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PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK  

DALAM RANGKA PERINGATAN DIES NATALIS KE-67  

UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2021 

 

I. CAKRAWALA EDUEXPO 

1. KRITERIA 

1.1.Jenis Produk yang dipamerkan 

1.1.1. Produk cetak (buku, majalah, jurnal, dan bahan ajar) 

1.1.2. Dokumentasi kegiatan yang mendukung tridharma perguruan tinggi 

berupa foto, video, dan poster 

1.1.3. Produk media pendidikan non cetak (artifisial dan riil) 

1.1.4. Produk teknologi hasil penelitian/pengembangan unggulan (karya 

terbaik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UM, serta karya-

karya pemenang lomba) 

1.1.5. Produk-produk software dan hardware pendidikan dan pembelajaran 

1.1.6. Jasa dan konsultasi 

1.1.7. Produk branding UM  

1.1.8. Produk -produk kewirausahaan mahasiswa (pmw) 

1.1.9. Produk Profil Fakultas 

1.1.10. Produk Profil Unit 

1.1.11. Produk Unggulan dari Penelitian 

1.1.12. Karya karya Akademik lainnya 

1.2.Kriteria produk yang dipamerkan 

1.2.1. Produk 5 tahun terakhir 

1.2.2. Produk bersifat dinamis (dapat disimulasikan, diperagakan, dan bisa 

membuat pengunjung aktif) 

1.2.3. Produk bernilai edukasi dan layak jual 

1.2.4. Spesifikasi utama : video (boleh presentasi, profile atau video slide), 

brosur digital, dan prospektus  

1.3.Jumlah produk yang dipamerkan tiap fakultas adalah maksimum 3 produk 

unggulan. 

1.4.Peserta Pameran 

1.4.1. Unit-unit Internal UM 

1.4.1.1.Fakultas 

1.4.1.2.Lembaga 

1.4.1.3.UPT 

1.4.1.4.Pusat Bahasa Mandarin 

1.4.1.5.Organisasi Kemahasiswaan 

1.4.1.6.Kesma UM/ PMW dan PKM UM / prestasi mahasiswa 

1.4.1.7.Branding UM 

1.4.1.8.LSP UM 

1.4.1.9.PIU-DLI 

1.4.2. Institusi di luar UM 

1.4.2.1.Penerbit 

1.4.2.2.Produsen software dan hardware pendidikan dan pembelajaran 

1.4.2.3.Produsen media pembelajaran dan alat-alat laboratorium 

pendidikan 

1.4.2.4.Penyedia jasa dan konsultasi 
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1.4.2.5.Mitra Binaan dari Luar UM 

1.4.2.6.Bank 

1.5.Sasaran pameran adalah masyarakat pendidikan di Malang Raya dan 

sekitarnya 

1.5.1. Guru 

1.5.2. Dosen 

1.5.3. Mahasiswa 

1.5.4. Alumni  

1.5.5. Siswa (Mengundang Sekolah Se-Jawa Timur) 

1.5.6. MKKS/Pimpinan sekolah 

1.5.7. MGMP 

1.5.8. Pejabat Dinas Pendidikan 

1.5.9. Praktisdi dan Pemerhati Pendidikan 

1.5.10. Mitra UM 

2. PELAKSANAAN 

2.1. SOSIALISASI 

Sosialisasi ke unit kerja di lingkungan UM dilaksanakan pada minggu I dan 

II bulan September 2021. 

2.2. PENGUMPULAN ASET 

Unit yang mengikuti Cakrawala Eduexpo melakukan pengumpulan asset 

pameran pada minggu I sampai degan IV bulan September. 

2.3. INPUT KONTEN 

Input konten pada aplikasi eduexpo pada minggu I dan II bulan Oktober 

2021. 

2.4. PELAKSANAAN CAKRAWALA EDUEXPO 

2.4.1 Launching dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 

2.4.1 Kegiatan Cakrawala Eduexpo dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 

Oktober 2021. 

 

II. LOMBA INFOGRAFIS WEBSITE 

1. KRITERIA PENILAIAN 

Penilaian dilaksanakan terhitung mulai semester gasal 2020/2021 dan semester 

genap 2020/2021, meliputi: 

1.1. Presence 

1.2. Openness 

1.3. Page Rank/Google PageRank 

1.4. Responsive Web Design 

1.5. Web Navigation 

1.6. Content Relevancies 

1.7. Update Information 

1.8. Social Media Integration 

1.9. Promotion tools 

1.10. Service 

1.11. Pengembangan inovasi 

2. PESERTA 

Website Fakultas, Lembaga, dan Unit di lingkungan Universitas Negeri Malang. 

3. WAKTU PENILAIAN 

Penilaian dilakukan pada bulan September 2021. 
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III. LOMBA VIDEO PENDEK MBKM 

1. KRITERIA PENILAIAN 

Penilaian dilaksanakan terhitung mulai semester gasal 2020/2021 dan semester 

genap 2020/2021, meliputi: 

1.1.Gagasan Presentasi isi video (30%) 

1.2. Kreativitas teknis (40%) 

1.3. Kesesuaian Tema (30%) 

2. PESERTA 

2.1.Mahasiswa yang melaksanakan KKN 

2.2.Pelaksanaan KKN Semester Gasal dan Genap 2020/2021. 

3. WAKTU PENILAIAN 

Batas pengumpulan sampai tanggal 27 September 2021. Penilaian dilakukan 

pada mimggi IV bulan September 2021. 
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PETUNJUK TEKNIS PERTANDINGAN/PERLOMBAAN OLAHRAGA  

DALAM RANGKA PERINGATAN DIES NATALIS KE-67  

UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2021 

 

I. TENIS MEJA (LURING) 

PERATURAN TENIS MEJA 

1. MEJA 

1.1.Permukaan meja atau meja tempat bermain harus berbentuk segi empat 

dengan panjang 274 cm dan lebar 152,5 cm dan harus datar dengan ketinggian 

76 cm di atas lantai. 

1.2.Permukaan meja tidak termasuk sisi permukaan meja. 

1.3.Permukaan meja boleh terbuat dari bahan apa saja namun harus menghasilkan 

pantulan sekitar 23 cm dari bola yang dijatuhkan dari ketinggian 30 cm. 

1.4.Seluruh permukaan meja harus berwarna gelap dan pudar dengan garis putih 

selebar 2 cm, pada tiap sisi panjang meja 274 cm dan lebar meja 152,5 cm. 

1.5.Permukaan meja dibagi dalam 2 bagian yang sama secara vertikal oleh net 

pararel dengan garis akhir dan harus melewati lebar permukaan masing-

masing bagian meja. 

1.6.Untuk ganda, setiap bagian meja harus dibagi dalam 2 bagian yang sama 

dengan garis tengah berwarna putih selebar 3 mm, pararel dengan garis lurus 

sepanjang kedua bagian meja, garis tengah tersebut harus dianggap menjadi 

2 bagian kiri dan kanan. 

2. PERANGKAT NET 

2.1.Perangkat net harus terdiri dari net, perpanjangannya dan kedua tiang 

penyangga, termasuk kedua penjepit yang dilekatkan ke meja. 

2.2.Net harus terpajang dengan bantuan tali yang melekat pada kedua sisi atas 

tiang setinggi 15,25 cm, batas perpanjangan kedua tiang di setiap sisi akhir 

lebar meja adalah 15,25 cm. 

2.3.Ketinggian sisi atas net secara keseluruhan harus 15,25 cm di atas permukaan 

meja. 

2.4.Dasar net sepanjang lebar meja harus rapat dengan permukaan meja dan 

perpanjangan ujung net harus serapat mungkin dengan tiang penyangga. 

3. BOLA 

3.1.Bola harus bulat dengan diameter 40 mm. 

3.2.Berat bola harus 2,7 gr. 

3.3.Bola harus terbauat dari bahan celluloid atau sejenis bahan plastik dan harus 

berwarna putih atau oranye dan pudar (tidak mengkilap). 

4. RAKET/BET 

4.1.Ukuran, berat, bentuk raket tidak ditentukan, tapi daun raket harus datar dan 

kaku. 

4.2.Ketebalan daun raket minimal 85 % terbuat dari kayu, dapat dilapisi dengan 

bahan perekat yang berserat seperti fiber karbon atau fiber glass atau bahan 

kertas yang dipadatkan, bahan tersebut tidak lebih dari 7,5 % dari total 

ketebalan 0,35 mm, yang adalah merupakan bagian yang lebih sedikit/tipis. 

4.3.Sisi daun raket yang digunakan untuk memukul bola harus ditutupi karet 

bintik biasa, dengan karet bintik yang menonjol keluar (karet pletok) namun 

memiliki ketebalan termasuk lapisan lem perekat tidak lebih dari 2 mm, atau 
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karet lunak (Sandwich Rubber)dengan karet bintik di dalamnya, ketebalan 

raket seluruhnya tidak lebih dari 4 mm termasuk lem perekat. 

4.3.1. Karet bintik biasa adalah lapisan tunggal yang bukan karet celular, 

sintetik, atau karet alam, dengan bintik yang menyebar di permukaan 

raket secara merata dengan kepadatan tidak kurang dari 10 per-cm 

kuadrat dan tidak lebih dari 30 per - cm kuadrat. 

4.3.2. Karet lunak (Sandwich Rubber) adalah lapisan tunggal dari karet 

cellular yang ditutupidengan lapisan luar karet bintik biasa, 

ketebalan dari karet bintik tidak lebih dari 2 mm. 

4.4.Karet penutup daun raket tidak melebihi daun raket itu sendiri, kecuali pada 

bagian terdekat dari kayu yang dipegang dan yang ditutupi oleh jari-jari dapat 

ditutupi oleh bahan lain atau tidak ditutupi. 

4.5.Daun raket, lapisan yang menutupi baik karet atau lemnya harus merata (tidak 

bersambung) dan bahkan ketebalannya. 

4.6.Permukaan raket yang tidak ditutupi karet pada sisi, harus diwarnai pada sisi 

yang tidak ditutupi oleh karet dengan warna pudar, merah atau hitam (tidak 

sama dengan warna sebelahnya) 

4.7.Apabila terjadi sedikit kekurangan / penyimpangan pada warna dan 

kesinambungan permukaan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh kejadian 

yang tidak disengaja dapat diizinkan sepanjang tidak merubah karakteristik 

dari permukaan raket. 

4.8.Pada permulaan permainan dan kapan saja pemain menukar raketnya selama 

permainan berlangsung, seorang pemain harus menunjukkan raketnya pada 

lawannya dan pada wasit dan harus mengizinkan mereka (wasit dan 

lawannya) untuk memeriksa / mencobanya. 

5. DEFINISI 

5.1. Suatu (rally) adalah suatu periode selama bola dalam permainan. 

5.2. Bola dalam permainan mulai dari saat terakhir diam di telapak tangan bebas 

sebelum bola dilambungkan pada saat servis hingga rally diputuskan 

sebagai suatu let/poin. 

5.3. Suatu let adalah suatu rally yang hasilnya tidak dinilai / dihitung. 

5.4. Suatu poin adalah hasil suatu rally yang hasilnya dinilai / dihitung. 

5.5. Tangan raket adalah tangan yang memegang raket. 

5.6. Tangan bebas adalah tangan yang tidak memegang raket. 

5.7. Seorang pemain memukul bola jika dia menyentuhnya dengan raket yang 

dipegangnya ataubagian tangan di bawah pergelangan tangan yang 

memegang raket ketika bola masih dalam permainan. 

5.8. Seorang pemain yang menyentuh bola jika dia atau apa saja yang dipakai 

atau dibawanya, mengenai bola ketika bola masih berada / melintas di atas 

permukaan meja dan belum melewati garis akhir, atau belum menyentuh 

bagian mejanya sejak dipukul oleh lawannya. 

5.9. Pelaku Servis/Pemain Yang melakukan servis (server) adalah pemain yang 

memukul bola pertama kalinya dalam suatu rally. 

5.10. Penerima bola (receiver) pemain yang memukul bola yang kedua pada sutu 

rally. 

5.11. Wasit adalah seorang yang ditunjuk untuk mengawasi permainan. 

5.12. Pembantu wasit adalah seorang yang ditunjuk untuk membantu dengan 

keputusan–keputusan tertentu. 
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5.13. Sesuatu yang dipakai atau dibawa oleh seorang pemain adalah segala 

sesuatu yang dipakai atau dibawa, kecuali bola, pada saat rally dimulai. 

5.14. Bola harus sudah dinyatakan melewati atau mengelilingi net jika telah 

melalui bagian mana saja selain antara net dan tiangnya dan antara net dan 

permukaan meja. 

5.15. Garis akhir termasuk perpanjangan kedua arah tepi meja.            

6. SERVIS YANG BENAR 

6.1.Servis dimulai dengan bola diam secara bebas di atas permukaaan telapak 

tangan bebas pelaku servis. 

6.2.Pelaku servis harus melambungkan bola secara vertikal tanpa putaran, 

sehingga bola naik minimal 16 cm dari permukaan tangan bebas, kemudian 

turun tanpa menyentuh apapun sebelum dipukul. 

6.3.Pada saat bola turun, pelaku servis harus memukulnya sehingga menyentuh 

mejanya terlebih dahulu dansetelah melewati net atau mengelilingi net 

kemudian menyentuh meja dari penerima, pada permainan ganda, bola harus 

menyentuh bagian kanan dari masing masing meja pelaku servis dan 

penerima secara berurutan. 

6.4.Dari mulai servis hingga bola dipukul, bola harus di atas perpanjangan 

permukaan meja permainan (di belakang batas akhir meja) pelaku servis, dan 

bola tidak boleh ditutupi / terhalang oleh bagian badan atau pakaian pelaku 

servis atau pasangannya, segera setelah bola dilambungkan, tangan bebas 

harus disingkirkan / ditarik dari garis bebas antara badan dan net. 

6.5.Menjadi tanggung jawab pemain untuk melakukan servis agar terlihat oleh 

wasit atau pembantu wasit sesuai dengan persyaratan servis. 

6.6.Jika wasit ragu atas keabsahan suatu servis, pada kesempatan pertama pada 

pertandingan tersebut, wasit boleh menyatakan let dan memperingati pelaku 

servis. 

6.7.Setiap keraguan servis berikutnya untuk pemain atau pasangannya dalam satu 

pertandingan akan menghasilkan 1 poin untuk lawannya. 

6.8.Bila terjadi servis gagal dan secara nyata tidak sesuai dengan persyaratan dari 

servis yang baik, pada saat pertama kali maupun pada kesempatan lainnya, 

maka tidak ada peringatan dan penerima servis harus diberikan poin 1. 

6.9.Pengecualian, wasit dapat melonggarkan persyaratan servis yang baik jika 

diyakini bahwa rintangan tersebut disebabkan oleh kemampuan fisik yang 

tidak normal. 

7. PENGEMBALIAN YANG BENAR 

7.1.Bola, setelah diservis atau dikembalikan, harus dipukul sehingga melewati / 

mengelilingi net dan menyentuh meja lawan, baik secara langsung maupun 

setelah menyentuh net. 

8. URUTAN PERMAINAN 

8.1.Pada permainan tunggal, pelaku servis harus melakukan servis yang benar 

terlebih dahulu, kemudian penerima harus melakukan pengembalian yang 

benar setelah itu pelaku servis dan penerima secara bergantian melakukan 

pengembalian yang benar. 

8.2.Pada permainan ganda, pelaku servis harus melakukan servis yang benar 

terlebih dahulu, kemudian penerima melakukan pengembalian bola dengan 

baik, selanjutnya pasangan masing-masing melakukan pengembalian dan 
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akhirnya secara bergiliran setiap pemain melakukan pengembalian yang 

benar. 

9. SUATU LET 

9.1.Reli dinyatakan let 

9.1.1. Jika pada saat servis, bola melewati net dan menyentuhnya, 

kemudian bola masuk atau dipukul oleh penerima atau pasangannya. 

9.1.2. Jika servis dilakukan pada saat penerima atau pasangannya belum 

siap dan baik penerima atau pasangannya tidak berusaha memukul 

bola / mengembalikan. 

9.1.3. Jika gagal melakukan servis atau mengembalikannya dengan benar 

atau jika sesuai dengan peraturan bahwa hal tersebut disebabkan 

gangguan dari luar. 

9.1.4. Jika permainan distop oleh wasit atau pembantu wasit. 

9.2.Permainan dapat dihentikan 

9.2.1 Urutan mengoreksi kesalahan urutan servis, penerima atau tempat 

9.2.2 Untuk memulai sistim percepatan waktu. 

9.2.3 Untuk menghukum dan memperingati pemain. 

9.2.4 Karena kondisi permainan terganggu dan mempengaruhi hasil reli. 

10. SUATU POIN/SKOR 

10.1. Selain reli dinyatakan let, pemain dinyatakan mendapat poin. 

10.1.1. Jika lawannya gagal melakukan servis dengan benar 

10.1.2. Jika lawannya gagal mengembalikan bola dengan benar. 

10.1.3. Jika sebelum bola dipukul oleh lawannya, bola menyentuh  apa saja 

selain net sebelum dipukul oleh lawannya. 

10.1.4. Jika setelah dipukul oleh lawan, bola (yang datang) telah berada di 

luar permukaan meja, tanpa menyentuh meja. 

10.1.5. Jika lawannya menyentuh bola. 

10.1.6. Jika lawannya menyentuh bola dua kali secara beruntun. 

10.1.7. Jika lawannya memukul bola dengan sisi daun raket yang tidak 

tertutupi karet atau tidak sesuai dengan ketentua 1.4.3, 1.4.4 dan 

1.4.5. 

10.1.8. Jika lawannya atau apa saja yang dipakainya menggerakkan 

permukaan meja. 

10.1.9. Jika lawannya atau apa saja yang dipakai menyentuh net. 

10.1.10. Jika tangan bebas lawannya menyentuh permukaan meja. 

10.1.11. Jika dalam permainan ganda lawannya memukul bola di luar 

urutannya 

10.1.12. Seperti yang dijelaskan dalam sistim percepatan waktu (1.15.2). 

11. SUATU GAME/SET 

Suatu game dinyatakan dimenangkan oleh seorang pemain / pasangan yang 

pertama mendapat poin 11, kecuali kedua pemain atau pasangan sama 

mendapat poin 10, pada situasi ini, salah satu pemain atau pasangan harus 

mendapat selisih kemenangan 2 poin atas lawannya. 

12. SUATU PERTANDINGAN 

Suatu pertandingan terdiri dari game / set ganjil terbaik (3, 5, 7 atau bahkan 9 

game. Biasanya terdiri dari 5 atau 7 game / set). 

13. MEMILIH SERVIS MENERIMA BOLA, ATAU TEMPAT 
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13.1. Hak untuk memilih urutan servis, menerima bola, atau tempat harus 

diputuskan oleh undian pemenangnya dapat memilih servis, menerima 

bola atau memilih tempat terlebih dahulu. 

13.2. Bila salah satu pemain / pasangan telah memilih servis atau menerima 

atau memilih tempat, maka lawannya harus memilih yang lainnya. 

13.3. Setelah mencapai 2 (dua) poin, penerima / pasangan yang harus menjadi 

pelaku servis, dan seterusnya secara bergantian hingga game selesai, 

kecuali kedua pemain / pasangan telah sama – sama mencapai poin 10 

atau sistim percepatan waktu diperlakukan,maka urutan servis dan 

menerima tetap sama tetapi setiap pemain harus melakukan servis 1 kali 

secara bergantian. 

13.4. Pada setiap pertadingan ganda, pasangan yang melakukan servis terlebih 

dahulu harus menentukan siapa dari mereka yang melakukan servis 

pertama dan penerima bola juga harus menentukan siapa yang terlebih 

dahulu menerima bola, dalam game/set berikutnya, pemain yang 

menerima bola pertama kali menjadi pemain yang melakukan servis 

pertama kepada yang melakukan servis pada set / game sebelumnya. 

13.5. Dalam ganda, pada setiap pergantian servis, pemain yang sebelumya menerima 

bola menjadi pelaku servis dan pasangan yang sebelumnya melakukan servis 

menjadi penerima. 

13.6. Pemain / pasangan yang melakukan servis pertama pada suatu game / set 

menjadi penerima pada game / set berikutnya dan pada game / set terakhir 

(penentuan) pada pertandingan ganda, pasangan yang menerima bola 

kemudian harus merubah urutan yang menerima apabila salah satu 

pasangan telah mencapai poin 5. 

13.7. Pemain/pasangan yang memulai pada suatu sisi (tempat) dalam suatu 

game akan pindah tempat pada game berikutnya dan pada game/set 

penentuan, pemain/pasangan, harus tukar tempat jika salah satunya telah 

mendapat skor 5. 

14. KESALAHAN URUTAN SERVIS, PENERIMA, ATAU TEMPAT 

14.1. Jika pemain melakukan kesalahan urutan servis (server maupun 

receiver), permainan harus segera dihentikan oleh wasit dan dilanjutkan 

sesuai dengan urutan yang sebenarnya siapa yang seharusnya melakukan 

servis dan menerima bola pada skor / angka yang telah dicapai, sesuai 

dengan urutan pada saat mulai pertandingan, dan dalam ganda, sesuai 

dengan urutan peman yang telah ditetapkan, melakukan servis pertama 

dalam game / set tersebut sejak kesalahaanya ditemukan. 

14.2. Jika para pemain tidak bertukar tempat pada saat mereka seharusnya 

melakukannya, wasit harus menghentikan permainan dan dilanjutkan 

sesuai dengan pemain yang sebenarnya pada skor yang telah diraih, 

disesuaikan dengan uutan yang telah ditetapkan pada saat pertandingan 

dimulai. 

14.3. Dalam keadaan apapun semua poin yang telah diraih sebelum kesalahan 

ditemukan harus dihitung. 

15. SISTEM PERCEPATAN WAKTU ( Expedite System ) 

15.1. Kecuali kedua pemain / pasangan telah mencapai skor / poin 9, jika 

permainan tidak selesai dalam waktu 10 menit maka sistim percepatan 
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waktu harus diberlakukan atau pada awalnya telah diminta oleh kedua 

pemain / pasangan. 

15.2. Jika bola masih dalam permainan ketika batas waktu telah habis, 

permainan harus dihentikan oleh wasit dan dilanjutkan dengan 

mengulang servis oleh pemain yang melakukan servis pada saat 

permainan berlangsung. 

15.3. Jika bola tidak pada saat permainan ketika batas waktu telah tercapai, 

permainan dilanjutkan dengan pemain yang melakukan servis adalah 

pemain yang menerima bola sebelumnya. 

15.4. Setelah itu, setiap pemain harus melakukan servis 1 kali secara 

bergantian dan pemain / pasangan yang menerima bola harus mendapat 

poin bila telah melakukan 13 kali pengembalian dengan benar. 

15.5. Sekali diterapkan, sistem percepatan waktu harus terus diberlakukan 

hingga pertandingan selesai. 

16. PENDAFTARAN 

Form Pendaftaran Pertandingan Tenis Meja dalam rangka Dies Natalis Ke-67 

UM Tahun 2021 : https://bit.um.ac.id/FormTenisMeja 

 

II. BULUTANGKIS (LURING) 

1. Sistem Pertandingan 

1.1 Pertandingan Perseorangan dengan menggunakan Sistem Gugur. 

2. Peraturan Pertandingan 

2.1 Peraturan pertandingan yang dipergunakan secara umum menggunakan 

peraturan PBSI/BWF. (official dan pemain dianggap sudah mengetahui). 

2.2 sistem poin yang digunakan adalah sistem klasik yaitu 

2.2.1 Pertandingan dilakukan dalam dua set 

2.2.2 Set pertama terdiri dari 15 poin. 

2.2.3 Sistem yang berlaku adalah sistem pindah bola atau dengan kata lain 

hanya pemain/pasangan yang melakukan servis yang dapat meraih 

poin. 

2.2.4 Set kedua dimulai dengan melanjutkan poin yang didapat oleh 

masing-masing pasanagn di set pertama 

2.2.5 Pemenang pertandingan adalah pasangan pemain yang mencapai 

poin 30 pada set kedua. 

2.3 Seorang pemain hanya diperbolehkan bermain sekali dengan pasangannya 

(tidak boleh bermain dengan pasangan lain/tukar pasangan) 

2.4 Pemain yang gilirannya bertanding sesuai jadualnya setelah dipanggil dalam 

waktu 5 (lima) menit tidak memasuki lapangan dinyatakan kalah/WO. 

2.5 Jadual yang tertera dalam buku pedoman menjadi dasar dilaksanakannya 

suatu pertandingan, namun pertandingan dapat dimajukan waktunya atau 

mundur karena terjadi WO dan lain sebagainya 

2.6 Peserta harus mengetahui kapan dan dimana pertandingannya dilakukan. 

3. Pendaftaran 

Form Pendaftaran Pertandingan Bulutangkis dalam rangka Dies Natalis Ke-67 

UM Tahun 2021 : https://bit.um.ac.id/FormBulutangkis 

 

 

 

https://bit.um.ac.id/FormTenisMeja
https://bit.um.ac.id/FormBulutangkis
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III. TENIS LAPANGAN (LURING) 

PERATURAN PERTANDINGAN 

1. Peraturan pertandingan yang akan digunakan adalah ; 

Peraturan Pertandingan dari PB PELTI: 

• Rules of Tennis ITF 

• Code of Conduct ITF 

2. Seluruh pertandingan menggunakan sistem gugur. 

3. Setiap pertandingan menggunakan sistem “the best of 17 games tanpa tie 

breaks ”. 

4. Peserta harus sudah hadir di tempat pertandingan 15 (lima belas) menit 

sebelum pertandingan dimulai. 

5. Peserta wajib mengetahui dimana dan kapan harus bertanding. 

6. Peserta yang main di partai pertama dan kedua tidak boleh merangkap, partai 

ketiga diperbolehkan merangkap hanya 1 orang. 

7. Protes yang sehubungan dengan masalah teknis atau peserta, diajukan 

selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit setelah pertandingan selesai 

dengan melampirkan uang jaminan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu 

rupiah). Protes akan dikembalikan apabila protes diterima, dan apabila protes 

ditolak maka uang protes akan diserahkan pada panitia. 

8. Lain-lain 

Hal-hal lain yang dirasakan masih ada kekurangan, serta menyangkut 

peraturan permainan akan dibuat tersendiri dan akan dibahas pada saat 

technical meeting. 

9. Form Pendaftaran Pertandingan Tenis Lapangan dalam rangka Dies Natalis 

Ke-67 UM Tahun 2021: https://bit.um.ac.id/FormTenisLapangan 

 

IV. FUN BEACH VOLLEYBALL (LURING) 

PERATURAN PERMAINAN 

Peraturan permainan yang digunakan adalah modifikasi peraturan permainan 

bolavoli pantai terbaru yang sedang berlaku dan disahkan oleh pengurus pusat 

PBVSI. 

Peraturan permainan ini berlaku bagi tim. 

1. Seragam 

Semua pemain harus memakai kostum yang seragam. 

2. Syarat Peserta 

2.1 Peserta adalah dosen, guru dan karyawan di lingkungan Universitas Negeri 

Malang. 

2.2 Bila terjadi ada regu yang menggunakan pemain yang tidak sah maka regu 

tersebut dinyatakan kalah pada pertandingan tersebut dan tidak 

diperkenankan mengikuti pertandingan selanjutnya. 

3. Sistem Pertandingan 

Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur dengan babak pendahuluan. 

Menggunakan sistem two wining set (dua kali kemenangan). 

4. Mulai Pertandingan 

4.1 Semua regu yang bertanding agar hadir 30 menit sebelum waktu pertandingan 

yang telah ditentukan. 

https://bit.um.ac.id/FormTenisLapangan


12 

 

4.2 Bila waktu yang ditentukan (dalam pertandingan) telah tiba dan semua sarana 

dan regu-regu yang akan bertanding telah siap, maka pertandingan akan 

segera dimulai. 

4.3 Bila sebelum waktu yang telah ditentukan semua telah siap, pertandingan 

dapat dimulai atas persetujuan kedua belah pihak yang akan bertanding. 

4.4 Bila waktu yang telah ditentukan tiba, tetapi semua sarana pertandingan 

belum siap, maka regu-regu yang bersangkutan harus menunggu. Tetapi 

begitu sarana dan fasilitas sudah siap, regu-regu yang bersangkutan harus 

segera melaksanakan pertandingan. 

5. Ketentuan Walk Over (WO) 

Semua regu dapat dinyatakan kalah WO apabila : 

5.1 Datang terlambat lebih dari 30 menit dari waktu yang telah ditentukan dalam 

jadwal pertandingan 

5.2 Regu yang menolak untuk bertanding sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 

5.3 Memakai pemain diluar pemain yang telah disahkan oleh tim keabsahan, 

maka seluruh hasil yang dicapai oleh regu tersebut dinyatakan gugur. 

5.4 Kostum (kaos) tidak sesuai dengan peraturan pemain/pertandingan yang 

berlaku. 

5.5 Regu yang tidak datang dalam pertandingan dinyatakan WO. 

6. Perwasitan 

Seluruh pertandingan ini dipimpin oleh wasit-wasit UABV Universitas 

Negeri Malang untuk membantu panitia penyelenggara pertandingan ini. 

7. Komisi Keabsahan 

Panitia membentuk tim keabsahan pemain yang layak untuk bermain dalam 

pertandingan ini. 

8. Komisi hakim 

Mengawasi jalannya pertandingan agar dapat berjalan dengan lancar. 

Keputusan komisi hakim adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

9. Bola 

9.1 Bola dan net yang digunakan adalah merk Mikasa dan Molten. 

9.2 Panitia tidak menyediakan bola untuk pemanasan. 

10. Protes 

10.1 Tiap-tiap regu dapat mengajukan protes kepada pimpinan pertandingan 

jika sesuatu pertandingan yang telah dilakukan bertentangan dengan 

peraturan. 

10.2 Protes harus diajukan paling lambat 5 menit setelah pertandingan yang 

dimaksud selesai. 

10.3 Protes harus diajukan secara tertulis oleh kapten tim atau tim manager atau 

coach regu yang bersangkutan. 

10.4 Satu kali mengajukan surat protes harus disertai uang protes sebanyak 

Rp100.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan diterima atau tidak protes tersebut 

uang tidak dapat diminta kembali. 

10.5 Diterima atau tidaknya suatu protes yang diajukan, disampaikan secara 

tertulis atau lisan oleh komisi hakim melalui ketua pertandingan kepada 

kapten atau tim manager atau coach yang mengajukan. 

10.6 Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 
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11. Waktu Pertandingan 

11.1 Pertandingan dimulai pada waktu yang telah ditentukan panitia 

(Pertandingan pertama pukul 07.00, Pertandingan ke dua pukul 08.00, 

pertandingan ketiga pukul 09.00, pertandingan ke 4 pukul 10.00 dst). 

11.2 Regu yang datang terlambat lebih dari 30 menit dinyatakan kalah WO. 

11.3 Penundaan pertandingan karena keterbatasan waktu, hujan dan sebagainya 

mengacu pada peraturan permainan. 

12. Tanda Kejuaraan 

Panitia Pelaksana Fun Beach Volleyball antar unit Universitas Negeri 

Malang, menyediakan tanda kejuaraan dari Juara I s/d III (Juara III Bersama). 

13. Permainan 

Permainan ini menggunakan peraturan permainan dari bolavoli pantai yang 

dimodifikasi. 

13.1 Fasilitas 

13.1.1 Ukuran net dengan tinggi: 

- Putra 2,43 m 

- Putri 2,24 m 

13.1.2 Menggunakan bolavoli pantai 

13.2 Pelaksanaan permainan 

13.2.1 Bola boleh dimainkan dengan jari (passing atas) 

13.2.2 Block tidak dihitung sebagai satu sentuhan. 

13.2.3 Pada saat melakukan serangan harus ada impact (pukulan) dengan 

tangan, tidak diperkenankan melakukan serangan dengan sentuhan 

(tipuan). 

14. Pendaftaran 

Form Pendaftaran Pertandingan Fun Beach Volleyball dalam rangka Dies Natalis 

Ke-67 UM Tahun 2021:  https://bit.um.ac.id/FormBolavoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://bit.um.ac.id/FormBolavoli
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FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA 

FUN VOLLEYBALL ANTAR UNIT UNIVERSITAS NEGERI MALANG  

 

 

Kepada. 

Panitia Fun Volleyball antar unit Universitas Negeri Malang. 

Di Malang. 

 

 

Dengan hormat, 

Bersama ini kami dari Unit kerja: 

Nama Unit kerja            : ............................................................................. 

Alamat    : ............................................................................. 

Nomor Telepon  : ............................................................................. 

 

Dengan ini menyatakan  BERSEDIA untuk berpartisipasi dalam “Fun Volleyball 

Antar Unit Universitas Negeri Malang” yang akan diselenggarakan pada tanggal …… 

2021 di lapangan Bolavoli Indoor Cakrawala Universitas Negeri Malang. 

 

Demikian surat ini kami ajukan, atas perhatian dan pertimbangannya kami ucapkan 

terima kasih. 

 

 

Ketua Pelaksana      Manager Tim 

 

 

 

 

 

Dona Sandy Yudasmara, S.Pd., M.Or   (....................................) 

NIP. 198801212015041001 
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DAFTAR NAMA SUSUNAN TIM (PA) 

 

No Nama Jabatan dalam tim Unit kerja 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR NAMA SUSUNAN TIM (PI) 

No Nama Jabatan dalam tim Unit kerja 
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V. VIRTUAL FUN BIKE (LURING) 

1. PERSYARATAN PESERTA 

1.1 Peserta dalam keadaan sehat, tidak memiliki penyakit yang membahayakan 

kesehatannya untuk bersepeda dengan jarak 6,7 kilometer atau durasi 67 

menit. 

1.2 Pelanggaran atas ketentuan ini membebaskan penyelenggara Virtual Fun 

Bike Dies Natalis 67 UM dari kewajiban untuk menanggung perawatan dan 

pengobatan atas risiko yang timbul akibat penyakit atau gangguan kesehatan, 

yang sudah diderita peserta sebelum mengikuti Virtual Fun Bike Dies Natalis 

67 UM. 

2. PERATURAN 

2.1 Peserta wajib mencatat jarak tempuh 6,7 kilometer atau durasi 67 menit 

dengan menggunakan aplikasi pencatat jarak/waktu pada smartphone. 

2.2 Peserta bisa menentukan sendiri jalur yang akan ditempuh 

2.3 Peserta wajib melakukan foto/swafoto/selfie di sekitar landmark wilayah 

Universitas Negeri Malang. 

2.4 Peserta wajib mengunggah hasil foto/swafoto/selfie yang disertai dengan 

bukti jarak tempuh 6,7 kilometer atau durasi 67 menit ke Instagram dengan 

hashtag #DiesNatalisUM67, jangan lupa tag akun 

@universitasnegerimalang. 

2.5 Setiap peserta harus menyesuaikan diri dengan peraturan protokol kesehatan. 

2.6 Peserta dapat menggunakan sepeda tipe apa pun (Mountain Bike/Road 

Bike/Hybrid) selama perjalanan 

2.7 Setiap peserta harus menyesuaikan diri dengan peraturan umum yang berlaku 

untuk berkendara di jalan raya. 

2.8 Peserta harus bersepeda secara santun, sportif dan tidak membahayakan 

peserta lain selama kegiatan berlangsung. 

 

3. PENDAFTARAN 

Form Pendaftaran Pertandingan Virtual Fun Bike dalam rangka Dies Natalis Ke-

67 UM Tahun 2021:  https://bit.um.ac.id/FormGowes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.um.ac.id/FormGowes
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PETUNJUK TEKNIS PERTANDINGAN/PERLOMBAAN SENI  

DALAM RANGKA PERINGATAN DIES NATALIS KE-67  

UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2021 

 

I. LOMBA MENYANYI 

1. Ketentuan 

1.1 Pendaftaran dan pengiriman Video dimulai bulan September sampai tanggal 

3 Oktober 2021 Pukul 17.00 WIB 

1.2 Penjurian dilaksanakan pada 3 – 10 Oktober 2021 

1.3 Pengumuman pemenang dolaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 

1.4 Jenis lomba ini adalah lomba perseorangan 

1.5 Perlombaan bersifat umum dan peserta adalah dosen, tendik dan mahasiswa 

UM  

1.6 Genre/tangkai lagu yang dinyanyikan adalah Pop dan Dangdut 

1.7 Mempergunakan musik iringan minus one atau iringan elektone 

1.8 Peserta hanya boleh mengikuti 1 Genre lagu (pilih Dangdut atau Pop) 

1.9 Peserta mengirimkan video menyanyi berdurasi antara 3-6 Menit 

1.10 Video akan dikirimkan ke link yang terlampir di Flyer atau Poster 

1.11 Pengambilan gambar tidak dilakukan di studio, di tempat wisata, di di 

tempat-tempat keramaian. Cukup di lingkungan sekitar rumah saja. Tetap 

memperhatikan protokol Kesehatan 

1.12 Lagu bermartabat, tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta 

tidak mengandung unsur SARA 

2. Kriteria Penilaian 

2.1 Teknik Vokal 

2.2 Ketepatan Nada  

2.3 Penjiwaan 

2.4 Totalitas Penyajian 

3. Pendaftaran 

3.1 Peserta mendaftar dengan melampirkan bukti berupa FOTO KTP UNTUK 

DOSEN DAN TENDIK, SEDANG  FOTO KTM sebagai tanda 

mahasiswa aktif di UM 

3.2 Form Pendaftaran Lomba Menyanyi dalam rangka Dies Natalis Ke-67 UM 

Tahun 2021:  

Lomba Menyanyi Pop : http://forms.gle/aFjqFeMj7vhe5c8Q8  

Lomba Menyanyi Dangdut : https://forms.gle/ojETQ9EEj9miWLSx7  

3.3 Link Pengiriman Video 

3.3.1 Lomba Menyanyi Pop  

Putra : https://bit.um.ac.id/PopPutra  

Putri :https://bit.um.ac.id/PopPutri   

CP  : Affan Ahmad M 

No. HP  : 082145025319 

CP  : Martha DK  

No. HP  : 082244217242 

3.3.2 Lomba Menyanyi Dangdut 

Putra : https://bit.um.ac.id/DutPutra  

Putri : https://bit.um.ac.id/DutPutri  

 

http://forms.gle/aFjqFeMj7vhe5c8Q8
https://forms.gle/ojETQ9EEj9miWLSx7
https://bit.um.ac.id/PopPutra
https://bit.um.ac.id/PopPutri
https://bit.um.ac.id/DutPutraDosenTendik
https://bit.um.ac.id/DutPutri
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CP  : Imanuel Gerson 

HP  : 085648428709 

CP  : Mukafih Dzikro 

No. HP : 089653989691 

 

II. LOMBA PUISI 

1. Ketentuan 

1.1 Pendaftaran dimulai bulan September sampai 3 Oktober 2021 pukul 

17.00 WIB 

1.2 Pengiriman video mulai minggu ke-1 bulan September sampai tanggal 3 

oktober 2021 pukul 17.00 WIB 

1.3 Penjurian dilaksanakan pada tanggal 3-10 Oktober 2021 

1.4 Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 

2021 

1.5 Perlombaan bersifat umum dan peserta adalah dosen, tendik dan 

mahasiswa UM 

1.6 Tema puisi adalah “Dies Natalis UM” 

1.7 Peserta hanya boleh mengirimkan 1 Video 

1.8 Video Membaca Puisi berdurasi antara 4-7 menit 

1.9 Video akan dikirimkan ke link yang terlampir di Flyer atau Poster 

2. Kriteria Penilaian 

2.1 Vokal yang meliputi kejelasan artikulasi, penguasaan tempo, ritme, 

intonasi, olah suara, dsb. 

2.2 Penampilan yang meliputi totalitas keutuhan performa, aksi, gesture, 

mimik, dsb. 

2.3 Penghayatan yang meliputi keterhubungan emosi dengan puisi yang 

dibacakan, daya konsentrasi, ekspresi, dsb. 

2.4 Interpretasi yang meliputi pemahaman dan penafsiran terhadap isi puisi. 

3. Pendaftaran 

3.1 Peserta mendaftar dengan melampirkan bukti berupa FOTO KTP 

UNTUK DOSEN DAN TENDIK, SEDANG  FOTO KTM sebagai 

tanda mahasiswa aktif di UM 

3.2 Pendaftaran : https://bit.um.ac.id/Pendaftaran_Puisi 

3.3 Unggah Video : https://bit.um.ac.id/BacaPuisi_Dies67 

CP :  

Yunita : 0813-5470-0741 

Devi : 0899-9023-986 

 

III. LOMBA FOTOGRAFI  

1. Ketentuan 

1.1 Pendaftaran 20-10 Oktober 2021 

1.2 Tempat pelaksanaan: link google form 

1.3 Perlombaan bersifat umum dan peserta adalah dosen, tendik dan 

mahasiswa UM yang masih aktif 

1.4 Pendaftaran peserta kualifikasi Dosen dan Tendik wajib menyertakan 

Kartu Tanda Pegawai (KTP), untuk mahasiswa wajib menyertakan 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

1.5 Kategori Foto adalah Hitam Putih dan Berwarna 
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1.6 Peserta hanya mengirimkan 1 buah foto yang akan dilombakan pada 

kategori yang dipilih 

1.7 Setiap peserta hanya berhak atas 1 (satu) gelar juara 

1.8 Foto dikirimkan dalam bentuk soft copy pada link yang disediakan oleh 

panitia lomba  

1.9 Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

2. Tema Fotografi 

2.1 Perubahan perilaku masyarakat dalam digitalisasi dan teknologi 

2.2 Pencegahan Covid-19 

2.3 Green Campus 

2.4 Bernas Inovasi 

3. Kategori Foto  

Terdapat 2 (dua) kategori foto yaitu Foto Berwarna dan Foto Hitam Putih. 

Masing-masing kategori memiliki tema yang sama dan dapat diikuti oleh 

peserta dengan memilih salah satu kategori saja. 

4. Kriteria Penilaian 

4.1 Keselarasan dan kedalaman visualisasi foto terhadap unsur tema 

4.2 Besarnya potensi afeksi orang lain yang dapat ditimbulkan oleh foto 

(inspiring) 

4.3 Komposisi foto 

4.4 Pengambilan angle momen pencahayaan 

4.5 Kreativitas 

5. Link Lomba Fotografi 

5.1 Link Pendaftara Lomba Fotografi: 

bit.ly/pendaftaranLombaFotografiDiesnaUM   

5.2 Download Buku Panduan dan Surat Orisinilitas  

bit.ly/BukuPanduandanSuratPernyataan  

CP : Nabilah Nur Salma 

No. HP : +62 813-3624-4545 

 

IV. LOMBA PERAGAAN BUSANA DAERAH NUSANTARA 

1. Ketentuan 

1.1 Pendaftran dimulai sejak diumumkannya atau disampaikan surat ini 

sampai tanggal 20 Agustus 2021. 

1.2 Penyampaian daftar nama pemain dan official paling lambat sampai 

dengan tanggal 5 Oktober 2021 

1.3 Lomba dilaksanankan secara virtual pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 

10.00 WIB, pada Zoom Meeting (link akan diberikan menyusul) 

1.4 Perlombaan bersifat umum dan peserta adalah, Dosen, Tendik dan 

mahasiswa aktif (S1, S2, S3) UM. 

1.5 Menampikan pakaian adat/ busana daerah. 

1.6 Peserta dibatasi maksimal sebanyak 2 orang. 

1.7 Peserta mengirimkan video catwalk di tempat yang memiliki 

pencahayaan terang, mengenakan pakaian adat dengan durasi video 1-2 

menit. 

1.8 Video akan dikirimkan ke link http://bit.ly/PengKaryaVFSUM dengan 

Format Peragaanbuasana_Kategori peserta_Nama 

1.9 Penilaian dilakukan secara virtual melalui google meet. 
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2. Pendaftaran 

2.1 Peserta mendaftar dengan melampirkan bukti berupa FOTO KTP 

UNTUK DOSEN DAN TENDIK, FOTO KTM sebagai tanda 

mahasiswa aktif di UM 

2.2 Form Pendaftaran Lomba Menyanyi dalam rangka Dies Natalis Ke-67 

UM  

Dosen dan Tendik : https://bit.um.ac.id/BusanaDosenTendik  

Mahasiswa : https://bit.um.ac.id/BusanaMahasiswa  

CP  : Lili 

No. HP  : 0852-5923-5815 

 

V. LOMBA TIK TOK 

1. Ketentuan 

1.1 Pendaftaran mulai tanggal 05 September sampai dengan 05 Oktober 

2021 

1.2 Penjurian dilakukan mulai tanggal 06-10 Oktober 2021 

1.3 Pemenang diumumkan tanggal 18 Oktober 2021 

1.4 Peserta dari civitas akademika UM (Dosen, Tendik, dan Mahasiswa 

1.5 Peserta wajib menyertakan kartu tanda pengenal KTP/KTM 

1.6 Peserta hanya boleh mengirimkan 1 video baik perorangan maupun 

kelompok 

1.7 Tema Lomba “Keren! Almamaterku” 

2. Kriteria Penilaian 

2.1 Kekuatan pesan 

2.2 Kesesuaian Tema 

2.3 Kreativitas konten video 

2.4 Orisinalitas konten video 

2.5 Kompleksitas konten video menggunakan fitur tiktok 

3. Pengiriman Video 

Dosen/Tendik : https://bit.um.ac.id/TikTokDosentendik  

Mahasiswa : https://bit.um.ac.id/TiktokMahasiswa  

CP  : Nova 

No. HP  : +62 858-5599-2900 

 

VI. FESTIVAL POSTER 

1. Ketentuan 

1.1 Sub Tema Poster: Virtual Learning, Merdeka belajar, Distance Learning 

1.2 Kategori peserta lomba meliputi: Dosen, Karyawan, Mahasiswa dan 

alumni UM. 

1.3 Poster adalah  karya  orisinal yang dibuat khusus dalam rangka dies natalis 

UM ke-67 

1.4 Format poster a4 rgb resolusi 300 dpi dengan format file .jpg 

1.5 Poster dibuat secara kreatif dengan eksplorasi shape letter identitas 

universitas negeri malang. (UM), (template dapat diunduh di 

bit.ly/posterdiesnatalis67um ) 

1.6 Poster dikirim melalui google form dengan link 

bit.ly/daftarPosterDiesNatalis66um  dan wajib memposting di Instagram 

https://bit.um.ac.id/BusanaDosenTendik
https://bit.um.ac.id/BusanaMahasiswa
https://bit.um.ac.id/TikTokDosentendik
https://bit.um.ac.id/TiktokMahasiswa
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peserta dengan tagar : #universitasnegerimalang #um #diesnatalis66, dan 

tag pada instagram UM, @universitas negeri malang  

1.7 pendaftaran peserta maksimal 15 Oktober 2021 

1.8 Pengumuman karya terbaik pada tanggal 18 Oktober 2021 pada puncak 

acara dies natalis um 

1.9 Karya Festival ditargetkan lolos kurasi sebanyak 670 karya poster digital 

dan 67 karya finalis akan dicetak secara fisik dan didisplay di graha 

rektorat.  

2. Pendaftaran 

https://bit.um.ac.id/FestivalPoster  

CP : Andreas Syah Pahlevi , S.Sn, M.Sn 

No. HP : +62 812-3583-7991 

 

https://bit.um.ac.id/FestivalPoster

