
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANDUAN FINALIS 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH DAN ESAI 

MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI TINGKAT NASIONAL  

TAHUN 2020 

A. MEKANISME REGISTRASI/KONFIRMASI 

Ketentuan mekanisme registrasi/konfirmasi bagi tim yang lolos seleksi full paper yaitu 

sebagai berikut. 

1. Tim yang dinyatakan lolos seleksi full paper akan dihubungi oleh Liaison Officer 

(LO) melalui grup WhatsApp masing-masing tim. 

2. Tim yang telah dihubungi oleh panitia diwajibkan melakukan konfirmasi bahwa tim 

tersebut bersedia melanjutkan ke tahap final dengan format Nama Tim_Perguruan 

Tinggi_lanjut ke tahap seleksi final dan disusul dengan pengiriman lembar 

pernyataan dengan format sesuai yang terlampir di panduan ini. 

3. Setelah melakukan konfirmasi, tim finalis akan dimasukkan ke dalam grup besar 

finalis. 

B. MEKANISME DAN KETENTUAN FINAL 

1. Technical Meeting  

a. Technical meeting dilakukan melalui Google Meet (untuk pembukaan) dan 

WhatsApp (untuk inti acara dan penutupan technical meeting). 

b. Dresscode finalis pada saat technical meeting adalah sebagai berikut. 

 Jilbab berwarna hitam (bagi yang berjilbab). 

 Pakaian atasan dan bawahan bebas, sopan, dan rapi.  

 Jika ada, disarankan memakai almamater. 

c. Technical meeting dilakukan untuk memperjelas mekanisme final, rundown 

kegiatan, dan pengundian nomor urut tanya jawab final. 

2. Presentasi Final 

a. Presentasi final dilakukan melalui video yang dikirimkan oleh tiap-tiap tim 

finalis sebelum hari final. 

b. Finalis diperbolehkan mempersiapkan video presentasi setelah panduan finalis ini 

dibagikan.  

c. Video presentasi dibuat dengan aplikasi Screencast O Matic, wajib 

memperlihatkan slide/media presentasi beserta presentator yang sedang 

mempresentasikan karyanya. Tutorial menggunakan aplikasi ini dapat dilihat di 

lampiran panduan ini atau di sumber lain. 

d. Durasi video maksimal 10 menit. 

e. Dresscode finalis dalam rekaman video presentator adalah sebagai berikut. 

 Jilbab berwarna hitam (bagi yang berjilbab). 

 Pakaian atasan dan bawahan bebas, sopan, dan rapi.  

 Jika ada, disarankan memakai almamater. 

f. Video presentasi yang telah dibuat diberi nama Judul Karya kemudian 

dikirimkan kepada panitia dengan cara mengunggah video tersebut di link Google 

Drive yang akan dikirimkan oleh masing-masing LO di grup tim. 
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g. Waktu pengunggahan video presentasi adalah 7–19 Agustus 2020 pukul 23.59 

WIB. 

h. Setelah mengunggah video, tim finalis wajib melakukan konfirmasi pengumpulan 

video kepada LO masing-masing tim dengan format Nama tim_jam 

pengunggahan_video presentasi diunggah. 

i. Saat hari final, panitia akan membagikan link yang berisi kumpulan video 

presentasi seluruh tim finalis kepada finalis, dewan juri, dan tamu undangan untuk 

dilihat dan dinilai. 

j. Penilaian hanya dilakukan oleh dewan juri dengan kriteria yang sudah ditentukan.  

3. Tanya Jawab Final 

a. Tanya jawab dilakukan secara virtual di Google Meet pada saat hari final. 

b. Dresscode finalis pada saat tanya jawab final adalah sebagai berikut. 

 Jilbab berwarna hitam (bagi yang berjilbab). 

 Pakaian atasan dan bawahan bebas, sopan, dan rapi.  

 Jika ada, disarankan memakai almamater. 

c. Tanya jawab dilakukan per tim dengan urutan sesuai hasil pengundian pada saat 

technical meeting. 

d. Durasi tanya jawab maksimal 10 menit per tim. 

e. Penilaian hanya dilakukan oleh dewan juri sesuai kriteria yang telah ditentukan. 

4. Pameran Prototype 

a. Pameran prototype dilakukan melalui video yang dikirimkan oleh tiap-tiap tim 

finalis sebelum hari final. 

b. Finalis diperbolehkan mempersiapkan video setelah panduan finalis ini 

dibagikan.  

c. Video prototype bisa berupa video simulasi kinerja produk, video pembuatan 

produk, video animasi produk, poster, pamflet atau lainnya sesuai kreativitas 

finalis. 

d. Apabila tim finalis menggunakan poster, pamflet, atau lainnya sebagai prototype, 

tim tersebut tetap wajib mengunggah prototype tersebut dalam bentuk video 

dengan penambahan audio penjelasan, backsound, tulisan penjelas, atau lainnya 

(sesuai kreativitas finalis). 

e. Dresscode finalis dalam video prototype (jika finalis ada di dalam video) adalah 

sebagai berikut. 

 Jilbab berwarna hitam (bagi yang berjilbab). 

 Pakaian atasan dan bawahan bebas, sopan, dan rapi.  

 Jika ada, disarankan memakai almamater. 

f. Video prototype bebas dibuat menggunakan jenis kamera atau aplikasi editing 

apapun. 

g. Durasi video maksimal 10 menit. 

h. Video yang telah dibuat diberi nama Judul Karya kemudian dikirimkan kepada 

panitia dengan cara mengunggah di link Google Drive yang akan dikirimkan oleh 

masing-masing LO di grup tim. 

i. Waktu pengunggahan video adalah 7–19 Agustus 2020 pukul 23.59 WIB.  
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j. Setelah mengunggah video, tim finalis wajib melakukan konfirmasi 

pengumpulan video kepada LO masing-masing tim dengan format Nama 

tim_jam pengunggahan_video prototype diunggah. 

k. Saat hari final, panitia akan membagikan link yang berisi kumpulan video 

prototype seluruh tim finalis kepada finalis, dewan juri, dan tamu undangan 

untuk dilihat dan dinilai. 

l. Penilaian dilakukan oleh dewan juri dan finalis dengan kriteria yang sudah 

ditentukan (format dan cara penilaian akan diberikan kepada finalis pada saat 

technical meeting). 

5. Webinar Beasiswa LPDP 

a. Webinar diadakan sebagai kegiatan tambahan sekaligus informasi tambahan 

terkait beasiswa bagi finalis. 

b. Webinar dilakukan via Google Meet. 

c. Dresscode pada saat acara webinar adalah sebagai berikut. 

 Jilbab berwarna hitam (bagi yang berjilbab). 

 Pakaian atasan dan bawahan bebas, sopan, dan rapi.  

 Jika ada, disarankan memakai almamater. 

6. Pengumuman Pemenang dan Penutupan Kegiatan 

a. Pengumuman pemenang dan penutupan kegiatan akan dilakukan via Google 

Meet. 

d. Dresscode pada saat acara webinar adalah sebagai berikut. 

 Jilbab berwarna hitam (bagi yang berjilbab). 

 Pakaian atasan dan bawahan bebas, sopan, dan rapi.  

 Jika ada, disarankan memakai almamater. 

 

C. TANGGAL PENTING 

7–19 Agustus 2020 
Pengumpulan Video Presentasi dan 

Prototype 

20 Agustus 2020 Technical Meeting 

21 Agustus 2020 Seleksi Final Lomba Karya Tulis Ilmiah 

22 Agustus 2020 Webinar Beasiswa LPDP  

23 Agustus 2020 
Pengumuman Pemenang dan Penutupan 

Kegiatan 
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D. SUSUNAN ACARA 

 

Technical Meeting (Kamis, 20 Agustus 2020)  

 

Waktu Kegiatan 

 

Tempat 

06.30–07.30 Persiapan TM Online Final LKTI 2020 WhatsApp 

07.30–07.40 Pembagian link Google Meet 

07.40–07.50 Persiapan Pembukaan TM Online Final LKTI 2020 (Semua 

Finalis, Panitia, dan Tamu Undangan sudah masuk Google Meet 

pada pukul 07.50 WIB). 

07.50–08.00 Pembukaan acara 

Google Meet 
08.00–08.10 Sambutan: 

1. Sambutan Ketua Pelaksana LKTIE 2020 

2. Sambutan Ketua Formadiksi UM tahun 

2020 

08.10–08.15 Persiapan Penyampaian Mekanisme, Tata Tertib, dan Teknis 

Presentasi serta Prototype (leave Google Meet) 

08.15–08.45  - Penyampaian tata tertib final 

- Penyampaian teknis final (video presentasi, tanya 

jawab, dan penilaian) 

- Penyampaian teknis pameran dan penilaian 

prototype  

- Penyampaian teknis pengumuman pemenang 

LKTI 

WhatsApp 
08.45–09.15 Sesi tanya jawab 

09.15–09.30 Pengundian nomor urut sesi tanya jawab final LKTI 

2020 

09.30–09.45 Penyampaian rundown kegiatan 

09.45–10.00 Sesi tanya jawab 

10.00–10.05 Pembacaan doa 

10.05–10.10 Penutupan 

10.10–10.25 Presensi online 

10.25–selesai TM selesai, Panitia dan Finalis mempersiapkan diri untuk Final 

LKTI 2020 esok hari 

 

     Final LKTI (Jumat, 21 Agustus 2020) 

 

Waktu Kegiatan Tempat 

06.15–06.45 Persiapan Pembukaan Final LKTI 2020 
WhatsApp 

06.45–06.55 Pengiriman link Google Meet 

06.55–07.00 Persiapan Pembukaan Final LKTI 2020 (semua Finalis, Panitia, 

Tamu Undangan, dan Juri sudah join ke Google Meet pada pukul 

07.00 WIB). 
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Waktu Kegiatan Tempat 

07.00–07.10 Pembukaan Final LKTI 2020 

Google Meet 

07.10–07.25 Sambutan: 

1. Sambutan Ketua Pelaksana 

2. Sambutan Ketua Formadiksi UM tahun 

2020 

3. Sambutan Pendamping Teknis 

07.25–07.35 Prakata dari Juri mengenai pelaksanaan Final LKTI 

2020 

07.35–07.40 Persiapan menuju WhatsApp untuk pembagian link presensi 

online dan link video presentasi final (leave Google Meet). 

07.40–07.50 Presensi online ke-1 Final LKTI 2020 

WhatsApp 07.50–07.55  Pengiriman link kumpulan video presentasi dari 

Finalis LKTI 2020 

08.00–10.10 Video Presentasi dan Penilaian Kriteria Penyajian 

Presentasi. 
Google Drive 

10.10–10.15 Pengiriman link Google Meet WhatsApp 

10.15–10.20 Persiapan sesi tanya jawab (semua Finalis, Panitia, Tamu 

Undangan, dan Juri sudah join ke Google Meet pada pukul 10.20 

WIB). 

10.20–10.30 Sesi tanya jawab Tim 1 

Google Meet 

10.30–10.40 Sesi tanya jawab Tim 2 

10.40–10.50 Sesi tanya jawab Tim 3 

10.50–11.00 Sesi tanya jawab Tim 4 

11.00–11.05 Persiapan ishoma dan ibadah salat 

11.05–13.00 Ishoma (leave Google Meet) 

13.00–13.05 Persiapan sesi tanya jawab Tim 5 WhatsApp 

13.05–13.10 Join Google Meet (semua Finalis, Panitia, Tamu Undangan, dan 

Juri sudah join ke Google Meet pada pukul 13.10 WIB). 

13.10–13.20 Sesi tanya jawab Tim 5 

Google Meet 

13.20–13.30 Sesi tanya jawab Tim 6 

13.30–13.40 Sesi tanya jawab Tim 7 

13.40–13.50 Sesi tanya jawab Tim 8 

13.50–14.00  Sesi tanya jawab Tim 9 

14.00–14.10 Sesi tanya jawab Tim 10 

14.10–14.15 Persiapan menuju WhatsApp untuk pembagian link presensi 

online dan link video presentasi final (leave Google Meet). 

14.15–14.25 Presensi online ke-2 Final LKTI 2020 

WhatsApp 14.25–14.30 Pengiriman link video prototype dari Finalis LKTI 

2020 

14.30–17.15 Video prototype dan penilaian oleh Juri dan Finalis Google Drive 

17.15–17.20 Persiapan penutupan acara (join Google Meet) 

17.20–17.25 Pembacaan doa 
Google Meet 

17.25–17.30 Penutup 
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Webinar Beasiswa LPDP 2020 (Sabtu, 22 Agustus 2020) 

 

Waktu Kegiatan Tempat 

06.30–07.30 Persiapan pembukaan 
WhatsApp 

07.30–07.40 Pembagian link Google Meet 

07.40–08.00 Persiapan pembukaan Webinar (join Google Meet) 

08.00–08.10 Pembukaan Webinar Beasiswa LPDP 2020 

Google Meet 

08.10–08.25 Sambutan: 

1. Sambutan Ketua Pelaksana 

2. Sambutan Ketua Formadiksi UM tahun 2020 

3. Sambutan Pendamping Teknis 

08.25–08.30 Persiapan penyampaian materi sesi I 

08.30–09.30 Penyampaian materi I 

09.30–09.45 Sesi tanya jawab materi I 

09.45–09.50 Persiapan materi II 

09.50–10.50 Penyampaian materi II 

10.50–11.05 Sesi tanya jawab Materi II 

11.05–11.20 Pemutaran video program Kerja Formadiksi UM 

11.20–11.25 Persiapan materi III 

11.25–12.25 Penyampaian materi III 

12.25–12.40 Sesi tanya jawab materi III 

12.40–12.45 Persiapan kuis dan ibadah salat (leave Google Meet) 

12.45–12.55 Kuis Seputar Webinar (Kustanar) WhatsApp 

12.55–13.15 Ishoma 

13.15–13.20 Persiapan penyampaian pesan dan kesan  (join Google Meet) 

13.20–13.35 Penyampaian pesan dan kesan kegiatan 

Google Meet 
13.35–13.40 Pengumuman pemenang kuis 

13.40–13.45 Pembacaan doa 

13.45–13.50 Penutup 

13.50–14.05 Presensi online WhatsApp 

 

Penutupan dan Pengumuman Pemenang LKTI 2020 (Minggu, 23 Agustus 2020) 

 

Waktu Kegiatan Tempat 

07.15-08.15 Persiapan pembukaan 
WhatsApp 

08.15-08.30 Pembagian link Google Meet 

08.30-08.45 Persiapan pembukaan non formal (join Google Meet) 

08.45-08.55 Cuap-cuap santai sebelum penyampaian kesan dan 

pesan 

Google Meet 

08.55-09.15 Penyampaian kesan dan pesan 

09.15-09.30 Pemutaran video penandatanganan berita acara 

09.30-09.50 Pengumuman Pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah 

dan Pameran Prototype Terbaik 

09.50-09.55 Pembukaan agenda Penutupan LKTIE 2020 
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Waktu Kegiatan Tempat 

09.55-10.10 Sambutan: 

1. Ketua Pelaksana 

2. Ketua Formadiksi UM Google Meet 

10.10-10.15 Pembacaan doa 

10.15-10.20 Penutupan 

10.20-10.35 Presensi online WhatsApp 

    (*rundown bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan keadaan) 

 

E. ASPEK PENILAIAN (PRESENTASI, TANYA JAWAB, DAN PROTOTYPE)  

1. Aspek Penilaian Presentasi dan Tanya Jawab 

No. Kriteria Penilaian Acuan Penilaian 
Bobot 

(%) 

Skor 

(1-100) 

Nilai 

(Bobot × Skor) 

1 Penyajian a. Kecakapan dan kreativitas 

dalam menyampaikan isi 

karya 

b. Keruntutan dan 

penggunaan bahasa yang 

baku 

c. Ketepatan waktu 

60 

  

2 Tanya Jawab a. Ketepatan dan kecermatan 

dalam memberikan 

jawaban 

b. Upaya mempertahankan 

argumentasi 

 

 

40 

  

Total 100   
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2. Aspek Penilaian Prototype 

No. Kriteria Penilaian Acuan Penilaian 
Bobot 

(%) 

Skor 

(1-100) 

Nilai 

(Bobot × Skor) 

1 Kreativitas 

Gagasan Karya 

a. Orisinalitas gagasan 

b. Kebaruan karya/novelty 

c. Kreatif, inovatif, dan 

mempunyai nilai 

kebermanfaatan 

30 

  

2 Kesesuaiaan 

gagasan 

Kesesuaian karya prototype 

dengan gagasan yang 

diangkat 

 

20 

  

3 Manfaat dan 

Urgensi 

Permasalahan 

yang Diangkat 

Pentingnya masalah yang 

diangkat dan manfaat yang 

dapat diterapkan dalam 

kehidupan.  

20 

  

4 Keunikan 

Prototype 

Penentuan bentuk dan 

komposisi karya prototype 

yang ditampilkan 

15 

  

5 Kecakapan 

Menjelaskan 

Kecakapan menjelaskan atau 

memberikan penjelasan 

tentang prototype dalam 

video prototype 

15 

  

Total 100   

 

F. HADIAH DAN PENGHARGAAN 

 Juara 1: Trofi, uang pembinaan Rp2.500.000,00, dan piagam penghargaan.  

 Juara 2: Trofi, uang pembinaan Rp2.000.000,00, dan piagam penghargaan.  

 Juara 3: Trofi, uang pembinaan Rp1.500.000,00, dan piagam penghargaan.  

 Pameran Prototype Terbaik: Trofi, uang pembinaan Rp300.000,00, dan piagam 

penghargaan.  

 Peserta yang lolos dalam 10 besar mendapat sertifikat finalis .   
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G. INFORMASI LEBIH LANJUT 

 Narahubung : Liaison Officer masing-masing tim 

   0822-3136-3676 (Syifak Ayu Hariyono)  

   0823-2860-6878 (Dedi Candra)  

 Website  : formadiksi.um.ac.id   

 Email  : formadiksi@um.ac.id  

 Instagram  : formadiksium  

 Twitter  : UM_Formadiksi  

 Facebook  : Formadiksi UM 
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Lampiran 1. Peraturan Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah  

TATA TERTIB PESERTA 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH DAN ESAI 

MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI TINGKAT NASIONAL 

FORUM MAHASISWA BIDIKMISI UNIVERSITAS NEGERI MALANG  

(FORMADIKSI UM)  

TAHUN 2020 

 

Peraturan yang harus ditaati oleh Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Esai 

Mahasiswa Penerima Bidikmisi Tingkat Nasional Formadiksi UM tahun 2020 agar kegiatan 

dapat berjalan dengan lancar dan tentunya kondusif yaitu: 

A. Pengumpulan Video Presentasi dan Berkas Prototype 

Finalis lomba dianjurkan mengunggah video presentasi dan berkas prototype di link yang 

sudah disediakan 15 menit sebelum batas waktu yang telah ditentukan berakhir. 

 

B. Technical Meeting (20 Agustus 2020) 

1. Finalis diharuskan mengikuti technical meeting dari awal sampai akhir serta 

melakukan presensi online. 

2. Apabila terpaksa tidak mengikuti technical meeting, peserta dapat meminta izin 

kepada panitia (LO masing-masing) maksimal H-3 sebelum pelaksanaan TM dengan 

alasan yang masuk akal dan dapat diterima. 

3. Batas toleransi keterlambatan 10 menit yang dihitung sesuai waktu yang telah 

ditentukan. 

4. Pada saat pembukaan technical meeting berlangsung, peserta dilarang mematikan 

kamera tanpa seizin dari panitia (perizinan melalui LO). 

5. Saat tidak berkepentingan, microphone harus dimatikan. 

6. Panitia berhak mematikan dan menyalakan microphone untuk menertibkan acara. 

7. Jika ada pertanyaan terkait dengan pembahasan pada technical meeting, finalis 

dapat menanyakan pada saat sesi tanya jawab dengan cara mengirimkan pesan singkat 

sebagai berikut. 

 Ketik dan kirimkan kata bertanya apabila ingin bertanya 

 Ketik dan kirimkan kata menanggapi apabila ingin menanggapi 

Setelah mengirimkan kata tersebut, finalis dapat mengajukan pertanyaan dalam 

bentuk tulisan (bukan voice note) apabila telah disilakan oleh moderator. 

8. Finalis diharapkan menjaga etika dan sopan santun agar kegiatan dapat berjalan 

dengan kondusif. 

9. Finalis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur 

SARA saat bertanya ataupun menanggapi. 

10. Finalis diharapkan memperhatikan dan memahami setiap hal yang dibahas dalam 

technical meeting.  

11. Dresscode finalis menyesuaikan sebagaimana disebutkan dalam panduan. 

 

C. Final (21 Agustus 2020) 

1. Finalis diharuskan mengikuti acara final dari awal sampai akhir serta melakukan 
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presensi online. 

2. Apabila terpaksa tidak mengikuti kegiatan final, peserta dapat izin kepada panitia 

maksimal H-3 sebelum pelaksanaan final dengan alasan yang masuk akal dan dapat 

diterima.  

3. Batas toleransi keterlambatan 10 menit yang dihitung sesuai waktu yang telah 

ditentukan. 

4. Pada saat pembukaan, tanya jawab, dan penutupan final finalis dilarang mematikan 

kamera tanpa seizin panitia (perizinan melalui LO). 

5. Saat tidak berkepentingan, microphone harus dimatikan. 

6. Panitia berhak mematikan dan menyalakan microphone untuk menertibkan acara. 

7. Finalis disilakan menjawab pertanyaan dari juri dengan waktu yang ditentukan. 

Apabila waktu yang ditentukan telah habis, panitia berhak mematikan microphone 

finalis tersebut. 

8. Finalis diharapkan menjaga etika dan sopan santun agar kegiatan dapat berjalan 

dengan kondusif. 

9. Finalis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur 

SARA saat bertanya ataupun menanggapi. 

10. Dresscode finalis menyesuaikan sebagaimana disebutkan dalam panduan. 

 

D. Webinar (22 Agustus 2020) 

1. Finalis diharuskan mengikuti acara webinar dari awal sampai akhir serta melakukan 

presensi online. 

2. Apabila terpaksa tidak mengikuti acara webinar, peserta dapat izin kepada panitia 

maksimal H-3 sebelum pelaksanaan final dengan alasan yang masuk akal dan dapat 

diterima.  

3. Selama webinar berlangsung, finalis dilarang mematikan kamera tanpa seizin panitia 

(perizinan melalui LO). 

4. Saat tidak berkepentingan, microphone harus dimatikan. 

5. Panitia berhak mematikan dan menyalakan microphone untuk menertibkan acara. 

6. Jika ada pertanyaan terkait dengan pembahasan pada webinar, finalis dapat 

menanyakan pada saat sesi tanya jawab dengan cara mengirimkan pesan singkat 

sebagai berikut. 

 Ketik dan kirimkan kata bertanya apabila ingin bertanya 

 Ketik dan kirimkan kata menanggapi apabila ingin menanggapi 
Setelah mengirimkan kata tersebut, finalis dapat mengajukan pertanyaan dalam 

bentuk tulisan (bukan voice note) apabila telah disilakan oleh moderator. 

7. Finalis diharapkan menjaga etika dan sopan santun agar kegiatan dapat berjalan 

dengan kondusif. 

8. Finalis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur 

SARA saat bertanya ataupun menanggapi. 

9. Dresscode finalis menyesuaikan sebagaimana disebutkan dalam panduan. 

 

E. Pengumuman Pemenang & Penutupan Kegiatan (23 Agustus 2020) 

1. Finalis diharuskan mengikuti acara pengumuman pemenang dan penutupan kegiatan 

dari awal sampai akhir serta melakukan presensi online. 

2. Apabila terpaksa tidak mengikuti acara pengumuman pemenang dan penutupan 

kegiatan, peserta dapat izin kepada panitia maksimal H-3 sebelum pelaksanaan final 
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dengan alasan yang masuk akal dan dapat diterima.  

3. Selama pengumuman pemenang dan penutupan kegiatan berlangsung, finalis dilarang 

mematikan kamera tanpa seizin panitia (perizinan melalui LO). 

4. Saat tidak berkepentingan, microphone harus dimatikan. 

5. Panitia berhak mematikan dan menyalakan microphone untuk menertibkan acara. 

6. Finalis diharapkan menjaga etika dan sopan santun agar kegiatan dapat berjalan 

dengan kondusif. 

7. Finalis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur 

SARA saat bertanya ataupun menanggapi. 

8. Finalis diharapkan mempersiapkan diri untuk penyampaian kesan dan pesan. 

9. Dresscode finalis menyesuaikan sebagaimana disebutkan dalam panduan.  
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Lampiran 2. Tutorial Menggunakan Aplikasi Screencast O Matic 

1. Unduh aplikasi Screen Cast O Matic pada link https://screencastOMatic.com/download. 

2. Install aplikasi Screen Cast O Matic yang sudah diunduh. 

3. Buka aplikasi Screen Cast O Matic. 

4. Pilih opsi Free Recorder. 

5. Pilih opsi  recording both, yaitu perekaman yang melibatkan layar, suara, dan webcam. 

6. Atur size (ukuran) dari layar yang akan di rekam pada opsi full screen. 

7. Buka file presentasi ppt yang sudah di buat. 

8. Klik tombol record (Rec) untuk memulai perekaman. 

9. Tunggu count down dari 3,2,1, dan Go!. 

10. Mulailah presentasi. 

11. Klik tombol Done untuk mengakhiri presentasi.  

12. Klik tombol Play untuk melihat preview presentasi. 

13. Klik tombol Edit apabila ingin mengedit hasil rekaman yang sudah di buat. 

14. Klik tombol Save As Video File pada menu Options untuk menyimpan hasil rekaman. 

15. Pilih opsi MP4 pada bagian Type. 

16. Ketikkan nama file video sesuai dengan format yang sudah ditentukan pada bagian 

Filename. 

17. Klik tombol Publish dan tunggu hingga proses selesai. 
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Lampiran 3. Lembar pernyataan finalis 

LEMBAR PERNYATAAN  

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH DAN ESAI  

MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020 

  

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama  : 

NIM  : 

jabatan  : 

Mewakili Tim (Nama Tim) dengan anggota: 

1. nama  : 

NIM  : 

jabatan  : Anggota Tim 

2. nama  : 

NIM  : 

jabatan  : Anggota Tim 

dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia mengikuti serangkaian acara final Lomba Karya 

Tulis Ilmiah dan Esai Mahasiswa Penerima Bidikmisi Tingkat Nasional Tahun 2020 pada 

tanggal 20–23 Agustus 2020 dan mengikuti peraturan yang dibuat panitia.  

Demikian pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur 

paksaan dari siapapun. Apabila di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima 

sanksi yang ditetapkan oleh pihak Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Esai Mahasiswa 

Penerima Bidikmisi Tingkat Nasional Tahun 2020. 

Kota/Kab., Tanggal Bulan 2020 

        Ketua Tim 

 

          

Nama Lengkap 

NIM 

 

Meterai 6000 
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