TOR PENYELENGGARAAN
LOMBA VLOG DAN KARYA TULIS ILMIAH
MAHASISWA UNIVERSITAS PANCASILA
A. NAMA DAN BENTUK KEGIATAN
“LOMBA VLOG DAN KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA UNIVERSITAS
PANCASILA”.
B. TUJUAN
1. Menanamkan Nilai-nilai Luhur Pancasila kepada Mahasiswa Universitas Pancasila.
2. Melaksanakan Pembinaan kepada Mahasiswa Universitas Pancasila.
3. Meningkatkan kemampuan Mahasiswa Universitas Pancasila guna mendalami dan
memahami masalah-masalah dalam kehidupan kampus, masyarakat, bangsa dan
negara.
4. Mangembangkan budaya berekspresi dan berpendapat secara konstruktif.
C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Kompetisi lomba vlog dan karya tulis ilmiah dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni
Tahapan Pendaftaran, Pengumpulan dan Pengumuman pemenang.
D. PESERTA KEGIATAN
1. Peserta kegiatan ini adalah regu yang terdiri dari mahasiswa aktif Universitas
Pancasila dari berbagai fakultas.
2. Tiap regu terdiri atas 3 (tiga) orang peserta.
E. TEMPAT DAN WAKTU
1. Tahap pendaftaran lomba dimulai pada tanggal 8-19 Oktober 2018 bertempat di
Universitas Pancasila.
2. Tahap pengumpulan karya diadakan tanggal 23 Oktober 2018 bertempat di Pusat
Studi Pancasila Universitas Pancasila.
3. Pengumuman hasil pemenang akan dilaksanakan pada 31 Oktober 2018 di
Universitas Pancasila
F. PENDAFTARAN PESERTA
a. Formulir pendaftaran dapat diunduh di website Universitas Pancasila
b. Peserta mengisi formulir pendaftaran dan biodata.
c. Peserta melampirkan fotokopi KTM/ Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku.
d. Panitia tidak menerima pendaftaran peserta melewati batas waktu yang telah
ditentukan.
G. TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
1. Lomba Vlog
Ketentuan Karya:
a. Vlog yang dilombakan merupakan HASIL KARYA SENDIRI (bukan hasil
karya orang lain kemudian diikutsertakan dalam lomba).
b. Vlog
yang
diikutsertakan
dalam
lomba
BELUM
PERNAH
DIPUBLIKASIKAN sebelumnya dalam kegiatan apapun.

c. Vlog yang diikutsertakan dalam lomba sesuai dengan tema yaitu “Implementasi
Nilai Luhur Pancasila dalam Kehidupan Sosial Budaya”.
d. Durasi video adalah durasi 5:00 menit dengan batas toleransi kelebihan (tidak
ada toleransi untuk kekurangan) waktu selama 5 detik.
e. Peserta wajib membagikan trailer video-nya melalui media social instagram dan
mencantumkan tagar #universitaspancasila, #pusatstudipancasila dan
#PSP_UP di kolom deskripsi serta mem-follow dan me-mention atau tag akun
social media Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila yaitu @psp_up.
f. Menggunakan kamera jenis apapun dengan minimum resolusi 800 x 600 pixel .
g. Maksimal ukuran video 1 Gb.
h. Vlog yang diikutsertakan dalam lomba merupakan karya baru, orisinal, bukan
hasil jiplakan dan/atau mengambil sebagian hak cipta orang lain dan belum
pernah diikutsertakan dalam perlombaan sejenis.
i. Bahasa yang dapat digunakan di dalam keseluruhan video durasi pendek ini
adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
j. Vlog tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Kesusilaan, moral, dan
bermaksud menyinggung SARA (Suku, Agama, dan RAS) tertentu, kekerasan,
promosi produk komersial, serta tidak mengandung unsur pornografi.
k. Peserta menyetujui bahwa hak untuk setiap dan semua bagian yang telah
diberikan kepada panitia dalam bentuk tertulis, tercetak, tersiar, terekam di pita
dan versi elektronik lainnya yang merupakan hasil dari pengerjaan proyek
dipegang dan dimiliki sepenuhnya oleh panitia.
l. Vlog yang dikirimkan berhak disiarkan atau ditayangkan oleh panitia untuk
keperluan media pendidikan atau sosialisasi.
m. Materi Vlog yang diikutkan lomba dikirim dengan format .MOV, .AVI atau
.MPEG.
n. Materi Vlog di kumpulkan dalam bentuk CD berisi file video dan melampirkan
foto KTP/Kartu Tanda Mahasiswa setiap anggota.
o. Peserta harus mempunyai master video dengan kualitas baik (HD/Full HD)
untuk penayangan penjurian. Format hasil karya berupa .MOV, .AVI atau
.MPEG Video durasi pendek dikumpulkan ke panitia paling lambat tanggal 23
Oktober 2018 di Ruang Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila paling lambat
jam 16.00.
p. Apabila ada peserta yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan
yang telah ditetapkan, maka peserta akan DIDISKUALIFIKASI dan pemberian
penghargaan akan DIBATALKAN apabila peserta telah ditentukan menjadi
pemenang lomba.
q. Karya yang diikutsertakan berhak digunakan oleh Pusat Studi Pancasila untuk
keperluan publikasi dan atau promosi tanpa pemberitahuan sebelumnya.
r. Karya yang tidak sesuai dengan ketentuan akan langsung didiskualifikasi dan
tidak berhak menerima penilaian.
s. Apabila dikemudian hari ditermukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan
diatas, maka dewan juri berhak melakukan diskualifikasi dan membuat ketentuan
lebih lanjut.
t. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Lomba Karya Tulis Ilmiah
a. Ketentuan lomba karya tulis ilmiah 2018

1) Peserta dalam lomba menulis ini adalah Mahasiswa Aktif Universitas
Pancasila.
2) Karya bisa dibuat dengan tim terdiri dari 5 orang.
3) Karya haruslah sesuai dengan tema yaitu “Implementasi Nilai Luhur
Pancasila dalam Kehidupan Sosial Budaya”.
4) Tema atau sub tema yang dimaksukan dalam karya haruslah bebas dari
unsur plagiarism tidak mengandung unsur SARA dan pornografi.
5) Peserta dalam lomba tidak dipunggu biaya pendaftaran.
6) Karya dalam lomba belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam
lomba sebelumnya.
7) Peserta WAJIB mengirimkan hasil tulisannya melalui email
up.pusatstudipancasila@gmail.com dan pspup@univpancasila.ac.id dengan
format berbentuk PDF:
a. Subjek
: Judul Tulisan_Nama Kelompok
b. Isi
: Tautan dokumen dengan fomat PDF
c. Lampiran
: Kartu Identitas (Kartu Mahasiswa/KTP)
8) Deadline pendaftaran dalam ajang lomba ini akan ditutup peserta
pengiriman karya pada tanggal 23 Oktober 2018 paling lambat jam 16.00.
9) Keputusan dewan juri dalam lomba menulis tidak bisa diganggu gugat
b. Persyaratan Penulisan
1) Naskah ditulis maksimal 15 halaman (jumlah halaman tidak termasuk
cover, halaman pengesahan, ringkasan, daftar isi/gambar/tabel serta
lampiran- lampiran). Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan
jumlah halaman akan mempengaruhi penilaian.
2) Karya tulis merupakan gagasan orisinil buatan peserta dan belum pernah
atau tidak sedang diikutsertakan dalam lomba sejenis.
3) Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan
bahasa yang baku dengan tata bahasa dan ejaan sesuai dengan Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).
c. Sistematika Penulisan
1) Bagian Awal
a) Halaman Judul* (Cover)
b) Kata Pengantar (Judul Bab)
c) Daftar isi (Judul Bab)
2) Bagian Inti: Judul bab dari bagian inti adalah sebagai berikut :
LATAR BELAKANG
a. Latar belakang berisi gambaran umum mengenai topik yang diangkat
serta alasan memilih pokok permasalahan menjadi karya tulis.
b. Perumusan masalah berisi uraian tentang inti permasalahan yang
akan ditelaah.
c. Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan.

PEMBAHASAN
a. Uraian hasil kajian, temuan, ide pengembangan yang sesuai dengan
rumusan masalah dan tujuan didasarkan pada data atau informasi
serta tinjauan pustaka.
b. Hasil berisi informasi/data/hasil pengujian data dari observasi atau
penelitian yang dilakukan. Pembahasan berisi tentang uraian,
interpretasi data dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan dari
observasi atau penelitian yang dilakukan.
KESIMPULAN
a. Bagian kesimpulan berisi hal-hal sebagai berikut:
b. Kesimpulan: Kesimpulan harus konsisten dengan analisis
permasalahan dan menjawab tujuan.
c. Saran: Saran disampaikan secara spesifik sejalan dengan implikasi
kebijakan.
DAFTAR PUSTAKA
d. Petunjuk Teknis Penulisan Dan Pengetikan
1) Penulisan Huruf
Naskah diketik pada kertas HVS warna putih ukuran A4 dengan spasi 1 dan
menggunakan jenis dan ukuran huruf “Times New Roman, 12”.
2) Tata Letak
a) Batas pengetikan:
b) Samping kiri
: 4 cm
c) Samping kanan : 3 cm
d) Batas atas
: 3 cm
e) Batas bawah
: 3 cm
3) Jarak pengetikan, bab, sub-bab dan perinciannya
a) Jarak pengetikan antara bab dan sub-bab adalah 2 spasi, sub-bab dan kalimat
dibawahnya adalah 1 spasi.
b) Bab dan judul bab diketik di tengah-tengah menggunakan huruf kapital, dicetak
tebal, dan tanpa digaris-bawahi.
c) Judul sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan
huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti: yang, dari, dan.
d) Judul anak sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis
dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti: yang, dari,
dan.
4) Pengetikan Kalimat
a) Awal alinea diketik menjorok 5 point atau 1,25 cm.
b) Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi menjorok
kedalam dan semuanya tanpa diberi tanda petik.
5) Penomoran Halaman
a) Nomor pada bagian awal mulai dari lembar pengesahan hingga ringkasan
digunakan Angka Romawi Kecil (i, ii, iii, iv dan seterusnya). Nomor halaman
ditulis pada bagian tengah bawah halaman.

b) Bagian inti karya tulis mulai dari Pendahuluan sampai dengan Bagian Penutup
menggunakan angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya). Nomor halaman ditulis pada
bagian kanan atas halaman.
e. Tahapan Lomba Karya Tulis Ilmiah:
1. Seleksi berkas :
a) Karya tulis yang diterima panitia akan diseleksi dan dipilih sebanyak 10
(sepuluh) karya tulis terbaik. Yang selanjutnya akan dipresentasikan karya
tulisnya oleh para finalis dihadapan juri.
b) Sepuluh Karya tulis terbaik akan diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2018
dan diumumkan melalui Instagram Pusat Studi Pancasila serta panitia akan
menghubungi para peserta yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya.
c) Pegumuman finalis yang diumumkan bukan berdasarkan peringkat.
d) Finalis yang terpilih akan mempresentasikan karya tulisnya dihadapan juri
presentasi pada tanggal 20 Oktober 2018 di Universitas Pancasila.
e) Finalis yang membatalkan atau mengundurkan diri biaya pendaftaran tidak
dapat dikembalikan.
f) Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
2. Seleksi Presentasi :
a) Peserta kompetisi Karya tulis ilmiah yang terpilih sebagai 10 finalis terbaik
wajib mengikuti technical meeting pada tanggal 25 Oktober 2018.
b) 10 (sepuluh) tim terbaik akan melakukan presentasi pada tanggal 26 Oktober
2018 di Universitas Pancasila
c) Finalis yang tidak mengikuti seleksi presentasi dianggap mengundurkan diri.
d) Ketentuan presentasi akan dijelaskan oleh panitia bersamaan dengan
pengumuman finalis.
e) Finalis yang berhalangan hadir/tidak mengikuti seleksi presentasi dianggap
gugur atau mengundurkan diri dan tidak boleh diwakilkan/digantikan.
f) Hal-hal yang terkait dan kurang terperinci akan dijelaskan pada saat technical
meeting.
g) Peringkat pemenang ditetapkan oleh tim penilai/juri melalui hasil akumulasi
hasil penilaian naskah dan presentasi dan tidak dapat diganggu gugat.
h) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
H. Penilaian Artikel
1. Kriteria penilaian terdiri atas:
a. Gagasan dan Solusi
1) Kebaruan gagasan yang disampaikan.
2) Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan.
b. Substansi
1) Penguasaan teori terkait.
2) Penguasaan fakta empiris yakni nilai-nilai Pancasila.
c. Cara dan Bahasa Penyampaian
1) Etika berdiskusi dan penguasaan panggung.
2) Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
3) Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah.
4) Sistematika alur pikir dalam membangun argumentasi.
2. Penentuan pemenang dilakukan berdasarkan komposisi juri.
3. Penentuan Juara Grup melalui poin kemenangan tim (victory point).
4. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

5. Penjurian dilakukan pada tanggal 25-26 Oktober 2018.
6. Penilaian juri dan pemberian hadiah akan diumumkan secara terbuka kepada peserta
melalui acara HUT Universitas Pancasila yang diadakan pada tanggal 31 Oktober
2018.
J. JURI
Juri berasal dari para ahli yang memiliki perhatian besar terhadap Pancasia. Kriteria juri,
antara lain:
1. Dewan juri tidak berasal dari salah satu tim yang bertanding.
2. Dewan juri tidak boleh melakukan penjurian jika salah satu tim mempunyai hubungan
kelembagaan dan emosional dengan tim peserta harmonisasi.
K. PENYELENGGARA
Lomba Vlog dan Karya Tulis Ilmiah di selenggarakan oleh Universitas Pancasila
L. HADIAH PEMENANG
Juara I
: Piala, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp. 3 juta
Juara II
: Piala, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp. 2 juta
Juara III
: Piala, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp. 1.5 juta
M. PEMBIAYAAN
Untuk pelaksanaan program debat, diperlukan biaya yang berasal dari Universitas
Pancasila Tahun Anggaran 2018. Pembiayaan tersebut akan di hitung secara profesional
dan terperinci dalam bentuk Rincian Anggaran Biaya (RAB), dengan rincian terlampir.
N. PENUTUP
Demikian TOR ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan Lomba Debat.

