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A. Latar Belakang 

Pedoman ini diberikan dengan tujuan memberikan panduan bagi 

peserta kompetisi microlearning 2022 dalam melakukan 

pendaftaran kompetisi, serta menyiapkan materi yang akan 

disertakan pada kompetisi. 

Tema kompetisi microlearning 2022 ini adalah:  

“Peningkatan Kompetensi ASN untuk Pembangunan Indonesia 

Berkelanjutan” 

B. Kriteria Kepesertaan 

1. Peserta kompetisi dapat dari perseorangan maupun kelompok; 

2. Untuk kelompok maksimal beranggotakan 5 orang; 

3. Setiap peserta (baik perseorangan maupun kelompok) adalah 

pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat 

persetujuan (ijin) mengikuti kompetisi dari pejabat setingkat 

JPT Pratama; (*form terlampir) 

4. Peserta kompetisi wajib untuk: 

a. Mengisi dan mengirimkan formulir pendaftaran melalui 

tautan https://dik.si/0cF9g. Formulir pendaftaran tersebut 

paling lambat diterima pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 

23:59 WIB; 

b. Mengirimkan atau menyampaikan materi kompetisi dan 

surat pernyataan bermaterai melalui tautan 

https://dik.si/2JIKq, paling lambat pada tanggal 24 Juni 

2022, pukul 23:59 WIB. 

C. Materi Microlearning 

1. Materi microlearning yang disampaikan sesuai dengan 3 

kelompok kompetensi yang ditentukan (Manajerial, Teknis dan 

Sosiokultural), yang sifatnya umum, relevan dan penting 

dimiliki oleh seluruh asn Indonesia; 

2. Materi microlearning yang disampaikan tidak duplikasi atau 



overlap dengan pelatihan teknis yang merupakan substansi 

teknis utama K/L, misalnya materi Pelatihan Dasar CPNS, 

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I dan 

II yang menjadi subtansi teknis utama LAN; 

3. Materi Microlearning dalam bentuk video dapat berupa film 

pendek, vlog, video musik, parodi, dokumenter, atupun jenis 

video yang lain; 

4. Bahan-bahan yang dapat dipersiapkan dalam pembutan materi 

microlearning antara lain: 

a. Video pengantar (max 2 menit) yang sifatnya 

mempromosikan pelatihan dan memuat minimal 

penjelasan mengenai pelatihan, tujuan pembelajaran, 

manfaat yang diperoleh peserta; 

b. Topik diskusi yang terkait dengan substansi pelatihan 

dalam bentuk pertanyaan yang memancing peserta 

berpikir misalnya dimulai dengan pertanyaan bagaimana, 

mengapa, apa pendapat anda. dll; 

c. Video materi inti per topik, diutamakan video materi yang 

dipersiapkan secara mandiri oleh peserta; 

d. Naskah evaluasi komprehensif dalam bentuk soal objektif 

untuk menentukan kelulusan; 

e. Video penutup: Ucapan terima kasih kepada peserta, saran 

tindak lanjut yang perlu mereka lakukan; 

f. Kredit title dan referensi yang digunakan dalam materi 

yang disampaikan. 

5. Materi microlearning yang disampaikan menggunakan format 

.mp4 atau .mov; 

6. Resolusi minimal 1280x720 pixel; 



7. Durasi maksimal 10 menit, tidak termasuk bumper in dan 

bumper out yang disiapkan oleh panitia; 

Bumper in dan bumper out yang disiapkan oleh panitia wajib 

untuk digunakan dan terpasang pada materi microlearning 

yang dikirimkan; 

8. Materi diunggah pada akun google drive atau youtube masing-

masing peserta dan menyampaikan tautan materi melalui situs 

yang disiapkan panitia. 

Untuk materi yang diunggah ke youtube, posisi visibility di-set 

pada private dan aksesnya di-share ke email 

kompetisi.microlearning@gmail.com  

9. Setiap peserta, baik perseorangan maupun kelompok maksimal 

dapat mengirimkan 3 (tiga) materi. 

D. Penyelenggara Kompetisi 

Kompetisi Microlearning ini diselenggarakan oleh Pusat Teknologi 

Pengembangan Kompetensi, Lembaga Administrasi Negara. Untuk 

pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi panitia di: 

 

 

Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi 

Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 3 

Jl. Veteran, No. 10, Gambir, Jakarta Pusat, 10110 

Telp: 021 3455024 / 021 3455021 

Whatsapp: +62  

Email: pustekbangkom@lan.go.id 

kompetisi.microlearning@gmail.com  
 
 
 
 
 
 



Lampiran I 
 

SURAT PERNYATAAN 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama Lengkap   : 
2. NIP    : 
3. Tempat, Tgl Lahir   : 
4. Pangkat   : 
5. Instansi    : 
6. Alamat Instansi  :  
7. Judul / karya Materi   : a. ………………………. 

  b. ………………………. 
  c. ………………………. 

 
Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Karya tersebut secara keseluruhan maupun sebagian besar merupakan hasil kreasi 
saya sendiri, tidak mengandung unsur SARA, pornografi, kata-kata kasar, hoax, dan 
hal negatif lainnya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

2. Karya tersebut secara keseluruhan maupun sebagian belum pernah digunakan pada 
pelatihan tertentu dan belum pernah diikutkan pada ajang kompetisi serupa, dan 
tidak duplikasi atau overlap dengan pelatihan teknis yang merupakan substansi 
teknis utama Kementerian/Lembaga tempat saya bekerja. 

3. Bila Karya tersebut menjadi pemenang, bersedia untuk tidak mengajukan kembali 
karya tersebut dalam ajang lomba sejenisnya. 

4. Jika panitia penyelenggara menemukan bukti bahwa karya saya yang menjadi 
pemenang adalah hasil plagiat, maka bersedia menerima keputusan panitia 
penyelenggara untuk membatalkan dan mencabut penghargaan yang sudah saya 
terima. 

5. Memberikan Hak kepada LAN selaku penyelenggara Kompetisi Inovasi 
Pengembangan Materi Microlearning untuk menggunakan karya tersebut untuk 
keperluan positif seperti bahan publikasi, pameran, promosi dll tanpa harus meminta 
izin terlebih dahulu kepada saya selaku pembuat materi dan menjadi hak milik 
penyelenggara. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
 

 
Mengetahui, 

 
 
 
 
 

(Pimpinan Instansi (Setingkat JPT Pratama)) 

……………………, …………………2022 
Yang membuat pernyataan, 

 
 

Materai Rp. 10.000 
 
 

(Nama Lengkap) 
 


