
Antusiasme Gebyar LLDIKTI 4, Sebanyak 1473 

Peserta Ikut Berpartisipasi 

Rilis: 09 Juli 2022 | Oleh: HUMAS 

 

UNPAK — Gebyar LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) wilayah 4 secara resmi 

telah dibuka secara luring dan daring pada hari Kamis, 7 Juli 2022. Kegiatan tersebut akan 

berlangsung sampai 16 Agustus 2022. 

Penyelenggaraan Gebyar LLDIKTI 4 ini dalam rangka upaya mengembangkan minat dan 

bakat civitas akademika perguruan tinggi yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya 

saing dan kooperatif. 

Digelarnya Gebyar LLDIKTI 4 juga merupakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

serta untuk menyambut dan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) LLDIKTI ke-4 sekaligus 

memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. 

Gebyar LLDIKTI 4 ini diselenggarakan melalui baragam kegiatan, mulai dari kompetensi 

olahraga, kreasi, seni dan juga kegiatan bakti sosial. 

Selain itu, adapun tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut, pertama untuk 

menumbuhkembangkan serta mengimplementasikan potensi minat dan bakat kreasi seni dan 

olahraga yang dimiliki civitas akademika perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi 

negeri pada LLDIKTI wilayah 4. 



Kedua, untuk menumbuhkembangkan kreasi seni dan olahraga terhadap para civitas 

akademika perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri di wilayah 4.  

Ketiga, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kepada para civitas akademika perguruan 

tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di wilayah 4.  

Pada kegiatan tersebut, mendapat antusiasme yang sangat tinggi dari para civitas akademika 

di lingkungan LLDIKTI wilayah 4. Hal tersebut dilihat dari jumlah pendaftar dengan total 

1473 peserta 

Total pendaftar itu terbagi menjadi 11 kategori lomba, di antaranya:  

- Lomba melukis batik 139 peserta 

- Lomba video profil LLDIKTI 105 peserta 

- Lomba membuat web 111 peserta 

- Lomba menggambar karikatur 152 peserta 

- Lomba ide atau gagasan tertulis 118 peserta 

- Lomba ide atau gagasan bagi dosen 67 peserta 

- Lomba paduan suara 51 peserta 

- Lomba kreasi seni tari tradisional 93 peserta 

- Lomba tenis meja 148 peserta 

- Lomba bola voli 106 tim 

- Lomba bulu tangkis 383 

Terkait itu, Direktur Sumber Daya (SDM) Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset, dan 

Teknologi (Diktiristek), Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed, mengatakan selama lima 

tahun ke depan pihaknya sedang berbenah terkait transformasi perguruan tinggi negeri 

maupun swasta. 

Menurutnya, minimal terdapat 3 poin yang harus dicermati dan upaya lebih maksimal, 

terutama dalam pengelolaan dan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.  

Dia mengatakan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), 

Nadiem Makarim telah mencanangkan beberapa episode Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 

baik berkaitan dengan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan bidang-bidang kebudayaan 

dan kebahasaan. 

Pada pelaksanaanya, banyak memunculkan kebijakan yang mendorong kreativitas para dosen 

dan mahasiswa untuk lebih berkiprah dan kreatif, untuk menuju target intitisional maupun 

target nasional, dalam rangka mendorong perguruan tinggi agar tampil di pentas yang lebih 

besar atau level dunia. 


