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Cabang olahraga
(pencak silat, karate,
taek wondo, voli,
basket, & sepak bola)

Poster digital,
komik strip, Ilustrasi,
fotografi, tari, 
menyanyi (pop
&dangdut)
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Poster Digital,
Ilustrasi & Komik 

Safina (089699401761)

Fotografi Citra (081233787132)
Esai Ilmiah Adib (081335162969)

Esai

Sesuai
cabang lomba

Sesuai
cabang lomba

Sesuai
cabang lomba

Submit via
Email dan
Google Form
Pengiriman karya
melalui:
pjkaryalomba@gmail.com
(khusus untuk
lomba fotografi)

Alur Penda�aran dan 
Pengiriman Karya

Setelah mengirimkan file 
atau video, segera konfirmasi 
ke panitia (dengan orang 
yang sama saat konfirmasi 
penda�aran)

Confirmation
to Commi�ee
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san�arminat.carrd.co/
(Untuk lomba poster, 
komik, dan ilustrasi)

bit.ly/Esai_PIOSMABA22
(Untuk lomba esai)

Registration
bit.ly/piosmabaumfotografi2022
(Untuk lomba fotografi)

Alamat Pengumpulan
pjkaryalomba@gmail.com
bit.ly/Esai_PIOSMABA22
san�arminat.carrd.co/

Timeline Lomba Kategori Pemenang



MIDI yang disediakan panitia

15.00 - selesai, 
Ruang rapat 3 ormawa

09.00 - selesai,
Ruang rapat 3 ormawa

Ketentuan Kompetisi
1. Bentuk Penyajian
    a. Menyanyi tun�al/solo
    b. Peserta lomba terdiri atas: Putra dan Putri

3. Dengan melampirkan scan KTM/Siakad
    bukti screenshoot follow ig @psmumssc @opus275

2. Penda�aran dilakukan secara daring/online
    dengan mengisi formulir melalui tautan/link:

bit.ly/POPdanDANGDUT_PIOSMABA2022

1. Materi suara (meliputi: kualitas, keindahan, dan 
    karakter vokal)
2. Teknik (meliputi: intonasi, diksi, artikulasi, pengkalimatan,
    harmonisasi, balance/keseimbangan penafsiran suara)
3. Pembawaan (meliputi: ekspresi dan interpretasi, termasuk
    penafsiran tempo, dinamika, dan karakter lagu)
4. Penampilan (meliputi: keindahan dan keserasian dalam
    bunyi, gerak, dan visual lainnya)

Ketentuan penilaian dan penjurian adalah sebagai 
berikut:

Ketentuan Penilaian

di bawah ini:

tabel di bawah ini:

Narahubung:
Joana  (081945731016)



di: bit.ly/Esai_PIOSMABA22 dengan format

11 November 2022 pukul 23.59 WIB



9 November 2022

Penda�aran dan pengumpulan karya 24 Oktober - 6 November 2022
Pengumuman finalis 8 November 2022
Final 9 - 11 November 2022 (sesuai cabang lomba)

Poster Digital, Ilustrasi &
Komik Strip



10 November 2022

bit.ly/Lukis_PIOSMABA22

a. Dibuat men�unakan media bebas
b. Tema “Bebas berkarya mengeksplorasi semesta”
c. Alat dan teknis bebas

Ketentuan Karya

d. Karya asli dibuat dalam kurun waktu 
    maksimal 1 tahun terakhir

a. Babak final akan diadakan pada 11 November 2022
     pukul 10.00 WIB.
b. 10 peserta finalis akan berkompetisi secara langsung
     dengan membuat karya
c. Peserta boleh membawa alat dan bahan sendiri
d. Panitia menyediakan alat dan bahan berupa cat
     kuas
e. Babak final akan diadakan selama 6 jam

Babak Final

Ilustrasi

c. Peserta membawa alat prakteknya sendiri



NB: Apabila mengumpulkan lebih dari 1 karya akan di diskualifikasi

1. DPI foto sebesar 250
2. Tidak diperbolehkan digital imaging
3. Foto yang diambil harus menyesuaikan dengan 
     waktu pelaksanaan lomba
4. Foto yang diikutsertakan diambil men�unakan 
     berbagai jenis kamera (Smartphone, DSLR, 
     Mirrorless, dll.)

5. Tidak diperbolehkan menambah,mengurangi, dan 
     mengubah elemen foto
6. Post-processing/editing diperbolehkan sebatas 
     perbaikan kualitas foto (cropping, shaping, color 
     balance, saturasi warna, dan pencahayaan) 
     tanpa mengubah objek
7. Foto yang diikutsertakan menjadi hak milik peserta, 
    dan panitia dapat men�unakannya untuk publikasi
8. Dengan mengirim karya, peserta dian�ap menyetujui 
    persyaratan yang ditentukan
9. Karya dikumpulkan dengan format JPG/.JPEG/.PNG

Citra (081233787132)

Selasar Ormawa Lt. 2

gumpulan k



Johan (082310945814)

15.00 - selesai
Ruang rapat 3

13.00 - 21.00
GKB FIP

4 November
2022

7 - 10 November
2022

4. Peserta wajib memakai kaos tim yang seragam
     dan sepatu olahraga.

Pelaksanaan



Yukta (081357409320)

3.
4.
5.
6.
7. Link berkas persyaratan: bit.ly/piosmabasepakbola2022

1-5 November



TM TM

Bola Basket

egori





tariat Di Sasana krida atau 
Sasbud

1. Mengisi Formulir Penda�aran
    Link: bit.ly/Karate_PIOSMABAUM22 
2. Melampirkan KTM/menunjukkan Siakad
3. Pemain merupakan Mahasiswa Angkatan 2022

NB: Segala sesuatu hal yang berkaitan dengan
sistem pertandingan akan dipertegas pada
Technical Meeting.



Lapangan Tenis



Bahar (083854774815)



Wisnu (085707869839)




