
 

 
 
 

KATEGORI PERLOMBAAN PROGRAM KOMPETISI MAHASISWA 

INTERNAL MILAD KE-64 UMSU 
 

 

POSTER ILMIAH 
 

 

Deskripsi 

Upaya mengakomodasi perkembangan ide kreatif dan inovatif mahasiswa 

yang terus berkembang dan disempurnakan sehingga mahasiswa mampu 

mengantisipasi, memahami bahkan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan 

kehidupan dunia yang dicanangkan PBB dalam 17 Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan  (Sustainable  Development  Goals/SDGs).  Sehingga  dalam 

menjawab hal tersebut teknologi digital yang tertuang pada poster harus dirancang 

semua sendi kehidupan yang tidak terpisahkan dalam membentuk karakter dan 

keterampilan berpikir serta bertindak mahasiswa yang merupakan salah satu 

implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. 
 

 

Tujuan 

Program ini secara umum bertujuan untuk memandu mahasiswa menjadi 

pribadi  yang  (1)  tahu  dan  taat  aturan;  (2)  kreatif,  dan  inovatif  (3)  objektif 

kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Selain itu juga dapat 

menumbuhkembangkan HOTS (Higher Order Thinking Skills), Creative Thinking 

melalui implementasi filosofi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
 

 

Ketentuan dan Syarat Perlombaan 

1.   Mahasiswa aktif semester 1, 3, 5 dan 7 dengan dibuktikan KTM 

2.   Mengisi Formulir Pendaftaran pada link….(dalam proses) 

3.   Lomba dilakukan secara daring 

4.   Poster  Penelitian  dan  Pengabdian  yang  sudah  pernah  dilakukan  secara 

Tim, seperti: PKM, PHP2D, KKN, Kegiatan Kewirausahaan. 

5.   Poster dikirim dalam bentuk file jpg atau jpeg dengan ukuran tinggi 80 cm 

dan lebar adalah 60 cm berbentuk vertical 

6.   Poster hendaknya terbaca dengan baik dalam jarak maksimum 7 kaki atau 

sekitar 2 meter 

7.   Jumlah kata maksimum 250 kata 

8.   Pedoman  tipografi:  disarankan  teks  rata  kiri  (justified  menyulitkan/ 

meletihkan, kecuali ada pengaturan ruang antar kata); linespacing 1.2 spasi 

9.   Gunakan  sub-judul  dengan  ukuran  lebih  besar  dari  teks  (dapat  juga 

memberi garis bawah/menggunakan bold) 

10. Batasi panjang kolom tidak lebih dari 11 kata. Gunakan tidak lebih dari 2 

typeface (jenis huruf)/font 

11. Jangan menggunakan huruf capital semua dan margin harus sesuai dengan 

besar kolom



 

 

12. Desain lay-out poster harus memperhatikan prinsip keseimbangan formal- 

non formal, yaitu simetris–asimetris, prinsip kesatuan pengaturan elemen 

gambar,   warna,   latar   belakang,   gerak   mengarahkan   mata   pembaca 

mengalir ke seluruh area poster dan pertimbangkan hirarki dan kontras 

untuk menunjukkan penekanan objek atau hal mana yang diutamakan 

13. Isi  poster  harus  dapat  terbaca  secara  terstruktur  untuk  kemudahan 

'navigasi'nya 

14. Poster harus memuat judul, nama pelaksana dan logo Perguruan Tinggi, 

latar belakang/introduksi/abstrak, Metode, Hasil (teks dan 

gambar/fotografi/skema), Simpulan, Referensi (tambahan), 

Sponsor/lembaga (+logo), Detail kontak, Tanggal dan waktu penelitian, 

Keterangan Latar belakang, hendaknya singkat  langsung kepada tujuan 

permasalahan (Tujuan-Metode-Hasil Temuan-Simpulan dan Saran) 

15. Pambar  produk  jika  ada  akan  sangat  mendukung  impresi  pelaksanaan 

kegiatan secara visual 

16. Poster dibuat dengan perangkat lunak aplikasi komputer (dengan grafik, 

tabel disertai hasil dokumentasi fotografi apa yang sangat dianjurkan jika 

ada) 

17. Resolusi minimal 300 dpi 

18. File Poster dikirim ke link https://s.id/lombaposterilmiah

https://s.id/lombaposterilmiah


 

 

VIDEO INOVASI DIGITAL (VID) 
 

 

Deskripsi 

Lomba ini sebagai momentum yang tepat untuk mendorong semangat 

mahasiswa di era Revolusi Industri 4.0 untuk berkompetisi menciptakan inovasi- 

inovasi dalam memecahkan permasalahan yang  ada di lingkungan mahasiswa. 

Lomba  ini  menuntut  wawasan  dan  pemahaman  mahasiswa  yang  luas  dalam 

bidang tekhnologi informasi dan ilmu digitalisasi. Kemampuan Soft Skill yang 

baik   akan   meningkatkan   kreativitas   mahasiswa   dalam   berinovasi,   serta 

komunikasi yang baik dalam tim akan membentuk rasa kerja sama dan tanggung 

jawab   bersama   pada   diri   mahasiswa.   Kreasi   video   digital   SDGs   untuk 

membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi dan memasuki 

era tatanan kehidupan. 
 

 

Tujuan 

Tujuan  lomba  video  inovasi  digital  (VID)  mahasiswa  diantaranya  (1) 

Meningkatkan motivasi belajar  mahasiswa di bidang Informasi Teknologi dan 

berbagai macam mengenai digital; (2) Mendorong   peningkatan    kemampuan 

mahasiswa      dalam   menumbuhkembangkan   kreativitas   dan   inovasi   dalam 

digitalisasi;  (3)  Memberikan  masukan  untuk  perbaikan  kondisi  di  lingkungan 

dalam bidang digital; (4) Mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dibidang 

informasi teknologi. 
 

 

Ketentuan dan Syarat Perlombaan 

1.   Mahasiswa aktif semester 1, 3, 5 dan 7 dengan dibuktikan KTM 

2.   Mengisi Formulir Pendaftaran pada link https://s.id/lombavideoinovasidigital 

3.   Perlombaan Kreasi Video Inovasi Digital berdurasi maksimal 3 menit (di 

luar  intro  dan  subtitle)  yang  diunggah  pada  aplikasi  youtube  dengan 

format judul: “MiladUmsu_Nama Ketua_Judul Video” 

4.   Kreasi  Inovasi  Digital  bertema  Pencapaian  Sustainable  Development 

Goals (SDGs)

https://s.id/lombavideoinovasidigital


 

KARYA TULIS ILMIAH TIK (TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI) 
 

 

Deskripsi 

Lomba Karya Tulis Ilmiah mendorong peserta untuk 

menumbuhkembangkan sebuah karya tulis mahasiswa dalam bentuk penuangan 

gagasan atau ide kreatif yang bersifat visioner dan implementatif untuk mencari 

solusi atas permasalahan bangsa yang siap terbit dengan mengikuti kaidah 

penulisan ilmiah. Pada kompetisi internal ini, diharapkan peserta yang mengikuti 

cabang  lomba  ini  mampu  berinovasi dan  menyajikan karya tulis  ilmiah  yang 

memberikan solusi dari segi TIK untuk kedaulatan bangsa. 
 

 

Tujuan 

Tujuan kompetisi karya tulis ilmiah TIK (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi)   sebagai   berikut   (1)   Menjadi   salah   satu   wahana   penguasaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menjaga keberlangsungan 

kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, 

khususnya  era  Revolusi  Industri  4.0  dan  menyongsong  era  Society  5.0;  (2) 

Sebagai media bagi mahasiswa untuk terus berkarya dan menyalurkan semangat 

inovasi dalam pengembangan TIK untuk keunggulan daya saing bangsa; (3) 

Meningkatkan  kepedulian  serta  kesadaran  mahasiswa  dalam  memanfaatkan 

IPTEK sehingga menghasilkan produk inovasi yang memiliki daya saing tinggi; 

(4) Sebagai sarana pendukung demi terciptanya inovasi dalam teknologi, 

khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak terhadap 

lingkungan sekitar. 

 
Ketentuan dan Syarat Perlombaan 

1.   Mahasiswa aktif semester 1, 3, 5 dan 7  dengan dibuktikan KTM, dan 

Penulisan dilakukan dengan Tim 

2.   Mengisi Formulir Pendaftaran pada link https://s.id/KaryatulisTIK  

3.   Lomba dilakukan secara daring. 

4.   Karya Tulis Ilmiah TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bertema 

“Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia Emas tahun 

2045” 

5.   Mekanisme Penulisan KTI-TIK, sebagai berikut: 

Artikel ilmiah ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 

dengan jarak baris 1,5 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin 

kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm, serta mengikuti sistematika 

sebagai berikut 

a.   Judul

https://s.id/KaryatulisTIK


 

 

b.   Nama Penulis 

c.   Abstrak dan Abstract 

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.  Abstrak berisi 

tidak lebih dari 300 kata dan merupakan intisari seluruh tulisan yang 

meliputi:  latar  belakang,  tujuan,  metode,  hasil  dan kesimpulan dan 

ditulis dengan jarak baris 1,0 spasi. Di bawah abstrak disertakan 3-5 

kata-kata kunci (keywords) 

d.   Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan 

fenomena  mengenai topik  yang  diangkat.  Latar belakang,  rumusan, 

tujuan dari kegiatan (penelitian, pengabdian, atau yang lainnya) serta 

manfaat  untuk  waktu yang  akan datang  ditunjukkan dalam 

pendahuluan. Dengan merujuk dari berbagai sumber pustaka, 

pandangan singkat dari para penulis/peneliti lain yang pernah 

melakukan pembahasan topik terkait dapat dikemukakan disini untuk 

menerangkan kemutakhiran substansi pekerjaan 

e.   Tujuan 

Tujuan  artikel  ilmiah  harus  diungkapkan  secara  jelas  dan 

mencerminkan judul artikel 

f.   Metode 

Judul dari bagian ini dapat diganti dengan Metode Penelitian, Metode 

Pelaksanaan atau Bahan dan Metode, namun dapat diberi judul lain 

bergantung pada kegiatan dan metodologi yang telah dilakukan 

sehingga penulis diberi kebebasan untuk memberi judul lain seperti 

Pendekatan   Teoritik   atau   Konsideran   Percobaan.   Secara   umum, 

metode berisi tentang bagaimana observasi dilakukan termasuk waktu, 

lama, dan tempat dilakukannya observasi, bahan dan alat yang 

digunakan, metode untuk memperoleh data/informasi, serta cara 

pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Metode  harus dijelaskan 

secara  lengkap  agar  peneliti  lain  dapat  melakukan  uji  coba  ulang. 

Acuan (referensi) harus dimunculkan jika metode yang ditawarkan 

kurang dikenal atau unik 

g.   Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. 

Data dapat diringkas dalam bentuk tabel dan gambar. Tidak ada 

spekulasi dan  interpretasi dalam  bagian  ini,  yang  ada  hanya  fakta. 

Umumnya berisi uraian dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan 

dari observasi yang telah dilakukan, terutama dalam konteks yang 

berhubungan dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang lain. 

Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang 

diperoleh dikemukakan di sini, termasuk pembahasan tentang 

pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari hasil observasi serta dugaan



 

 

ilmiah yang dapat bermanfaat untuk kelanjutan bagi penelitian 

mendatang. Pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, perbedaan 

dan persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang 

ditemukan dalam berbagai pustaka (penelitian terdahulu) perlu 

mendapatkan catatan disini. Hasil dan Pembahasan handaknya menjadi 

satu kesatuan, dan tidak dipisah menjadi subbab tersendiri 

h.   Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca 

keluar dari pembahasan. Secara umum kesimpulan menunjukkan 

jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan 

i.    Ucapan Terima Kasih 

j.    Daftar Pustaka 

Daftar  pustaka berisi  informasi tentang  sumber  pustaka  yang  telah 

dirujuk dalam tubuh tulisan. Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam 

naskah harus muncul di daftar pustaka, begitu juga sebaliknya setiap 

pustaka yang muncul dalam daftar pustaka harus pernah dirujuk dalam 

tubuh tulisan. Format perujukan pustaka mengikuti Harvard style



 

 

MAHASISWA BERPRESTASI (PILMAPRES) 
 

 

Deskripsi 

Perubahan teknologi yang sedang terjadi akan berdampak kepada 

kehidupan bermasyarakat, sehingga sumberdaya manusia sebagai aktor dalam 

perubahan  senantiasa  perlu   menyesuaikan  diri  baik  karakter,  pengetahuan, 

maupun keterampilannya. Kemampuan insan Indonesia untuk beradaptasi dengan 

berbagai perubahan harus disiapkan dengan sebaik-baiknya, karena akan 

menentukan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tataran 

Nasional dan Internasional. Sumberdaya manusia yang ideal adalah insan yang 

memiliki keunggulan seimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, dan 

spiritual.  Untuk  menjawab dinamika tersebut,  perlu  memfasilitasi usaha-usaha 

untuk menciptakan mahasiswa unggul yang memiliki keseimbangan antara ketiga 

kecerdasan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memacu 

pertumbuhan   mahasiswa   unggul   dan   berkarakter   melalui   penyelenggaraan 

kegiatan kompetisi. 
 

 

Tujuan 

Tujuan kompetisi mahasiswa berprestasi (PILMAPRES) memiliki tujuan 

diantaranya: (1) Menguatnya kesadaran pengelola kampus untuk memfasilitasi 

kreativitas mahasiswa melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler; (2) 

Meningkatnya kesadaran kampus dalam memberikan penghargaan kepada 

mahasiswa berprestasi/ unggul; (3) Meningkatnya jumlah gagasan kreatif 

mahasiswa untuk pembangunan yang berasal dari kampus. 
 

 

Ketentuan dan Syarat Perlombaan 

1.   Terdaftar pada PD-Dikti dan aktif sebagai mahasiswa program Sarjana 

maksimal semester VI 

2.   Kegiatan lomba secara daring 

3.   Mengisi Formulir Pendaftaran pada link https://s.id/lombaPILMAPRES 

4. Berusia tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 1 Januari 2021 yang 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal 

Terbatas (KITAS) 

5.   Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 

6.   Melampirkan maksimal 15 prestasi, pengakuan, dan kepemimpinan yang 

dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai bukti 

7.   Menyusun  Gagasan  Kreatif  yang  menyelesaikan  masalah  spesifik  di 

masyarakat dan di tulis dalam bahasa Indonesia baku. Gagasan Kreatif 

ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak 

baris 1,5 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, 

dan bawah masing-masing 3 cm, yang meliputi:

https://s.id/lombaPILMAPRES


 

 

a.   Batasan  sebagai  Gagasan  Kreatif  adalah  karya  ilmiah  (10  s.d  15 

halaman) berisi uraian yang dilandasi penalaran logis dan data akurat; 

meliputi   (1)   Mengidentifikasi   permasalahan   yang   membutuhkan 

solusi; (2) Mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi terhadap 

masalah yang diajukan; (3) Memilih kemungkinan solusi terbaik; (4) 

Merumuskan sasaran yang berciri SMART (Specific, Measurable, 

Acceptable, Realistic dan Timed Bound) sebagai salah satu langkah 

awal pemecahan masalah; (5) Menjabarkan langkah-langkah yang 

dibutuhkan untuk mengimplementasikan kemungkinan solusi yang 

dianggap  sebagai opsi terbaik; (6)  Menjabarkan  Informasi 

tambahan yang dbutuhkan untuk pelaksanaan implementasi 

b.   Sebagai karya ilmiah gagasan yang bersangkutan harus ditulis dengan 

mematuhi kaidah penulisan karya ilmiah 

8.   Dapat berbicara dalam bahasa Internasional 

9.   Membuat video profil diri berdurasi 3-5 menit dalam Bahasa Inggris dan 

diunggah ke akun youtube dengan judul 

MiladUmsu_Nama_Fakultas_Pimapres 

10. Belum   pernah   menjadi   pemenang   Pilmapres   Tingkat   Regional  dan 

Nasional 

11. Menunjukkan    Surat    Pengantar    dari    pimpinan    fakultas    bidang 

kemahasiswaan  (Wakil  Dekan)  yang  menyatakan  bahwa  yang 

bersangkutan merupakan wakil resmi mahasiswa berprestasi program 

sarjana dari fakultasnya. Setiap fakultas maksimal diwakili oleh 2 (dua) 

orang peserta.



 

PROGRAM HOLISTIK PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DESA 

(PHP2D) 
 

 

Deskripsi 

Pembelajaran abad 21 di perguruan tinggi harus mampu mengembangkan 

soft  skills  dan  hard  skills  mahasiswa  serta  mampu  membangkitkan, 

menumbuhkan, dan mengembangkan kedua dimensi keterampilan tersebut. Soft 

skills mahasiswa dapat dikembangkan melalui berbagai program, salah satunya 

melalui tugas atau program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal 

tersebut memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk terjun membangun 

desa, melalui Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D). 
 

 

Tujuan 

Terbukanya kesempatan mahasiswa untuk berperan aktif dalam 

pembangunan, melalui program pengabdian kepada masyarakat yaitu; (1) 

Membantu mengatasi permasalahan di desa dengan berbagai aspek melalui upaya 

peningkatan kesadaran/sikap, wawasan/pengetahuan dan keterampilan; (2) 

Menerapkan konsep pembinaan dan pemberdayaan masyarakat  melalui inovasi 

teknologi yang dilaksanakan dalam tim kerja yang  bersifat multidisipliner dan 

kolaboratif; (3) Membangun kemitraan dengan stakeholder terkait dalam 

mewujudkan program. 
 

 

Ketentuan dan Syarat Perlombaan 

1.   Mahasiswa aktif semester 1, 3, 5 dan 7  dengan dibuktikan KTM, dan 

merupakan bagian dari Lembaga Mahasiswa Internal Kampus 

2.   Mengisi Formulir Pendaftaran pada link https://s.id/lombaPHP2D 

3.   Jumlah  mahasiswa  pelaksana  minimal  10  orang  (sekurang-kurangnya 

berasal dari 2 angkatan yang berbeda) 

4.   Menyertakan  surat  keputusan  legalitas  organisasi  dari  intra  kampus 

(rektor/dekan) 

5.   Proposal disusun mengikuti sistematika sesuai kriteria, tidak lebih dari 15 

halaman dihitung mulai Latar Belakang sampai dengan Rancangan Biaya 

(tidak termasuk halaman sampul, Daftar isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel 

dan lampiran biodata anggota tim) 

6.   Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia yang baku 

7.   Lomba dilakukan secara  daring,   

8.   Mekanisme Penulisan PHP2D, sebagai berikut: 

Artikel ilmiah ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 

dengan jarak baris 1,5 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin

https://s.id/lombaPHP2D


 

 

kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm, serta mengikuti sistematika 

sebagai berikut: 

a.   Judul 

b.   Latar Belakang 

c.   Perumusan Masalah 

d.   Tujuan 

e.   Indikator Keberhasilan Program 

f.   Luaran Yang Diharapkan 

g.   Manfaat 

h.   Gambaran Umum Masyarakat Sasaran 

i.    Metode Pelaksanaan 

j.    Jadwal Kegiatan dan Rancangan Biaya 

k.   Lampiran (Biodata Ketua, Anggota tim dan dosen pendamping serta 

denah lokasi mitra) 


