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PETUNJUK TEKNIS LOMBA VIDEO PODCAST AKSI KAMU 
“Aktivitas Inspiratif Revolusi Mental Kawula Muda” 

 

 

A. Latar Belakang 

Tren podcast makin berkembang di seluruh dunia. Sebagai media audio non-

streaming, podcast menjadi pilihan paling banyak diminati masyarakat di era pandemi 

covid-19. Lomba podcast ini dilaksanakan untuk dua kategori: (1) perguruan tinggi 

(dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan) (2) masyarakat umum (non perguruan tinggi) 

di seluruh Indonesia. Lomba podcast aksi kamu ini mengangkat tema besar yakni 

“Aktivitas Inspiratif Revolusi Mental Kawula Muda” dengan beberapa sub tema yang 

menarik untuk dikaji. 

 

B. Tema dan Subtema 

1. Tema : “Aktivitas Inspiratif Revolusi Mental Kawula Muda” 

2. Subtema :  

a) Berbagi Cerita Inspiratif Menjalani Aktivitas di Rumah Saja 

b) Menjadi Milenial yang Kreatif dan Inovatif di Era Kompetitif 

c) Peran Pemuda dalam Memajukan Bangsa di Era Milenial 

 

C. Tujuan 

Tujuan diselenggarakannya lomba podcast aksi kamu “Aktivitas Inspiratif Revolusi Mental 

Kawula Muda” adalah sebagai berikut: 

1. Mendorong dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan di perguruan tinggi, juga masyarakat 

umum di non perguruan tinggi untuk berkreasi dan berinovasi di tengah pandemi yang 

dipublikasikan kepada masyarakat luas agar menjadi teladan inspiratif. 

2. Memberikan kesempatan kepada dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan di perguruan 

tinggi, juga masyarakat umum di non perguruan tinggi untuk mengkeksplore inovasi 

aktivitas inspirasinya dalam bentuk karya. 

3. Memberikan apresiasi kepada masyarakat luas yang memiliki berkontribsi berupa ide, 

inspirasi, dan inovasinya dalam beradaptasi di masa pandemi. 
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D. Penyelenggara 

Universitas Islam Malang bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indoenesia (Kemenko PMK) dan 

Forum Rektor Indonesia 

 

E. Waktu Kegiatan 

• Sosialisasi dan Publikasi kegiatan    15 - 30 September 2021 

• Pendaftaran dan pengiriman karya secara online 1 - 16 Oktober 2021 

• Penilaian Karya oleh Tim Juri   18 - 22 Oktober 2021 

• Pengumuman Pemenang     23 Oktober 2021 

 

F. Sasaran Peserta 

1. Kategori perguruan tinggi (dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan) 

2. Kategori masyarakat umum (non perguruan tinggi), minimal usia 12 tahun. 

 

G. Persyaratan dan Mekanisme Lomba 

1. Lomba diikuti oleh tim terdiri dari maksimal 3 (tiga) orang, setiap tim hanya 

diperbolehkan mengirimkan maksimal 1 (satu) karya. 

2. Peserta mendaftar melalui tautan di google form yang disiapkan oleh panitia dan wajib 

mengisi semua data (link termasuk untuk mengunggah hasil karya video podcast). 

3. Video podcast merupakan karya orisinal peserta dan belum pernah dipublikasikan dan 

belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan sebelumnya. Dibuktikan dengan surat 

keterangan diwakili oleh salah satu peserta, dan diunggah di google form pendaftaran 

(contoh terlampir). 

4. Lomba tidak dipungut biaya registrasi 

5. Isi video podcast harus sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, tidak mengandung 

SARA, kalimat provokatif dan pornografi. 

6. Video podcast boleh disampaikan dengan penyampaian non-formal dengan tetap 

memperhatikan etika berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 

7. Format video podcast: Format file podcast adalah mp4, latar belakang podcast 

merupakan gambar tidak bergerak (statis); mencantumkan logo UNISMA (wajib) dan 

logo lembaga/instansi/daerah masing-masing (pilihan). 
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8. Durasi video podcast maksimal 7 (tujuh) menit dengan ukuran file maksimal 100 MB. 

9.   Format dan resolusi video podcast  (Format: MP4 dan Resolusi : 1280 x 720) 

10. Podcast dilengkapi dengan teks (subtitle) 

11. Boleh menambahkan latar belakang suara/backsound/backsong, apabila backsound 

memiliki hak cipta, maka wajib mencatumkan nama pemilik karya. 

12. Podcast diunggah dalam dengan format nama file: “PODCASTUNISMA_NAMA 

KETUA TIM_INSTANSI/DAERAH_JUDUL PODCAST” di akun YouTube salah satu 

perwakilan peserta dengan menyertakan hastag:  

a. #RevolusiMental 

b. #AyoBerubah 

c. #IndonesiaMelayani 

d. #IndonesiaBersih 

e. #IndonesiaTertib 

f. #IndonesiaMandiri 

g. #IndonesiaBersatu 

h. #GNRMUnismaMalang 

i. #DariNUuntukIndonesiadanperadabandunia 

j. #LPTNU 

k. #kemenkopmk 

l. #forumrektorindonesia 

m. #gnrm2021 

n. #gerakannasionalrevolusimental 

13. Pendaftaran peserta dan pengiriman hasil video podcast melalui tautan berikut ini: 

https://s.id/podcast-unisma. 

14. Karya-karya terbaik (pemenang) akan dipublikasikan di Channel YouTube Humas 

Unisma. 

15. Keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat tanpa alasan yang   

berlandaskan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 

16. Pemenang lomba diumumkan melalui laman http://baak.unisma.ac.id/gnrm/ dan juga di 

website dan media sosial UNISMA dan dikirimkan juga ke email peserta yang 

memenangkan lomba. 

 

https://s.id/podcast-unisma
http://baak.unisma.ac.id/gnrm/
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H. Kriteria/Indikator Penilaian 

1. Penilaian dilakukan oleh tim juri yang telah ditetapkan oleh panitia. 

2. Penentuan juara ditentukan berdasarkan penilaian dengan nilai tertinggi. 

3. Adapun indikator penilaian karya, adalah sebagai berikut : 

No Indikator Kriteria Bobot 

1 Orisinalitas 

1. Karya asli peserta 

2. Belum pernah di publikasikan dan     diikutsertakan 

kegiatan serupa 

3. Tidak melanggar hak cipta 

10% 

2 
Tata Bahasa dan 
Kualitas Audio 

1. Ketepatan dalam pemilihan kata/tata bahasa 
2. Kejelasan audio 

20% 

3 Kreativitas Konten 
1. Keserasian isi dengan tema 

2. Pembawaan pengisi suara dan suasana yang menarik 
40% 

4 
Viewer & Like 

YouTube 

Mempertimbangkan banyaknya viewer dan like dari 

netizen di YouTube 
30% 

 

I. Kategori Lomba dan Hadiah 

1. Kategori perguruan tinggi (dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan) 

a. Juara 1: Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 1.500.000,- 

b. Juara 2: Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 1.000.000,- 

c. Juara 3: Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 500.000,- 

d. Juara Favorit: Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 500.000,- 

e. 2 Peserta terbaik mendapatkan marchendise/hadiah menarik 

f. Seluruh peserta yang mengirimkan karya akan mendapatkan piagam 

penghargaan 

2. Kategori masyarakat umum (non perguruan tinggi). 

a. Juara 1: Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 1.500.000,- 

b. Juara 2: Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 1.000.000,- 

c. Juara 3: Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 500.000,- 

d. Juara Favorit: Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 500.000,- 

e. 2 Peserta terbaik mendapatkan marchendise/hadiah menarik 

f. Seluruh peserta yang mengirimkan karya akan mendapatkan piagam 

penghargaan 
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J. Panitia Penyelenggara 

Panitia lomba podcast aksi kamu “Aktivitas Inspiratif Revolusi Mental Kawula muda” 

1. Sekretariat : Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144 

2. Telephone : +62(341) 551932 , 551822, Fax: +62(341) 55224 

3. Website: https://unisma.ac.id/, http://baak.unisma.ac.id/gnrm/ 

4. Email: humas@unisma.ac.id 

5. Narahubung:  

Dian Mohammad Hakim ( 0856-3488-452 ) 

 

 

 

  

https://unisma.ac.id/
mailto:humas@unisma.ac.id
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LAMPIRAN: 

Format Surat Pernyataan Orisinalitas Video Poadcast yang Diikutkan Lomba 

 

 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS VIDEO PODCAST AKSI KAMU 

“AKTIVITAS INSPIRATIF REVOLUSI MENTAL KAWULA MUDA” 

 

Yang bertandatangan di bawah ini 

a. Nama    : 

b. Kategori lomba   :   

1) Kategori perguruan tinggi (dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan) 

2) Kategori masyarakat umum (non perguruan tinggi) 

c. Surat elektronik/e-mail : 

d. No Hp (aktif WA)  :  

 

menyatakan bahwa video poadcast berjudul ”……………………..….............…….” yang 

diikutsertakan dalam Lomba Podcast Aksi Kamu “Aktivitas Inspiratif Revolusi Mental Kawula 

Muda yang diselenggarkan oleh Universitas Islam Malang bekerjasama dengan Kemenko PMK 

dan Forum Rektor Indonesia benar-benar karya yang karya orisinil (karya sendiri) dan belum 

pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam perlombaan sejenis. 

 

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya tersebut, maka saya bersedia 

menerima konsekuensi didiskualifikasi dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan pengaruh 

dari pihak manapun. 

 

….……………., ……Oktober 2021 

Yang membuat pernyataan, 

 

Materai 
Rp 10.000 


