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LOMBA GAGASAN TERTULIS 

Tema: Mengoptimalkan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

Untuk Lulusan Yang Cerdas, Profesional, Berwawasan Kependidikan, Religius Dan 

Cinta Tanah Air 

Ketentuan Lomba Gagasan Tertulis ( GT) 

Ketentuan Lomba 

1. Produk lomba yang dikirimkan merupakan karya tulis yang berisi gagasan 

kreatif yang memuat konsep perubahan dan pengembangan dalam bidang 

pendidikan. 

2. Peserta merupakan kelompok yang terdiri dari 3-5 orang mahasiswa dari satu 

program studi 

3. Setiap program studi maksimla mengirimkan 2 tim (PGSD Maksimal 3 tim) 

4. Peserta mengunggah karya gagasan tertulis pada formulir pendaftaran 

https://bit.ly/GTFIP2021  

5. Gagasan tertulis yang diunggah merupakan karya yang belum pernah 

diikutsertakan pada lomba manapun dan terjamin orisinalitasnya (ditunjukkan 

dengan surat pernyataan orisinalitas karya dengan format pada lampiran di 

bawah) 

6. Timeline 

waktu Kegiatan 

3 Oktober- 8 Oktober 2021 Pendaftaran dan 

pengumpulan karya 

9 Oktober 2021 Penilaian karya dan 

pengumuman juara 

 

7. Kriteria Penilaian  Lomba 

a. Sistematika penyajian dan isi 

b. Kesesuaian dengan tema 

c. Kemutakhiran ide 

d. Kreativitas gagasa, mencakup orignialitas, keunikan, manfaat dan dampak 

e. Kelayakan implementasi gagasan 

8. Hadiah 

Pemenang berhak atas hadiah: 

1. Juara 1 Sertifikat dan hadiah uang Rp 500.000 serta berhak mewakili FIP 

untuk berlaga di lomba tingkat Nasional 

2. Juara 2 Sertifikat dan hadiah uang Rp 350.000,00 

3. Juara 3 Sertifikat dan hadiah uang Rp 150.000,00  

https://bit.ly/GTFIP2021
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SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap Peserta/Ketua Peserta  : 

Nomor Induk Mahasiswa    : 

Asal Prodi, Perguruan Tinggi   : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang kami ajukan dalam lomba Gagasan Tertulis 

belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan 

apapun sebelumnya serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. 

Jika dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi, maka saya bersedia 

didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status juara jika nanti menjadi juara dalam 

perlombaan ini. 

 

 

Yogyakarta, 8 Oktober 2021 

Materai 

 

Ketua  
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Garis Besar Panduan Gagasan Tertulis 

 

Panduan Artikel Gagasan Tertulis setidaknya berisi: 

Cover 

Daftar Isi 

1. Pendahuluan  

Bagian Pendahuluan menguraikan latar belakang yang mengungkap tentang situasi 

dan kondisi pendidikan yang menjadi alasan mengangkat gagasan menjadi 

Gagasan tertulis (dilengkapi dengan data atau informasi yang mendukung). Bagian 

ini juga mengungkap tujuan dan besarnya manfaat yang ingin dicapai. 

2. Gagasan 

Bagian gagasan berisi uraian tentang: 

a. Persoalan pencetus gagasan (diperoleh dari fenomena sosial budaya 

masyarakat di semua strata, dan tatanan kehidupan di era tekno 5.0 dan 

lainnya) 

b. Solusi yang menjadi konten ilmiah artikel 

c. Pihak-pihak yang diperimbangkan dapat membantu mengimplementasikan 

gagasan dan peran atau kontribusi masing-masingnya 

d. Langkah-langkah strategis untuk merekalisasikan gagasan sehingga dampak 

sistemik yang diharapkan tercapai. 

3. Kesimpulan 

a. Nyatakan gagasan yang diajukan 

b. Cara merealisasikannya dan berapa lama waktu yang diperlukan 

c. Prediksi dampak gagasan bagi masyarakat atau bangsa 

Daftar Pustaka Lampiran 

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Biodata Dosen Pendamping 

Lampiran 2 Susunan Orgniasai Tim Penyusun dan Pembagian Tugas 
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KETENTUAN LOMBA ARTIKEL ILMIAH (AI) 

Tema: 

―Mengoptimalkan Implementasi Program Merdeka Belajar  Kampus Merdeka untuk 

Lulusan yang Cerdas, Profesional, Berwawasan Kependidikan, Religius dan Cinta 

Tanah  Air‖ 

A. Ketentuan Lomba 

1. Produk lomba yang dikirimkan merupakan karya tulis yang meliputi kegiatan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat. 

2. Peserta merupakan kelompok yang terdiri dari 3—5 orang mahasiswa 

3. Peserta mengunggah Artikel Ilmiah (AI) pada formulir pendaftaran 

https://forms.gle/BUccChE6yREa2S4z7 

4. Dokumen pendaftaran berisi: 

a. Formulir Pendaftaran (Nama Peserta, Nomor lnduk Mahasiswa, Nomor 

Kontak Peserta (whatsapp & email), Nama dan NIM Anggota Tim, Identitas 

Dosen Pendamping.) 

b. File Upload Artikel Ilmiah 

c. Surat Pernyataan Orisinalitas Karya 

d. Artikel Ilmiah yang diunggah merupakan artikel yang belum pernah 

diikutsertakan pada lomba manapun dan terjamin orsinalitasnya (ditunjukkan 

dengan surat pernyataan orisinalitas karya dengan format pada lampiran) 

5. Melakukan konfirmasi kepada CP lomba yang tertulis pada poin F. 

 

B. Waktu Penyelenggaraan Lomba Kegiatan lomba Artikel Ilmiah terdiri dari: 

Kegiatan Waktu 

Pendaftaran dan Upload Karya 3 Oktober – 8 Oktober 2021 

Penjurian (Live Perfomance) 9 Oktober 2021 

Pengumuman Pemenang 9 Oktober 2021 

 

 

 

 

https://bit.lv/FIPJIPArtikeIIImioh
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C. Panduan Live Perfomance 

1. Peserta tampil secara sinkronus (live) 

2. Peserta menyiapkan presentasi yang dipresentasikan selama 10 menit.  

3. Setelah presentasi, setiap finalis diberikan umpan balik oleh dewan juri selama 

durasi maksimal 3 menit per juri 

 

D. Kriteria Penilaian Lomba 

1. Sistematika penyajian dan isi 

2. Kesesuaian dengan tema 

3. Orisinalitas, manfaat dan dampak dari hasil aktivitas Pendidikan, Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

4. Kesesuaian metode yang digunakan denpan persoalan yang akan diselesaikan, 

baik itu pengembangan metode baru, maupun penggunaan metode yang sudah 

ada. 

5. Hasil dan pembahasan: kumpulan dan kejelasan penampilan data proses/teknik 

pengolahan data, ketajaman analisis dan sintesis data, perbandingan hasil 

dengan hipotesis atau hasil sejenis sebelumnya. 

6. Tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan. 

 

E. Hadiah 

Pemenang berhak atas hadiah. 

1. Juara 1 : Sertifikat dan hadiah uang Rp. 500.000,- 

2. Juara 2 : Sertifikat dan hadiah uang Rp. 350.000,- 

3. Juara 3 : Sertifikat dan hadiah uang Rp. 150.000,- 

 

F. Contact Person 

Sukinah (081393103048) 

Widya Juwita Sari (085336176179) 
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Lampiran 1  

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama Lengkap Peserta/Ketua Peserta : 

Nomor Induk Mahasiswa   : 

Asal Perguruan Tinggi   : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang kami ajukan dalam lomba Artikel Ilmiah 

belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan 

apapun sebelumnya serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. 

 

Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi, maka saya bersedia 

didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status juara jika nanti menjadi juara dalam 

perlombaan ini. 

 

 

Kota, tanggal bulan tahun 

 

 

   

Ketua Peserta Lomba 
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Lampiran 2 

Garis Besar Panduan Artikel Ilmiah 

 

 
Panduan Artikel Ilmiah setidaknya berisi: 

Judul Dibuat Ringkas Maksimal 20 Kata dengan Menonjolkan Kata Kunci 

Penelitian dan Hasil Utamanya, Huruf Kapital, Hindari Adanya Singkatan Penulis 

Satu1,2, Penulis Dua1,3, Penulis Tiga1,4, Penulis Empat1,3* 1 Institusi nomor 

satu, Indonesia 2 Institusi nomor dua, Indonesia 3 Institusi nomor tiga, Indonesia 

4 Institusi nomor empat, Indonesia * 

Corresponding author: penulis_empat@univ.ac.id  

Abstrak 

Abstrak disusun dalam format satu paragraf, dengan jenis huruf yang sesuai 

dengan spasi satu, dan dicetak miring. Abstrak memuat narasi latar belakang 

masalah secara ringkas, kemudian dipaparkan maksud dan tujuan penelitian atau 

studi secara umum. Di sini juga disampaikan metode secara singkat dan 

berurutan beserta cara analisis datanya bila itu suatu penelitian dengan data 

primer. Untuk studi literatur, metode boleh disampaikan secara ringkas dan boleh 

juga tidak disampaikan apabila paparannya berupa Narrative Review. Hasil-hasil 

penelitian dipaparkan secara ringkas dan runtut sesuai urutan pada metode, 

utamanya yang menjadi poin temuan penting penelitian yang dilakukan. Abstrak 

ditutup dengan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Abstrak memuat 

tidak lebih dari 250 kata. Keseluruhan naskah dibuat dalam satu kolom dalam 

Bahasa Indonesia, menggunakan huruf times new roman berukuran 12, dengan 

batas kiri 4 cm, serta batas kanan, atas dan bawah 3 cm. Nomor halaman 

menggunakan angka arab diletakkan pada sudut kanan atas pada setiap 

halamannya. 

Kata-kata kunci: format, sistematika, artikel ilmiah, FIP JIP, hasil (antara 3-5 

kata/frasa) 

 

mailto:penulis_empat@univ.ac.id


 

10 
 

Abstract 

Abstract is arranged in a one-paragraph format, single line spacing, with 

appropriate italic fonts. Abstract contains a brief narrative background to the 

problem, explaining the aims and objectives of the research or study in general. It 

also briefs the sequential methods, presented along with how the analysis 

performed to obtain the primary data (if it is a study with primary data mining). 

While for literature studies, the method may be presented briefly or else it might 

be neglected for a Narrative Review (if using secondary data). Results are 

presented in a concise and coherent manner according to the order of the 

method, the main points or important findings of the research. The ab stract then 

summarized into a conclusion according to the research objectives. Abstract 

contains no more than 250 words. The entire manuscript is prepared in one 

column, using Times New Roman fonts in 12 size, with a left and top margin of 4 

cm, and a right and bottom margin of 3 cm. Page numbers using Arabic numerals 

system, placed in the upper right corner of each page. 

Keywords: format, systematics, scientific article, FIP JIP, results (3-5 

words/phrases) 

 

1. PENDAHULUAN 

2. METODE 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4. KESIMPULAN 

5. DAFTAR PUSTAKA 
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LOMBA 3-MINUTE SPEECH ON EDUCATION (3MSoE) 

Tema: 

―Mengoptimalkan Implementasi Program Merdeka Belajar  Kampus Merdeka untuk 

Lulusan yang Cerdas, Profesional, Berwawasan Kependidikan, Religius dan Cinta 

Tanah  Air‖ 

A. Ketentuan Lomba 

1. Produk lomba yang dikirimkan merupakan naskah (dalam bentuk pdf dan 

powerpoint) dan video presentasi peserta lomba 3-minute speech on education 

dalam Bahasa Inggris yang berisi pemahaman dan sikap kritis terhadap 

permasalahan-permasalahan di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan 

pendidikan, mahasiswa diharapkan mampu menuangkan hasil dari kajian literatur, 

penilaian dan observasi dalam bentuk naskah yang akan dipresentasikan selama 3 

menit. 

2. Peserta adalah individual, hanya 1 (satu) orang mahasiswa per prodi/jurusan 

3. Peserta mengunggah naskah (dalam bentuk pdf dan powerpoint) dan video 3-

minute speech or education dalam bahasa Inggris pada formulir pendaftaran 

https://bit.ly/LOMBA-3-MINUTE-SPEECH  

4. Mengupload dokumen pendaftaran 

5. Naskah dan video presentasi 3-Minute Speech on Education yang diunggah 

merupakan naskah dan video speech yang belum pernah diikutsertakan pada 

lomba manapun dan terjamin orisinalitasnya (ditunjukkan dengan surat pernyataan 

orisinalitas karya dengan format pada lampiran) 

 

B. Waktu Penyelenggaraan Lomba 

Waktu Kegiatan 

3 - 8 Oktober 2021 Pendaftaran dan upload karya 

9 Oktober 2021 Penjurian dan pengumuman lomba 

 

C. Kriteria Penilaian Lomba 

1. Sistematika penyajian dan isi (kejelasan alur berpikir) 

https://bit.ly/LOMBA-3-MINUTE-SPEECH
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2. Kesesuaian dengan tema 

3. Orisinalitas, manfaat dan dampak dari hasil aktivitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

4. Gagasan, pembahasan, hasil dan simpulan yang dituangkan dalam naskah dan 

speech 

5. Penggunaan bahasa pada naskah dan speech 

6. Kemampuan mengkomunikasikan paparan, pembahasan, hasil dan simpulan dalam 

naskah dan speech 

7. Penggunaan dan ketepatan waktu dalam mengkomunikasikan paparan, 

pembahasan, hasil dan simpulan dalam naskah dan speech 

 

E. Hadiah 

Pemenang berhak atas hadiah: 

1. Juara  1 : Sertifikat dan hadiah uang Rp 500.000,- 

2. Juara 2 : Sertifikat dan hadiah uang Rp 350.000,- 

3. Juara 3 : Sertifikat dan hadiah uang Rp 150.000,- 

 

F. Contact Person 

Irfan Wahyu Prananto (082313601441) 

Prayitno (089661772790) 
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LAMPIRAN 

 

FORMULIR PENDAFTARAN 

DELEGASI PANCA LOMBA FIP JIP 2021 

1. Bidang Lomba : 3-Minute Speech on Education (3MSoE) 

2. Judul 3 MSoE : .......................................... 

3.   Peserta 

a. Nama lengkap : .......................................... 

b. NIM : .......................................... 

c. Program Studi : .......................................... 

d. Perguruan Tinggi : .......................................... 

e. Alamat Rumah : .......................................... 

.......................................... 

f. Nomor Telepon/Hp : .......................................... 

g. Email : .......................................... 

4. Dosen Pendamping 

a.  Nama Lengkap : .......................................... 

b.  NIDN/NIDK : .......................................... 

c. Nomor Telepon dan Email : .......................................... 

 

 
Kota, Tanggal-Bulan-Tahun 

Dosen Pendamping Peserta 

 

 

 

(...............................) (.......................................) 

NIDN/NIDK NIM. 
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Materai 10000 

 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 
Nama Lengkap Peserta/Ketua Peserta : 

Nomor Induk Mahasiswa : 

Asal Prodi/Jurusan : 

 
Dengan ini menyatakan bahwa karya yang kami ajukan dalam lomba 3-Minute Speech 

on Education belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam 

perlombaan apapun sebelumnya serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. 

 

Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi, maka saya bersedia 

didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status juara jika nanti menjadi juara dalam 

perlombaan ini. 

 

 

Kota, tanggal bulan tahun 

 

  _ 

Ketua/ Peserta Lomba 
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Garis Besar Panduan 3-Minute Speech on Education 

 

 
Panduan Naskah (pdf & ppt) 3-Minute Speech on Education setidaknya berisi: 

1. JUDUL 

2. PENDAHULUAN 

3. PEMBAHASAN DAN HASIL 

4. SIMPULAN 

5. DAFTAR PUSTAKA 

Note: dapat berupa 1 halaman pdf/1 slide presentasi 

 

 
Panduan Video 3-Minute Speech on Education: 

1. Durasi video 3 menit 

2. Video dengan format MP4 

3. Video dan audio jelas (high resolution/high definition) 

4. Pemberian tanda air (watermark) dalam karya tidak diperkenankan 
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LOMBA VIDEO PENDIDIKAN 

Tema: Mengoptimalkan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka untuk Lulusan yang Cerdas, Profesional, Berwawasan, Religius dan 

Cinta Tanah Air 

A. Ketentuan Lomba 

1. Produk lomba merupakan video pendidikan dengan tema konten sesuai 

dengan tema lomba. 

2. Peserta merupakan kelompok 3-5 orang mahasiswa aktif FIP UNY. 

3. Judul karya ditentukan oleh peserta. 

4. Durasi maksimal adalah 7 menit. 

5. Resolusi video pendidikan minimal 720p (1280px x 720px) dengan rasio 

aspek 16:9 

6. Batas persentase mengambil gambar dari sumber lain adalah 15% 

7. Peserta lomba menamai file video dengan format: Prodi_Judul Video 

8. Peserta lomba mengunggah video dan mengisi form pendaftaran lomba 

pada https://forms.gle/CMNNk91QV46b1Bm86  

9. Karya diupload di Google drive pribadi dengan setting siapapun bisa melihat. 

10. Karya belum pernah dilombakan dan mengupload surat orisinalitas karya 

pada form pendaftaran. 

11. Tiga pemenang akan mendapatkan apresiasi: 

Juara I  : 500.000,-+ e-sertifikat 

Juara II : 350.000,-+ e-sertifikat 

Juara III: 150.000,-+ e-sertifikat 

 

B. Waktu Penyelenggaraan: 

1. Pendaftaran peserta 3-8 Oktober 2021 

2. Penjurian dan pengumuman pemenang 9 Oktober 2021 

3. Pembinaan bagi juara 1 untuk perwakilan FIP UNY ke kejuaraan FIP JIP 

2021 10-14 Oktober 2021 

 

B. Kriteria Penilaian Lomba 

1. Keselarasan dengan tema 

2. Informasi dalam konten video akurat 

3. Penggunaan bahasa yang baik dan benar 

4. Menarik, original, kreatif 

5. Kualitas teknis: 

a. kejernihan suara,  

b. fokus gambar, 

c. jika video mengundang teks, maka teks terbaca 

6. Proporsi waktu yang terdiri dari pembukaan, inti, kesimpulan. 

7. Bebas isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 

 

Contact Person 

Novi Trilisiana (085228907853) 

https://forms.gle/CMNNk91QV46b1Bm86
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LAMPIRAN 

 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama Lengkap Peserta/Ketua Peserta : 

Nomor Induk Mahasiswa   : 

Asal Perguruan Tinggi   : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang kami ajukan dalam lomba video 

Pendidikan/produk pembelajaran digital belum pernah dipublikasikan dan belum 

pernah diikutsertakan dalam perlombaan apapun sebelumnya serta tidak 

mengandung unsur plagiat di dalamnya. 

 

Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi, maka saya bersedia 

didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status juara jika nanti menjadi juara 

dalam perlombaan ini. 

 

 

Yogyakarta, tanggal bulan tahun 

 

 

 

Ketua peserta lomba 
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LOMBA PRODUK PEMBELAJARAN DIGITAL 

 

Tema 

―Mengoptimalkan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk 

Lulusan yang Cerdas, Profesional, Berwawasan Kependidikan, Religius dan Cinta 

Tanah Air‖ 

 

Ketentuan Lomba 

1. Produk lomba yang dikirimkan terdiri dari: 

a. Produk pembelajaran digital yang merupakan solusi pemecahan 

permasalahan belajar. Produk pembelajaran digital dapar berupa produk 

untuk mendukung rencana pembelajaran, proses pembelajaran, dan/atau 

evaluasi pembelajaran. Bentuk produk pembelajaran dapat berupa aplikasi 

berbasis android, website, LMS, atau produk inovasi lainnya. 

b. Dokumen perencanaan produk pembelajaran digital. Dokumen dapat berupa 

storyboard, naskah, flowchart, atau outline. 

c. Panduan pemanfaatan produk pembelajaran (konten panduan terdapat pada 

lampiran) 

2. Peserta merupakan kelompok yang terdiri dari 3—5 orang mahasiswa 

3. Peserta mengunggah produk pembelajaran digital, dokumen perencanaan, dan 

panduan pemanfaatan produk pembelajaran melalui formulir berikut ini 

https://forms.gle/mTjaY4nVrZPiL5r88 

4. Dokumen pendaftaran berisi: 

e. Formulir Pendaftaran (Nama Peserta, NIM, Nomor Kontak Peserta 

(whatsapp & email), Nama dan NIM Anggota Tim, Identitas Dosen 

Pendamping.) 

f. Link Upload produk pembelajaran digital, dokumen perencanaan, dan 

panduan pemanfaatan produk pembelajaran. Produk diunggah pada google 

drive masing-masing dengan ―open akses untuk Universitas Negeri 

Yogyakarta‖ 

g. Surat Pernyataan Orisinalitas Karya 

h. Produk Pembelajaran Digital yang diunggah merupakan produk 

pembelajaran digital yang belum pernah diikutsertakan pada lomba  

https://forms.gle/mTjaY4nVrZPiL5r88
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i. manapun dan terjamin orsinalitasnya (ditunjukkan dengan surat pernyataan 

orisinalitas karya dengan format pada lampiran) 

 

G. Waktu Penyelenggaraan Lomba Kegiatan lomba Artikel Ilmiah terdiri dari: 

Kegiatan Waktu 

Pendaftaran dan Upload Karya 3 Oktober – 8 Oktober 2021 

Penjurian  9 Oktober 2021 

Pengumuman Pemenang 9 Oktober 2021 

 

H. Kriteria Penilaian Lomba 

1. Tampilan layar produk pembelajaran, mencakup warna dan proposi 

2. Kreativitas gagasan, mencakup originalitas, keunikan, manfaat, dan dampak 

3. Kelayakan implementasi produk pembelajaran 

4. Kesesuaian perencanaan dengan produk yang dihasilkan 

5. Kontribusi anggota 

6. Kesesuaian dengan tema 

 

I. Hadiah 

Pemenang berhak atas hadiah: 

Juara 1 : Sertifikat dan hadiah uang Rp. 500.000,- 

Juara 2 : Sertifikat dan hadiah uang Rp. 350.000,- 

Juara 3 : Sertifikat dan hadiah uang Rp. 150.000,- 

 

J. Contact Person 

Kurniawati (085643422732) 
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Lampiran 1 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama Lengkap Peserta/Ketua Peserta : 

Nomor Induk Mahasiswa   : 

Asal Perguruan Tinggi   : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang kami ajukan dalam lomba produk 

pembelajaran digital belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan 

dalam perlombaan apapun sebelumnya serta tidak mengandung unsur plagiat di 

dalamnya. 

 

Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi, maka saya bersedia 

didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status juara jika nanti menjadi juara dalam 

perlombaan ini. 

 

 

Kota, tanggal bulan tahun 

 

   

    Ketua Peserta Lomba 
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Lampiran 2 

 

Garis Besar Panduan Pemanfaatan Produk Pembelajaran Digital 

 

Panduan produk pembelajaran digital setidaknya berisi: 

1. Cover 

2. Daftar Isi 

3. Kata Pengantar, terdapat penjelasan mengenai: 

a. Latar belakang masalah pengembangan produk pembelajaran digital 

b. Tujuan pengembangan produk pembelajaran digital 

c. Dasar teori pengembangan produk pembelajaran digital 

d. Target pengguna produk pembelajaran digital 

4. Tahapan pemanfaatan produk pembelajaran digital, terdapat penjelasan 

mengenai: 

a. Peran pengguna produk pembelajaran digital (misal, produk pembelajaran 

digital dapat dimanfaatkan oleh guru dan murid, maka panduan harus 

menjelaskan deskripsi peran guru dan peran murid dalam pemanfaatan 

produk pembelajaran digital). 

b. Langkah-langkah pemanfaatan produk pembelajaran yang disertai dengan 

gambar. 
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PANDUAN LOMBA INSTAGRAM ORMAWA FIP UNY 2021 

 

KETENTUAN LOMBA INSTAGRAM ORMAWA 

A. Ketentuan Instagram Ormawa 
1. Lomba instagram ormawa merupakan lomba yang diikuti oleh ormawa dalam 

mengelola akun instagram organisasi kemahasiswaan (ormawa). 
2. Setiap perguruan tinggi hanya diwakili oleh 1 (satu) Instagram ormawa. 
3. Akun instagram masih aktif sampai saat ini dan telah digunakan minimal kurun 

waktu 1 (satu) tahun terakhir. 
4. Akun instagram ormawa dimanfaatkan untuk menyampaikan konten positif 

terkait kegiatan akademik dan kemahasiswaan. 
5. Peserta melakukan pendaftaran lomba melalui laman: 

https://s.id/PendftaranLombaInstagramOrmawaFIP  
6. Dokumen pendaftaran yang ada dalam link pendaftaran berisi: 

a. Nama ormawa (BEM, DPM, REALITY, CAMP, KMIP, HIMA) 
b. Nama akun instagram ormawa  
c. Nomor kontak peserta (whatsapp) (nomor salah satu admin pengelola 

akun) 
d. Email (email resmi ormawa) 
e. Link akun instagram ormawa 

 

B. Waktu Penyelenggaraan Lomba 
Kegiatan lomba instagram ormawa terdiri dari: 

Waktu Kegiatan 

04 – 05 Oktober 2021 Pendaftaran peserta 

06 – 08 Oktober 2021 Verifikasi link instagram 

09 Oktober 2021 Penilaian oleh dewan juri 

10 Oktober 2021 Pengumuman  juara lomba instagram ormawa 
(bersama dengan penutupan) 

 

C. Kriteria Penilaian Lomba 
1. Desain tampilan feed 
2. Caption feed 
3. Konten feed 
4. Konsistensi frekuensi feed 
5. Jumlah followers 
6. Interaktivitas  

 

D. Hadiah 
Pemenang lomba instagram, akan mendapatkan hadiah lomba berupa: 

1. Juara I : Rp. 500.000 + E-certificate 
2. Juara II : Rp. 350.000 + E-certificate 
3. Juara III : Rp. 150.000 + E-certificate 
 

E. Contact Person 
Riana Nurhayati: +628223111133 

https://s.id/PendftaranLombaInstagramOrmawaFIP
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Lomba Prestasi Unggulan Mahasiswa FIP UNY 2021 

A. Ketentuan Lomba 

1. Prestasi unggulan yang diakui adalah prestasi yang diperoleh sejak menjadi 

mahasiswa FIP UNY (prestasi unggulan yang diperoleh sebelum menjadi 

mahasiswa FIP UNY tidak diakui). 

2. Peserta adalah individual. Peserta tersebut adalah mahasiswa aktif, maksimal 

semester 7 (tujuh) pada saat pendaftaran lomba. 

3. Prestasi yang diunggulkan didukung dengan bukti-bukti (sertifikat/surat 

keterangan/dokumen pendukung lainnya) dan link web penyelenggaraan 

kegiatan yang bisa diakses oleh panitia.  

4. Portofolio prestasi unggulan disimpan dalam bentuk digital dengan formal word 

dan diunggah melalui laman pendaftaran. Contoh portofolio terlampir. Nama file 

portofolio mengikuti aturan sebagai berikut : NAWAFIP_Nama Mahasiswa 

5. Berkas portofolio prestasi unggulan meliputi bukti dan lampiran pendukung dari 

prestasi yang telah dicantumkan dapat disimpan dalam bentuk digital dengan 

format zip sesuai bidang, dan diunggah melalui laman pendaftaran. Nama file 

berkas mengikuti aturan sebagai berikut :  

NAWAFIP_KOMPETISI_Nama Mahasiswa, 

NAWAFIP_PENGHARGAAN_Nama Mahasiswa, NAWAFIP_HASIL 

KARYA_Nama Mahasiswa, NAWAFIP_PENGAKUAN_Nama Mahasiswa 

6. Prestasi unggulan yang diajukan paling banyak berjumlah 20 (dua puluh) buah 

dengan maksimal yang diajukan untuk setiap kriteria sebanyak 5 (lima) buah. 

7. Peserta melakukan pendaftaran dan mengupload dokumen prestasi melalui 

laman https://bit.ly/LombaPrestasiUnggulanFIP2021 

 

B. Waktu penyelenggaraan 

Waktu Kegiatan 

03-08 Oktober 2021 Pendaftaran dan unggah dokumen 
prestasi unggulan peserta 

09 Oktober 2021 Penilaian dan Pengumuman juara lomba 
prestasi unggulan 

 

C. Kriteria Penilaian Lomba 

NO. Bidang Wujud prestasi unggulan Kategori 

1. Kompetisi   Juara 1 perorangan  

 Juara 2 perorangan 

 Juara 3 perorangan 

 Juara kategori perorangan  

 Juara 1 Beregu  

 Juara 2 Beregu 

 Juara 3 Beregu 

 Juara kategori beregu  

Internasional/Regional/
Nasional/Provinsi/Lokal 
(PT) 

2. Penghargaan   HaKi 

 Tanda Jasa 

 (Grand Final, peraih medali 

Internasional/Regional/
Nasional/Provinsi/Lokal 
(PT) 

https://bit.ly/LombaPrestasiUnggulanFIP2021


 

24 
 

emas berdasarkan nilai 
batas) 

 (Grand Final, peraih medali 
perak berdasarkan nilai 
batas) 

 (Grand Final, peraih medali 
perunggu berdasarkan nilai 
batas) 

 Piagam Partisipasi 

 Penerima Hibah Partisipasi 

3. Hasil Karya  Buku yang ber ISBN 

 Karya ilmiah yang sudah 
diterbitkan 

 Karya Seni 

 Karya Desain 

 Temuan Model 

 Aplikasi Komputer 

 Karya Film 

 Produk Inovatif lainya 

Internasional/Regional/
Nasional/Provinsi/Lokal 
(PT) 

4. Pengakuan  Pelatih/Wasit/Juri 
bersertifikat 

 Pelatih/Wasit/Juri tidak 
bersertifikat 

 Narasumber/ Pembicara 

 Moderator 

 Lainya 

Internasional/Regional/
Nasional/Provinsi/Lokal 
(PT) 

 

D. Hadiah 

Pemenang berhak atas hadiah 

1. Juara 1   : Sertifikat dan Uang pembinaan Rp. 500.000,- 

2. Juara 2   : Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 350.000,- 

3. Juara 3   : Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 150.000,- 

 

E. Contact Person 

Arif Wijayanto (081902022800) 

Aris Suharyadi (082135886097) 
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F. Lampiran 

Portofolio Prestasi Unggulan 

Lomba NAWA FIP UNY 2021 

Nama : 

NIM : 

Prodi : 

No Bidang Nama Prestasi 
Unggulan 

Kategori Link Web Keterangan 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Catatan:  

Jika prestasi unggulan yang dimiliki mahasiswa berupa produk digital, maka dapat 

melampirkan link pada kolom keterangan. 
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LOMBA MUSIKALISASI PUISI 

 

A. Ketentuan Lomba 

1. Peserta merupakan kelompok yang terdiri dari 2-3 orang mahasiswa. 1 (satu) 

orang pembaca puisi, 1-2 orang pengiring musik. 

2. Puisi telah disediakan oleh panitia. Peserta memilih salah satu puisi     untuk 

dapat dibawakan dalam musikalisasi puisi (Lampiran 1) 

3. Peserta  mengunggah  musikalisasi  puisi melalui rekaman video dengan 

judul:  

FIPUNY2021_Musikalisasi Puisi_Prodi_Nama Mahasiswa_Judul Puisi 

Keterangan: 

Prodi   : Nama program studi  

Nama Mahasiswa : Nama ketua kelompok 

Judul Puisi  : Judul puisi yang dipilih 

4. Video musikalisasi puisi diunggah pada google drive (tidak di private) dengan 

menggunakan akun email UNY dan dapat di open acces menggunakan email 

UNY. 

5. Durasi video musikalisasi puisi minimal 3 dan maksimal 8 menit. 

6. Resolusi video musikalisasi puisi minimal 720p (1280px x 720px) dengan   rasio 

aspek 16:9. 

7. Peserta lomba mengunggah video dan mengisi form  pendaftaran  lomba pada 

link berikut https://forms.gle/Z3Kjp6kETRnFSyKG8 Dokumen pendaftaran berisi: 

a. Nama peserta 

b. NIM dan Program studi 

c. Nomor kontak peserta (whatsapp) & email 

d. Tautan link google drive video musikalisasi puisi 

e. Surat pernyataan orisinalitas karya (Lampiran 2) 

8. Video yang diunggah merupakan video yang belum pernah diikuti pada lomba 

manapun dan terjamin orisinalitasnya (ditunjukkan dengan surat pernyataan 

orisinalitas karya dengan format pada lampiran 2). 

9. lnstrumen musik tidak melanggar hak cipta atau no copyright. 

  

B. Alokasi Waktu Penyelenggaraan : 

Waktu Kegiatan 

03 Oktober- 08 Oktober 2021 

Pendaftaran peserta dan 

pengunggahan video musikalisasi 

puisi 

09 Oktober 2021 Penilaian oleh dewan juri 

09 Oktober 2021 
Pengumuman juara lomba 

musikalisasi puisi 

 

https://forms.gle/Z3Kjp6kETRnFSyKG8
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C. Kriteria Penilaian Lomba 

1. Penafsiran puisi, Peserta lomba mampu memberikan pemahaman, kesesuaian 

ekspresi dan penghayatan terhadap puisi yang di presentasikan bersama 

iringan musik (bobot 30 %) 

2. Komposisi iringan musik, peserta lomba mampu menyusun iringan musik yang 

padu antara melodi dan harmonisasi (bobot 20 %) 

3. Vokal, lntonasi dan artikulasi yang sangat baik (bobot 20 %) 

4. Harmonisasi vokal dan musik, peserta lomba mampu memadukan antara bunyi 

iringan musik dengan vokal  puisi  yang  dibacakan (bobot 20%) 

5. Penampilan, peserta mampu memadukan antara latar (tempat, suasana), 

kostum, dan unsur lain yang mendukung  penampilan (bobot 10 %) 

 

D. Hadiah 

Pemenang berhak atas hadiah: 

1. Juara 1 : Sertifikat dan hadiah uang Rp 500.000,- 

2. Juara 2 : Sertifikat dan hadiah uang Rp 350.000,- 

3. Juara 3 : Sertifikat dan hadiah uang Rp 150.000,- 

 

E. Contact Person 

Chici Pratiwi (082283423542) 
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Lampiran 1. Pilihan Puisi 

 

KEMBALIKAN INDONESIA PADAKU 
(Taufiq Ismail) 

 
Hari depan Indonesia adalah dua ratus juta mulut yang menganga,  

Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 wat, 
sebagian berwarna putih dan sebagian hitam,  

yang menyala bergantian, 
 

Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam  
dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa, 

Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam  
karena seratus juta penduduknya, 

 
Kembalikan  
Indonesia  
padaku 

Hari depan Indonesia adalah satu juta orang main pingpong siang malam dengan bola 
telur angsa di bawah sinar lampu 15 wat, 

Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang pelan-pelan tenggelam  
lantaran berat bebannya kemudian angsa-angsa berenang-renang di atasnya, 

 

Hari depan Indonesia adalah dua ratus juta mulut yang menganga, 
dan di dalam mulut itu ada bola-bola lampu 15 wat, 

sebagian putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian, 

Hari depan Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang-renang  

sambil main pingpong di atas pulau Jawa yang tenggelam 
dan membawa seratus juta bola lampu 15 wat ke dasar lautan, 

 
Kembalikan  
Indonesia  
padaku 

 
Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam  

dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa, 
Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam  

karena seratus juta penduduknya, 
Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 wat,  

sebagian berwarna putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian, 
Kembalikan  
Indonesia  
Padaku 
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DIPONEGORO 
(Chairil Anwar) 

 

Di masa pembangunan ini  

tuan hidup kembali 

Dan bara kagum menjadi api  

Di depan sekali tuan menanti 

Tak gentar. Lawan banyaknya seratus kali 

 

Pedang di kanan, keris di kiri  

Berselempang semangat yang tak bisa mati 

 

MAJU 

 

Ini barisan tak bergenderang-berpalu  

Kepercayaan tanda menyerbu 

Sekali berarti  

Sudah itu mati. 

 

MAJU 

 

Bagimu Negeri  

Menyediakan api 

Punah di atas menghamba  

Binasa di atas ditindas 

Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai  

Jika hidup harus merasai 

 

MAJU  

SERBU  

SERANG  

TERJANG 
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BANGSA KASIHAN 
(Kahlil Gibran) 

 

Kasihan bangsa yang memakai pakaian yang tidak ditenunnya, memakan roti dari gandum 

yang tidak dituainya dan meminum anggur yang tidak diperasnya 

 

Kasihan bangsa yang menjadikan orang bodoh menjadi pahlawan, dan menganggap 

penindasan penjajah sebagai hadiah. 

 

Kasihan bangsa yang meremehkan nafsu dalam mimpi-mimpinya ketika tidur, sementara 

menyerah padanya ketika bangun. 

 

Kasihan bangsa yang tidak pernah angkat suara kecuali jika sedang berjalan di atas 

kuburan, tidak sesumbar kecuali di runtuhan, dan tidak memberontak kecuali ketika 

lehernya sudah berada di antara pedang dan landasan. 

 

Kasihan bangsa yang negarawannya serigala, falsafahnya karung nasi, dan senimannya 

tukang tambal dan tukang tiru. 

 

Kasihan bangsa yang menyambut penguasa barunya  

dengan trompet kehormatan namun melepasnya dengan cacian,  

hanya untuk menyambut penguasa baru lain dengan trompet lagi. 

 

Kasihan bangsa yang orang sucinya dungu menghitung tahun-tahun berlalu dan orang 

kuatnya masih dalam gendongan. 

 

Kasihan bangsa yang berpecah-belah, dan masing-masing mengangap dirinya sebagai satu 

bangsa. 
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Lampiran 2:  

 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama Lengkap Peserta/Ketua Peserta : 

Nomor Induk Mahasiswa   : 

Program Studi    : 

Asal Perguruan Tinggi   : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang kami ajukan dalam lomba musikalisasi puisi 

belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan 

apapun sebelumnya serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. 

 

Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi, maka saya bersedia 

didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status juara jika nanti menjadi juara dalam 

perlombaan ini. 

 

 

Kota, tanggal bulan tahun 

 

 

 

 

Ketua Peserta Lomba 
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PANDUAN LOMBA MENDONGENG 

 

A. Tema 
Mengoptimalkan implementasi program merdeka belajar kampus merdeka untuk 

lulusan yang cerdas, profesional, berwawasan kependidikan, religius, dan cinta 

tanah air. 

B. Ketentuan Umum Lomba 
1. Produk lomba adalah video mendongeng dengan konten sesuai dengan tema. 
2. Bahasa yang digunakan untuk mendongeng adalah Bahasa Indonesia atau 

Bahasa Inggris. 
3. Peserta lomba bersifat individual, setiap program studi di Fakultas Ilmu 

Pendidikan mengirimkan maksimal 2 mahasiswa. 
4. Video yang diunggah merupakan video yang belum pernah diikuti pada lomba 

mana pun dan terjamin orisinalitasnya. 
 

C. Ketentuan Khusus, Mekanisme Pendaftaran, dan Pengiriman Video 
1. Peserta lomba mengisi form pendaftaran melalui link:  

https://bit.ly/LombaMendongengFIP21  

2. Peserta mengunggah video melalui link: 
https://bit.ly/UnggahVidDongengFIP21 

3. Video mendongeng diunggah dengan judul:  
FIP2021_Mendongeng_Namamahasiswa_Judul 

4. Durasi video minimal 5 menit dan maksimal 8 menit. 
5. Resolusi video mendongeng minimal 720 p (1280px x 720px) dengan rasio 

aspek 16:9. 
6. Video yang diunggah merupakan video yang belum pernah diikuti pada lomba 

mana pun dan terjamin orisinalitasnya (ditunjukkan dengan surat pernyataan 
orisinalitas karya dengan format pada lampiran). 

7. Batas akhir pengunggahan video pada tanggal 8 Oktober 2021, pukul 23.59 
WIB. 

8. Penilaian akan dilakukan oleh Juri dan keputusan bersifat mutlak. 
9. Hasil lomba akan diumumkan pada tanggal 9 Oktober 2021. 

 

D. Kriteria Penilaian Lomba 
1. Kesesuaian naskah dan video dengan tema 
2. Isi naskah dongeng 
3. Intonasi dan artikulasi  
4. Ekspresi wajah dan gestur 
5. Pembawaan suasana cerita 
6. Kostum dan property 

 

E. Waktu Pelaksanaan  
a. Sosialisasi      : 3 Oktober 2021 
b. Pendaftaran dan masa pengumpulan video  : 3 – 8 Oktober 2021 

https://bit.ly/LombaMendongengFIP21
https://bit.ly/UnggahVidDongengFIP21
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c. Masa penilaian pengumuman lomba  : 9 Oktober 2021 
 

F. Penghargaan 
1. Juara 1 : Rp. 500.000 + E-certificate 
2. Juara 2  : Rp. 350.000 + E-certificate 
3. Juara 3  : Rp. 150.000 + E-certificate 

 
G. Narahubung 

Amrih Setyo Raharjo (081364890598) 
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Materai 10000 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama Lengkap Peserta : 

Nomor Induk Mahasiswa : 

Asal Prodi/Jurusan : 
 

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang kami ajukan dalam lomba 
mendongeng*) belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan 
dalam perlombaan apapun sebelumnya serta tidak mengandung unsur plagiat di 
dalamnya. 

 
Jika dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi, maka saya bersedia 
didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status juara jika nanti menjadi juara 
dalam perlombaan ini. 

 

 
Kota, tanggal bulan tahun 

 

 

 
(Nama Peserta Lomba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontak Kami
Kemahasiswaan FIP
085-729-880-585 (Budi Dwi Sulistyo)

Email
mawafip@uny.ac.id

Gedung FIP, Lantai 1
Jalan Colombo, No.1

Karangmalang, Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

55281


