan dangdut dan keroncong). 

b. Kategori Duet Pria dan Wanita, menyanyikan dua lagu: 
1) Lagu wajib (Mars UT) untuk kategori Duet 
2) Lagu bebas pilihan (bukan dangdut dan keroncong). 

c. Kategori Vokal Grup Menyanyikan Satu Lagu  
Menyanyikan satu lagu medley tradisonal berdurasi maksimal 7 menit 

3.  Kategori • Solo Putra 

• Solo Putri 

• Duet Putra Putri 

• Vokal Grup 5 orang (bebas terdiri dari Putra dan Putri atau Putra-putra dan Putri-putri) 

4.  Sistem Lomba Sistem Gugur 

5.  Persyaratan Khusus Peserta 
Lomba  

a. Peserta harus menandatangani surat pernyataan keaslian suara, bukan lipsync (format terlampir) di atas 
materai Rp 10.000. 

b. Peserta mengirimkan lirik lagu Pilihan Bebas yang dinyanyikan bersama dengan upload video ke PJ Lomba. 
6.  Prosedur Pendaftaran a. Peserta membuat video rekaman. 

b. Peserta mengirimkan video rekaman ke PJ Lomba atau mengunggah video tariannya di Drive dan 
mengirimkan tautan video tersebut ke PJ Lomba 

c. UT Malang melakukan seleksi peserta untuk menentukan perwakilan terbaik. 

7.  Hasil Rekaman a. Tidak berupa video klip 
b. Bukan Lipsync 
c. Rekaman audio dan visual dilakukan secara bersamaan 

d. Tidak mempergunakan efek yang mempengaruhi suara asli 
8.  Peraturan dan Tata Tertib 

Lomba 
KETENTUAN UNTUK KATEGORI SOLO PUTRA/I 
a. Setiap peserta menyanyikan 1 lagu wajib (Hymne UT) dan 1 lagu pilihan bebas pop Indonesia atau Barat 

(bukan dangdut dan keroncong). 
a. Lagu Wajib dan Lagu Pilihan bebas dinyanyikan dengan penampilan yang sama, baik penggunaan 
b. kostum maupun lokasi rekaman dengan durasi tidak lebih dari 10 menit untuk dua lagu. 
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c. Video berisi dua lagu, dengan penampilan seperti layaknya lomba di panggung. Rekaman bukan berupa 
video klip, namun seperti tampilan lomba di panggung, dengan mengutamakan kejelasan audio untuk 
suara dan musik 

d. Video yang berisi lagu wajib dan lagu pilihan/bebas dikirim ke PJ Lomba 
KETENTUAN UNTUK KATEGORI DUET 
a. Duet Putra dan Putri. (beda gender) 
b. Peserta lomba duet tidak sama dengan peserta lomba solo  
c. Setiap peserta duet menyanyikan 1 lagu wajib (Mars UT) dan 1 lagu pilihan bebas pop Indonesia atau Barat 

(bukan dangdut dan keroncong) 
d. Lagu Wajib dan Lagu Pilihan bebas dinyanyikan : dengan penampilan yang sama, baik penggunaan kostum 

maupun lokasi rekaman dengan durasi tidak lebih dari 10 menit untuk dua lagu.  
e. Video berisi dua lagu, dengan penampilan seperti layaknya lomba di panggung. Tampilan video bukan 

berupa video klip. Namun suara dan tempo musik terdengar jelas. 
f. Video yang berisi lagu wajib dan lagu pilihan/bebas dikirim ke PJ Lomba 

KETENTUAN UNTUK KATEGORI VOCAL GROUP 
a. Peserta Minimal 3 orang Maksimal 5 orang (Gender boleh semua putra, semua putri, atau putra putri) 
b. Menyanyikan satu lagu berdurasi maksimal 7 menit 
c. Pilihan lagu bebas medley tradisional 
d. Iringan lagu bebas. Boleh acapella atau dengan iringan alat musik. Pengiring termasuk 5 orang peserta. 
e. Video berisi satu lagu, dengan penampilan seperti layaknya lomba di panggung. Tampilan video bukan 

berupa video klip. Namun suara dan tempo musik terdengar jelas. 

f. Mengirim video ke PJ Lomba 
9.  Indikator Penilaian  Solo 

a. Materi suara: kualitas jangkauan nada tinggi/rendah (range vokal), kesesuaian karakter suara dengan lagu, 
power. Bobot 25% 

b. Teknik: Ketepatan nada dari awal hingga akhir, phrasering, artikulasi (pengucapan). Bobot 15% 
c. Penguasaan Lagu: ketepatan memulai dan mengakhiri lagu, ketepatan tempo, kelancaran dari awal sampai 

akhir. Bobot 25% 
d. Penghayatan: ekspresi/penjiwaan, ketepatan improvisasi, dinamik (pengaturan karakter suara), interpretasi 

isi lagu. Bobot 25% 
e. Penampilan: penguasaan panggung, kerapihan, kewajaran (ketepatan penggunaan efek editing), kostum, 

asesories. Bobot 10% 

Duet 
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a. Materi suara & Teknik: kualitas jangkauan nada tinggi/rendah (range vokal), kesesuaian karakter suara 
dengan lagu, power, Ketepatan nada dari awal hingga akhir, phrasering, artikulasi (pengucapan). Bobot 20% 

b. Penguasaan Lagu: ketepatan memulai dan mengakhiri lagu, ketepatan tempo, kelancaran dari awal sampai 
akhir. Bobot 20% 

c. Penghayatan: ekspresi/penjiwaan, ketepatan improvisasi, dinamik (pengaturan karakter suara), interpretasi 
isi lagu. Bobot 20% 

d. Penampilan: penguasaan panggung, kerapihan, kewajaran (ketepatan penggunaan efek editing), kostum, 
asesories. Bobot 15% 

e. Kebersamaan: keserasian, kekompakan, keseimbangan (balancing), pengaturan/pembagian suara 
(aransemen). Bobot 25% 

Vokal Grup 
a. Materi suara & Teknik: kualitas jangkauan nada tinggi/rendah (range vokal), kesesuaian karakter suara 

dengan lagu, power, Ketepatan nada dari awal hingga akhir, phrasering, artikulasi (pengucapan). Bobot 20% 
b. Penguasaan Lagu: ketepatan memulai dan mengakhiri lagu, ketepatan tempo, kelancaran dari awal sampai 

akhir. Bobot 20% 
c. Penghayatan: ekspresi/penjiwaan, ketepatan improvisasi, dinamik (pengaturan karakter suara), interpretasi 

isi lagu. Bobot 20% 
d. Penampilan: penguasaan panggung, kerapihan, kewajaran (ketepatan penggunaan efek editing), kostum, 

asesories. Bobot 15% 
e. Kebersamaan: keserasian, kekompakan, keseimbangan (balancing), pengaturan/pembagian suara 

(aransemen), kreativitas. Bobot 25% 

10.  Tanggal Penting a. Registrasi dan pengiriman video: 07 – 21 Juni 2022 
b. Penilaian: 23-25 Juni 2022 
c. Pengumuman hasil seleksi: 29 Juni 2022 

11.  Tempat rekaman Bebas. Boleh di rumah, tempat kerja atau di kampus (mengupayakan tidak di ruang terbuka karena akan 
mengganggu kualitas suara). 

12.  Kontingen UT Malang di 
tingkat Nasional 

9 orang mahasiswa: 

• Seni Suara Solo Putra (maksimal 1 orang) 

• Seni Suara Solo Putri (maksimal 1 orang) 

• Duet Putra Putri (maksimal 1 tim) 

• Vokal Grup 5 orang (maksimal 1 tim) 
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10. LOMBA DESAIN POSTER EDUKATIF 

No. Topik Deskripsi 

1.  PJ Lomba Dian Ferianto, S.Kom. (0813-3305-3186) 

2.  Kategori • Perorangan 

• Kelompok (2-3 orang) 

3.  Topik/Materi Generasi Kokoh melalui Pendidikan Jarak Jauh 
Subtopik: 
1. Akselerasi Pendidikan Jarak Jauh melalui Teknologi 
2. Kreativitas Belajar Mandiri dalam Pendidikan Jarak Jauh 
3. Inovasi Pendidikan Jarak Jauh 

4.  Prosedur Pendaftaran Lomba a. Peserta mendaftar dengan menghubungi PJ Lomba 
b. Peserta wajib follow akun instagram @posteredukatifut2022. 
c. Setiap peserta perorangan atau kelompok hanya dapat mengumpulkan 1 karya poster edukatif 
d. Dokumen yang wajib dikirim: 

1) Scan KTP 
2) Scan KTM 
3) Tangkapan layar identitas mahasiswa yang ada di halaman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

https://pddikti.kemdikbud.go.id 
4) Surat pernyataan keaslian karya bermaterai Rp10.000 (lampiran 2) 

5.  Peraturan dan Tata Tertib a. Peserta lomba wajib mengirim seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan secara lengkap ke PJ Lomba. 
Jika ada dokumen yang tidak lengkap, maka tidak berhak mengikuti lomba. 

b. Setiap peserta perorangan atau kelompok hanya dapat mengumpulkan 1 karya poster edukatif 
c. Kriteria Poster: 

1) File poster yang dikirim berukuran A3, resolusi 72 dpi, posisi vertikal/ tegak/potrait, format JPEG/JPG, 
dan ukuran file 2-5 MB. 

2) Poster bersifat orisinal (bukan jiplakan/hasil karya orang lain) yang belum pernah dipublikasikan 
sebelumnya di media mana pun, belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan sejenis, dan dapat 
dipertanggungjawabkan keasliannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai. 

3) Isi poster harus dapat terbaca secara terstruktur untuk kemudahan pemahaman. Poster berisi: judul 
poster edukatif yang singkat dan jelas, konten yang mudah dipahami, serta gambar atau bagan yang 
sesuai dengan tema. 

4) Karya poster tidak boleh mengandung unsur pornografi, SARA, ujaran kebencian, sadisme atau halhal 
yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. 
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5) Tambahkan logo Kemendikbud, Universitas Terbuka, dan BLU disebelah kiri atas serta Kampus Merdeka 
di sebelah kanan atas. 

d. Peserta bertanggung jawab terhadap semua hal terkait hak cipta atau pembuatan dan hak milik dari karya 
yang terdaftar (HAKI) 

e. Peserta mengizinkan panitia lomba untuk memperbanyak dan atau mempergunakan karya poster edukatif 
tersebut untuk tujuan publikasi lain, tanpa kompensasi 

f. Juri berhak mendiskualifikasi peserta jika ditemukan karya bukan orisinal/jiplakan 
g. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

6.  Indikator Penilaian a. Gagasan (bobot 50%) 
1) kesesuaian dengan tema (relevan) 
2) orisinalitas (mengandung kebaruan) 
3) kreativitas (unik dan tidak umum) 
4) memiliki nilai (edukatif, memberikan pengaruh positif) 

b. Keterampilan (bobot 50%) 
1)  visualisasi (gambar, huruf, warna, dan komposisi) 
2) penguasaan teknik visualisasi penampilan karya 

7.  Tanggal Penting a. Registrasi dan pengiriman karya: 07 – 21 Juni 2022 
b. Penilaian karya: 23-25 Juni 2022 
c. Pengumuman hasil seleksi: 29 Juni 2022 

8.  Media Sesuai koordinasi dengan PJ Lomba 

9.  Kontingen UT Malang di 
tingkat Nasional 

Maksimal 1 peserta per kategori 
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11. LOMBA MASTER OF CEREMONY (MC) 

No. Topik Deskripsi 

1.  PJ Lomba Choy Nadharotun Nur Faizah, S.I.Kom (0858-5037-7601) 

2.  Tema dan Topik MC kegiatan di perguruan tinggi (Topik Bebas) 

3.  Kategori 1. Lomba MC Formal (perseorangan) contoh: MC Upacara, MC Wisuda, MC Seminar Akademik, dll 

2. Lomba MC Informal (perseorangan) contoh: MC talkshow, MC Dies Natalis, dll 
4.  Persyaratan Khusus a. Berpenampilan menarik dan komunikatif 

b. Busana bebas rapi disesuaikan dengan tema acara yang dibawakan 
5.  Prosedur Pendaftaran a. Memilih topik lomba (tidak menyinggung SARA) 

b. Urutan naskah MC terdiri dari: pembukaan, isi, dan penutup dengan urutan wajib mengikuti alur panduan 
rundown sebagai berikut: 
a) Perkenalan diri: peserta wajib menyebutkan nama dan asal PT/UPBJJ 
b) Mengumumkan acara segera dimulai 
c) Pembukaan 
d) Isi acara disesuaikan dengan pemilihan kategori (Formal dan Informal) 
e) Penutup Peserta harus menandatangani pernyataan keaslian video (format keaslian terlampir) 

c. Materi harus sesuai dengan kategori yang dipilih dan tema yang dibawakan 
d. Peserta membuat rekaman video MC dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Menggunakan Bahasa Indonesia (tidak menggunakan dialek daerah atau menggunakan Bahasa Inggris) 
2) Durasi Video Maksimal 7 menit 
3) Ketentuan teknis pembuatan video: 

• Video peserta diambil seluruh badan 

• Set Lokasi pengambilan video memiliki pencahayaan yang cukup, Audio harus jelas dan jernih, serta 
tidak ada noise 

• Video tidak menggunakan efek suara tambahan 

• Video wajib berformat *.mp4 
4) Video yang di upload adalah video terbaru dan belum pernah digunakan dalam kegiatan dan lomba 

apapun 
e. Peserta harus menandatangani pernyataan keaslian video (format keaslian terlampir) 
f. Pastikan video yang diunggah dapat diputar dan dapat diunduh oleh panitia 
g. Mengirim rekaman video MC ke PJ Lomba  

6.  Indikator Penilaian a. Penguasaan Materi (Kesesuaian Materi dengan topik): 20% 
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b. Intonasi dan artikulasi: 25% 
c. Ekspresi dan gerak tubuh: 25% 
d. Penampilan (percaya diri dan menarik ): 30% 

7.  Tanggal Penting a. Registrasi dan pengiriman video: 07 – 21 Juni 2022 
b. Penilaian video: 23-25 Juni 2022 
c. Pengumuman hasil seleksi: 29 Juni 2022 

8.  Lokasi Tempat domisili masing-masing mahasiswa 

9.  Kontingen UT Malang di 
tingkat Nasional 

2 Orang (1 formal dan 1 Informal) 
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12. LOMBA VIDEO PENDEK 

No. Topik Deskripsi 

1.  PJ Lomba Muhammad Affan Fauzi, S.Kom. (0813-3144-1987) 

2.  Tema/Topik Lifelong and Distance Learning 

3.  Kategori Perorangan/Kelompok 

4.  Jumlah Peserta Tidak dibatasi 

5.  Persyaratan Khusus Peserta a. Peserta harus menandatangani surat pernyataan keaslian karya (format terlampir) di atas materai Rp 
10.000 

b. Peserta hanya bisa mengajukan/mengirimkan satu video. 

6.  Prosedur Pendaftaran Khusus a. Peserta melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas persyaratan ke PJ Lomba  
b. Video dapat dikirim ke PJ Lomba atau diunggah ke google drive, kemudian link video dikirim ke PJ Lomba 

7.  Peraturan Video Pendek a. Video dapat berupa film pendek/vlog/video musik/parodi/dokumenter 
b. Format .mp4 atau .mov 
c. Resolusi minimal 1280x720 pixel 
d. Durasi maksimal 5 menit 
e. Karya video wajib menyertakan logo Universitas Terbuka. 

8.  Peraturan dan Tata Tertib a. Karya orisinal 
b. Karya yang dibuat merupakan program Perorangan/Kelompok 
c. Tidak melanggar HAKI 
d. Karya video tidak boleh mengandung kalimat/kata kasar atau umpatan dan tidak melecehkan pihak lain, 

tidak mengandung SARA, dan tidak melanggar hukum/aturan yang berlaku. 
e. Belum pernah dishare ke Medsos, Youtube. Apabila diketahui sudah pernah dishare di medsos, maka akan 

didiskualifikasi.Belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan sebelumnya 
f. Peserta mengizinkan panitia lomba untuk memperbanyak dan atau mempergunakan karya video tersebut 

untuk tujuan publikasi lain, tanpa kompensasi. 
g. Pihak panitia dan dewan juri tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan hukum atas karya video yang 

dikirimkan, termasuk kepemilikan/hak cipta. 
h. Peserta dianggap telah menyetujui semua persyaratan yang ditetapkan atas karya video yang dikirim.  
i. Panitia berhak mendiskualifikasi karya video peserta sebelum dan sesudah penjurian apabila dianggap 

tidak memenuhi ketentuan. 
j. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 
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k. Jika di kemudian hari peserta terbukti melanggar ketentuan dari panitia, maka akan ditarik haknya dan 
mengembalikan hadiah sepenuhnya. 

9.  Indikator Penilaian • Kesesuaian Substansi dengan Tema/Topik: bobot 30% 

• Kreativitas dan Artistik: bobot 30% 

• Orisinalitas Ide: bobot 40% 

10.  Tanggal Penting a. Registrasi dan pengiriman karya: 07 – 21 Juni 2022 
b. Penilaian karya: 23-25 Juni 2022 
c. Pengumuman hasil seleksi: 29 Juni 2022 

11.  Lokasi Bebas 

12.  Kontingen UT Malang di 
tingkat Nasional 

Perorangan/Kelompok 
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13. LOMBA TESTIMONI UT 

No. Topik Deskripsi 

1.  PJ Lomba Rizqi Fitria Dwi Nur Diyanti, S. Psi (0857-4632-9395) 

2.  Topik/Materi Testimoni pengalaman belajar jarak jauh di UT 

3.  Kategori Perorangan 

4.  Prosedur Pendaftaran Khusus a. Peserta melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas persyaratan pendaftaran ke PJ Lomba 
b. Peserta wajib melengkapi persyaratan dan mengunggah dokumen berupa Surat Pernyataan bermaterai 

Rp10.000. (lampiran 2) 
c. Video dapat dikirim ke PJ Lomba atau diunggah ke google drive, kemudian link video dikirim ke PJ Lomba 

5.  Ketentuan Lomba a. Testimoni berupa video berdurasi maksimal-3 menit (format MP4) 
b. Minimal resolusi 720p, maksimal ukuran file 300Mb, kualitas audio yang baik 
c. Karya orisinal 
d. Setiap mahasiswa maksimal membuat 1 (satu) karya 
e. Testimoni adalah bentuk pernyataan atau pesan terkait pengalaman selama kuliah di UT (bisa dalam 

perspektif pelayanan, kualitas pembelajaran yang dirasakan, dll) 
f. Konten tidak mengandung unsur SARA 
g. Belum pernah dishare ke MedSos. Apabila diketahui sudah pernah dishare di medsos maka status 

kemenangannya akan dicabut 
h. Peserta mengizinkan panitia lomba untuk memperbanyak dan atau mempergunakan karya video tersebut 

untuk tujuan publikasi lain, tanpa kompensasi 
i. Peserta menyatakan tunduk pada seluruh persyaratan dan peraturan yang berlaku 

j. Peserta yang sudah pernah menjadi juara pada tahun lalu tidak diperkenankan untuk ikut Kembali 
k. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

6.  Indikator Penilaian a. Kesesuaian dengan tujuan lomba 
b. Pesan yang disampaikan (kejelasan pesan/konten, bahasa yang disampaikan, aktual, manfaat yang 

dirasakan dari pesan) 

c. Orisinalitas konten 
d. Kreativitas dalam penyajian video 

7.  Tanggal Penting a. Registrasi dan pengiriman karya: 07 – 21 Juni 2022 
b. Penilaian karya: 23-25 Juni 2022 
c. Pengumuman hasil seleksi: 29 Juni 2022 
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8.  Kontingen UT Malang di 
tingkat Nasional 

Maksimal 5 orang 
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14. LOMBA TIKTOK EDUKASI 

No. Topik Deskripsi 

1.  PJ Lomba Nuyan Saroni, S.Pd. (0856-4861-0025) 

2.  Topik/Materi (1) Motivasi Belajar di Era Digital 
(2) Pengalaman belajar dengan Virtual Reality dan Augmented Reality 
(3) Tips dan Triks Belajar di Era New Normal  
(4) Mengedukasi tentang Online Learning kepada Masyarakat 
(5) Cara membagi waktu antara kerja dan kuliah  
(6) Tutorial Penggunaan Aplikasi Sistem Online Learning dan Ujian 

3.  Kategori a. Perorangan 
b. Kelompok (maksimal 5 orang) 

4.  Jumlah Peserta a. Perorangan berjumlah satu orang 
b. Kelompok (2-5 orang) 

5.  Persyaratan Khusus Peserta 
Lomba 

a. Postingan merupakan karya orisinal, belum pernah diikutkan lomba serupa, tidak melanggar hak cipta 
dengan membuat surat pernyataan di atas materai Rp10.000 (format terlampir) 

b. Postingan dibuat oleh secara individu atau kelompok (maksimal 5 orang) 
c. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirim satu postingan dalam satu akun 
d. Durasi video 30-60 detik 
e. Video minimal terdapat tulisan, musik, dan logo UT 
f. Karya TIDAK mengandung unsur SARA, pornografi, provokatif, dan hal tidak baik lainnya 

6.  Prosedur Pendaftaran a. Peserta lomba mengirim seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan secara lengkap ke PJ Lomba. Jika 
ada dokumen yang tidak lengkap, peserta tidak berhak mengikuti lomba. Dokumen yang dikirim yaitu Surat 
pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa karya ini orisinal, belum pernah diikutkan lomba serupa, dan tidak 
melanggar hak cipta 

b. Peserta membuat postingan kemudian diunduh dan hasilnya dikirimkan ke PJ Lomba. 

7.  Peraturan dan Tata Tertib 
Lomba 

KETENTUAN 
a. Peserta memastikan kualitas gambar dan suara video TikTok dalam keadaan yang baik. 
b. Peserta mengirimkan link video TikTok ke PJ Lomba 

 
Catatan tambahan 
a. Segala bentuk muatan/isi/konten/fitur yang berkaitan dengan hak cipta maupun norma etis dalam video 

kreasi adalah tanggung jawab pribadi peserta. 
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b. Video kreasi pemenang akan menjadi milik penyelenggara dan boleh digunakan sebagaimana mestinya. 
c. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melakukan kecurangan. 
d. Keputusan dewan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

8.  Indikator Penilaian a. Kesesuaian dengan tema 
b. Kreativitas dan orisinalitas 
c. Kesesuaian pesan dengan gerakan atau musik 
d. Penggunaan efek 
e. Pesan yang disampaikan 

9.  Tanggal Penting a. Registrasi dan pengiriman karya: 07 – 21 Juni 2022 
b. Penilaian karya: 23-25 Juni 2022 
c. Pengumuman hasil seleksi: 29 Juni 2022 

10.  Tempat rekaman Bebas. Boleh di mana saja, seperti rumah, tempat kerja atau di kampus dan harap perhatikan kualitas suara dan 
video 

11.  Kontingen UT Malang di 
tingkat Nasional 

a. Perorangan 
b. Kelompok (maksimal 5 orang) 
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15. LOMBA TILAWAH QUR’AN (ONLINE) 

No. Topik Deskripsi 

1.  PJ Lomba Nuyan Saroni, S.Pd. (0856-4861-0025) 

2.  Topik/Materi Tilawah Al-Qur'an dan Murottal Kelompok 

3.  Kategori 1. Tilawah Quran (Perorangan : Qori dan Qoriah) 
2. Murottal Kelompok (3 orang Putra, 3 rang Putri atau 3 orang campuran Putra dan Putri) 

4.  Prosedur Pendaftaran Lomba 1. Peserta mendaftarkan diri ke UPBJJ UT terdekat secara luring 
2. Peserta mengikuti technical meeting melalui Ms. Teams sesuai dengan link yg diberikan oleh PJ lomba 
3.  sekaligus pengambilan nomor peserta 
4. Peserta lomba diberikan waktu selama 15 menit dengan ketentuan: a) 2 menit persiapan; b) 5-10 menit 

penampilan lomba; c) penutupan 
5. Peserta hadir 15 menit sebelum jadwal lomba 

5.  Persyaratan Peserta a. Peserta yang pada tahun 2021 menjadi juara 1, 2, dan 3 dilarang ikut kembali pada perlombaan tahun 2022 
b. Peserta mengikuti lomba dengan menggunakan jaket almamater Perguruan Tinggi masing-masing 

6.  Peraturan Tata Tertib a. Peserta wajib hadir pada saat acara MTQ di UT Malang sesuai pembahasan saat technical meeting 
b. Peserta yang tidak hadir dianggap mengundurkan diri 
c. Peserta menggunakan pakaian busana muslim (aurat tertutup) dan menggunakan Jas almamater.  
d. Peserta tampil berdasarkan nomor urut yang diundi, jika peserta tidak mengambil nomor urut akan 

ditentukan olen panitia.  
e. Maqra yang dibaca oleh peserta akan ditentukan pada saat pengambilan nomor undianDaftar Maqra yang 

dilombakan: 
1) Al-Maidah/Ayat 32/Juz 5 
2) Surat As-Sajdah/Ayat 4/Juz 21 
3) Al-Isra/Ayat 20/Juz 15 
4) An-Nahl/Ayat 9/Juz 14 
5) Yusuf/Ayat 25/Juz 13 
6) An-Nur/Ayat 6/Juz 18 
7) An-Nisa/Ayat 56/Juz 4 
8) Ali-Imran/Ayat 60/Juz 3 
9) Al-An'am/Ayat 21/Juz 6 
10) Al-Baqarah/Ayat 22/Juz 1. 
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7.  Indikator Penilaian a. Tilawah : 1) Tajwid, 2) Fasohah, 3) Gaya lagu, 4) Suara, 5) Penampilan. 
b. Murottal Kelompok : 1) Makhorijul Huruf, 2) Itqon, 3) Kelengkapan Ayat, 4) Kelancaran, dan 5) 

Kekompakan 

8.  Tanggal Penting a. Registrasi: 07-21 Juni 2022 
b. Technical meeting: 22 Juni 2022 
c. Lomba: 23-27 Juni 2022 
a. Pengumuman hasil seleksi: 29 Juni 2022 

9.  Kontingen UT Malang di 
tingkat Nasional 

Tilawah Quran (Perorangan : 1 Qori dan 1 Qoriah) 
Murottal Kelompok (3 orang mahasiswa) 
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Lampiran 1. Pakta Integritas 

 

PAKTA INTEGRITAS 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama lengkap : ......................................................... 

Tempat/Tanggal Lahir : ......................................................... 

NIM :  ......................................................... 

UPBJJ-UT : ......................................................... 

No. HP (WA) : ......................................................... 

 

menyatakan secara sadar dan bersungguh-sungguh atas hal berikut. 

1. Mengikuti Lomba Disporseni Nasional Universitas Terbuka Tahun 2022 atas kemauan 

sendiri dan tanpa paksaan siapapun dari pihak mana pun. 

2. Bersedia mengikuti Lomba Disporseni Nasional Universitas Terbuka Tahun 2022 

dengan jujur dan penuh tanggung jawab. 

3. Tidak akan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun (termasuk cheating, hacking, 

ataupun menggunakan joki di cabang lomba Mobile Legends ataupun cabang lain). Jika 

saya terindikasi melakukan hal tersebut maka saya bersedia didiskualifikasi dari 

Disporseni UT 2022. 

4. Bersedia dan patuh mengikuti segala peraturan yang telah ditentukan oleh Panitia dan 

mematuhi semua Keputusan dari Tim Juri Lomba Disporseni Nasional Universitas 

Terbuka Tahun 2022. 

5. Apabila terjadi masalah teknis menyangkut perangkat (smartphone, komputer), listrik, 

internet dan sarana lainnya sepenuhnya tanggung jawab saya. 

6. Atas akibat dari poin tiga dan lima saya tidak akan melakukan tuntutan apa pun kepada 

Panitia. 

 

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar.  

 

 

 

.................................., 2022 

 

 

 

 

 

(Nama lengkap) 
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Lampiran 2. Surat Pernyataan 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama lengkap : ......................................................... 

(jika tim/berpasangan, cukup ketua saja) 

NIM :  ......................................................... 

No. HP (WA) : ......................................................... 

UPBJJ-UT : ......................................................... 

Program Studi : ......................................................... 

Semester : ......................................................... 

Nama Anggota* : 1. ......................................................... 

2. ......................................................... 

3. ......................................................... 

4. ......................................................... 

5. ......................................................... 

 

menyatakan bahwa karya yang saya/kami kirimkan dalam Lomba 

……………………………………………** pada kegiatan DISPORSENI Nasional UT 2022 

adalah KARYA ASLI SAYA/KAMI*** DAN BELUM PERNAH DIIKUTSERTAKAN 

DALAM LOMBA APAPUN, DI MANAPUN, DAN DENGAN MEDIA APAPUN.  

Jika dikemudian hari ternyata melanggar surat pernyataan ini, saya/kami*** bersedia 

menerima sanksi dari panitia penyelenggara DISPORSENI Nasional UT 2022. 

 

 

Yang membuat pernyataan, 

.................................., 2022 

 

 
Materai Rp10.000 

 

 

(Nama lengkap) 
 

*Diisi jika ada 

**Mohon diisi 

***Coret yang tidak perlu 


