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LATAR BELAKANG 
Penyebaran virus Covid-19 di seluruh negara baru-baru ini telah membawa dampak yang 

sangat besar. Dampak tersebut bukan hanya dirasakan dibidang kesehatan saja namun juga 
pada sektor lainnya termasuk ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Perlu langkah konkret untuk 
menekan laju penyebaran virus ini serta mengatasi dampak yang ditimbulkan dalam berbagai 
bidang. 

Dalam sektor pendidikan, penyebaran virus Covid-19 di Indonesia telah membuat 
pemerintah mengeluarkan surat edaran (SE) No.4 tahun 2020 yang diteken tanggal 24 Maret 
2020 yang salah satu isinya adalah proses pendidikan dan pembelajaran pada setiap tingkat 
satuan pendidikan dilakukan di rumah dengan sistem e-learning. Dengan kata lain, siap atau 
tidak siap pembelajaran daring atau e-learning ini harus dilaksanakan jika tidak ingin penyebaran 
Covid-19 menjadi tidak terkendali. Dalam tataran pelaksanaannya, pembelajaran berbasis e-
learning bagi sebagian guru bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Meskipun telah 
banyak media pembelajaran e-learning yang menggunakan berbagai aplikasi media sosial seperti 
Edmodo, IG, WA, Zoom, Google Classroom, dan aplikasi yang disediakan sekolah ataupun dinas 
pendidikan, baik hanya dalam bentuk pengiriman bahan ajar maupun komunikasi melalui 
teleconference, kreativitas dan inovasi guru merupakan hal utama dalam keberhasilan 
pelaksanaan pembelajaran berbasis e-learning. Dalam hal ini, guru dituntut untuk berkreasi 
supaya materi pembelajaran dan tugas-tugas untuk peningkatan kompetensi siswa tetap dapat 
diperoleh. Desain pembelajaran pun harus dibuat menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, 
mudah diakses dan mudah untuk membantu siswa belajar. 

Dalam bidang ekonomi, Pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial sektor informal 
dan stimulus ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menjaga daya beli 
di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. UMKM merupakan usaha produktif milik 
perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, misalnya 
usaha/industri kuliner, usaha/industri jasa, usaha/industri teknologi, usaha/industri kreatif dan 
usaha/industri budidaya. Status tanggap darurat yang diterapkan di beberapa wilayah akibat 
pandemi Covid-19, membuat para pekerja disektor informal dan UMKM mengalami berbagai 
permasalahan. Peran pelaku UMKM di tengah wabah untuk tetap menjaga pertumbuhan UMKM 
menjadi sangat penting. Tidak hanya saling bahu membahu memberikan stimulus finansial 
namun sumbangan pemikiran untuk mempertahankan usaha UMKM supaya dapat tetap 
berjalan dan berkembang di tengah pandemi Covid-19 juga sangat dibutuhkan. Di sinilah peran 
yang dapat diambil para akademisi termasuk mahasiswa di seluruh Indonesia untuk ikut 
membantu mempertahankan dan mengembangkan perekonomian bangsa. 

Dalam bidang olahraga, tentu dengan adanya virus Covid-19 ini kegiatan yang dapat 
dilakukan tidak sebanyak biasanya. Akan tetapi, sangat penting bagi setiap orang untuk 
senantiasa memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmani. Kebugaran yang dimiliki setiap 
orang akan menjadi daya tahan tubuh dan mampu meningkatkan kinerja bagi akademisi 
termasuk mahasiswa. Dengan begitu, kegiatan yang dilakukan selama pandemi berlangsung 
tetap berjalan dengan baik. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu 
LPTK merasa terpanggil untuk menjaring ide atau gagasan cemerlang serta memfasilitasi 
mahasiswa untuk berkarya dan mengembangkan kreativitasnya baik dalam bidang pendidikan, 
kewirausahaan, seni maupun olahraga.  
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TEMA 
“Post-Covid-19 National Recovery through Education, Business, Sports and Arts ”. 

KETENTUAN UMUM 

PERSYARATAN 

1. Perguruan Tinggi peserta adalah perguruan tinggi yang terdaftar pada laman PD DIKTI 

(https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt) 

2. Peserta adalah mahasiswa aktif yang terdaftar pada perguruan tinggi yang sama dan 

terdaftar pada laman PD DIKTI (https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt) pada saat dilakukan 

pendaftaran tim peserta. 

3. Peserta adalah mahasiswa Program D3 (maksimal semester 6) atau D4/S1 (maksimal 

semester 8). 

4. Peserta wajib mengikuti seluruh jadwal dan aturan ketentuan kompetisi. 

5. Tidak diperkenankan mengandung unsur SARA dan plagiarisme, serta belum pernah 

diikutsertakan dalam kompetisi lain. 

6. Setiap peserta hanya dapat menjadi ketua pada 1 (satu) kategori lomba. 

PENDAFTARAN PESERTA 

1. Registrasi tim peserta secara online di alamat http://cartesion.uny.ac.id  

2. Menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa karya yang dibuat asli (bukan 

plagiat) dan belum pernah memperoleh penghargaan/juara pada lomba serupa/sejenis. 

(tanda tangan ketua tim), format surat dapat diunduh pada laman 

http://cartesion.uny.ac.id  

3. Registrasi Babak Final (Khusus Kategori Pendidikan dan Kewirausahaan) dilaksanakan 

secara online menggunakan akun yang sudah dibuat pada waktu pada saat registrasi 

awal sistem. 

4. Seluruh pemenang Lomba UNY National Cartesion mendapatkan e-certificate 

Pemenang. 

5. Seluruh peserta Lomba UNY National Cartesion mendapatkan e-certificate Peserta. 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt
https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt
http://cartesion.uny.ac.id/
http://cartesion.uny.ac.id/
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JADWAL KEGIATAN 

No Jadwal Kegiatan 

1 Senin, 22 Juni 2020 Sosialisasi Informasi Lomba 

2 23 Juni – 2 Agustus 2020 Pendaftaran Proposal/Karya 

3 3 -9 Agustus 2020 Seleksi Proposal/Karya 

4 Senin, 10 Agustus 2020 Pengumuman Finalis 

5 Sabtu, 15 Agustus 2020 Babak Final dan Pengumuman Juara 
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KATEGORI LOMBA 

KATEGORI PENDIDIKAN 

A. LOMBA INOVASI MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 

1. Deskripsi 

Lomba Inovasi Multimedia Pembelajaran merupakan bagian dari UNY National 

Cartesion untuk mewadahi ide kreatif mahasiswa dalam bentuk inovasi multimedia 

pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Lomba ini bertujuan untuk menyalurkan 

ide dan kreatifitas mahasiswa dalam mengembangkan inovasi multimedia 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong belajar mandiri, 

meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran, berdampak pada karakter peserta didik 

sesuai kebutuhan di era industri 4.0 serta mendukung pendidikan jarak jauh pada masa 

pandemi Covid-19. Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk 

memberikan inovasi multimedia pembelajaran demi kemajuan dan kemandirian 

bangsa di bidang pendidikan. 

Jenis: 

a. Video 

b. Perangkat Lunak Desktop atau Mobile (Software) 

2. Ketentuan Khusus 

a. Lomba bersifat kelompok yang terdiri dari 3 (tiga) orang; 

b. Peserta adalah mahasiswa Program D3 (maksimal semester 6) atau D4/S1 

(maksimal semester 8); 

c. Setiap peserta hanya diperbolehkan menjadi ketua pada 1 (satu) karya; 

d. Proposal diunggah melalui sistem http://cartesion.uny.ac.id dalam bentuk PDF 

maksimal 8 MB dengan format nama file “Lomba Inovasi Online Pendidikan 2020 - 

Multimedia - Kode PT - Nama Tim – Proposal.pdf” (Kode PT bisa dilihat di laman 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt); 

e. Menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa karya yang dibuat asli 

(bukan plagiat) dan belum pernah memperoleh penghargaan/juara pada lomba 

serupa/sejenis. (tanda tangan ketua tim). 

http://cartesion.uny.ac.id/
https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt
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3. Tahapan 

a. Tahapan Seleksi 

Seleksi proposal dilakukan secara online oleh Tim Juri terhadap proposal 

yang diterima oleh panitia. Hasil seleksi proposal akan dijadikan dasar untuk 

menentukan 6 (enam) tim finalis yang akan diundang untuk mengikuti tahap 

lomba selanjutnya, yaitu presentasi online. 

b. Tahapan Final 

1) Final dilaksanakan secara online melalui sistem teleconference dan disiarkan 

secara live pada channel youtube UNY; 

2) Tim finalis membuat dan mengunggah file presentasi di sistem; 

3) Tim finalis melaksanakan presentasi dan demo karya inovasi, setiap tim finalis 

dialokasikan waktu maksimal 30 menit (5 menit untuk persiapan, 10 menit 

presentasi dan demo, 15 menit tanya-jawab dengan tim juri) secara online; 

4) Urutan presentasi ditentukan dari undian pada saat technical meeting 

peserta yang dilaksanakan secara online. 

4. Kriteria Penilaian 

a. Penilaian Tahap Seleksi 

No Kriteria Bobot Skor 

Nilai 

(Bobot × 
Skor) 

1 Tujuan 30   

 ● Meningkatkan kualitas pendidikan 
● Mendorong untuk belajar mandiri 
● Meningkatkan partisipasi/interaksi dalam 

pembelajaran 
● Ber-impact pada karakter peserta didik (sesuai 

kebutuhan di Era 4.0) 
● Ber-impact kepada pembelajaran jarak jauh 

dalam masa pandemi Covid-19 

   

2 Inovasi 20   

 ● Ide baru (orisinalitas) 
● Problem solving 
● Tingkat kecerdasan karya inovasi 

   

3 Substansi Teknis 30   
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 ● Kualitas teknis media 
● Desain/model 
● Daya tarik penyajian 
● Aspek audio, visual, narasi, animasi 

   

4 Efektivitas 20   

 ● Efektivitas, efisiensi, biaya, adaptabilitas    

Total 100   

 

b. Penilaian Tahap Final 

No Item Aplikasi Bobot Skor 
Nilai 

(Skor X 
Bobot) 

1 Tingkat kecerdasan karya inovasi 10   

2 Problem solving 10   

3 Fungsionalitas 10   

4 Desain/model 30   

5 Efektivitas, efisiensi, biaya, adaptibilitas 20   

6 Presentasi dan demo 20   

Total 100   

 

5. Format Proposal 

a. Menggunakan Font Times New Roman, Ukuran 12 pt 

b. Tulisan uraian dapat menyertakan grafik, ilustrasi, tabel, dan lainnya 

c. Maksimal Penulisan proposal 10 halaman (bagian inti-daftar pustaka) 

d. Ukuran PDF maksimal 8 MB 

HALAMAN SAMPUL 

Cover, memuat judul atau nama inovasi, nama tim dan anggota, logo 

Perguruan Tinggi  

HALAMAN PENGESAHAN 

ABSTRAK 

DAFTAR ISI 

BAGIAN INTI 
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1. Latar Belakang 

Berisi latar belakang yang mengungkap uraian tentang alasan mengangkat 

gagasan menjadi karya tulis (dilengkapi dengan data atau informasi relevan yang 

mendukung), serta tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. 

2. Tujuan dan Manfaat 

Menjelaskan tujuan dan manfaat dari gagasan yang diajukan secara singkat. 

3. Metode 

Bagian ini mengungkapkan metode yang akan diterapkan disertai tahapan 

yang dilaksanakan. 

4. Desain Model 

5. Analisis Fungsi dan Cara Kerja 

6. Implemenasi 

Berisi penjelasan berupa penerapan gagasan yang diajukan. 

7. Kesimpulan 

Secara umum kesimpulan mengungkap gagasan yang diajukan, teknik 

implementasi yang akan dilakukan, dan prediksi hasil yang akan diperoleh 

(manfaat dan dampak). 

8. DAFTAR PUSTAKA 

Seluruh sumber pustaka yang diacu dalam naskah wajib dituliskan dalam 

Daftar Pustaka dengan menggunakan format Harvard Style. 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota yang ditandatangani 

Lampiran 2. Susunan organisasi tim penyusun beserta pembagian tugas 

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim Penyusun 

6. Pengharganaan 

Juara I : e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara II : e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara III : e-certificate + Uang Pembinaan  
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B. LOMBA INOVASI PEMBELAJARAN 

1. Deskripsi 

Inovasi Pembelajaran adalah suatu gagasan tentang pendekatan, strategi, 

metode, teknik, taktik, model, maupun perangkat pembelajaran yang baru dan/atau 

memiliki nilai kebaruan (novelty), serta mampu membantu meningkatkan kualitas 

pembelajaran di tengah masa pandemi. 

Lomba Inovasi Pembelajaran merupakan lomba yang diikuti oleh mahasiswa 

perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka berkompetisi pada tingkat nasional dalam 

menyusun karya inovatif dalam pembelajaran. Karya tersebut diharapkan mampu 

memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran serta 

meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut, khususnya dalam konteks masa 

pandemi Covid-19. 

2. Ketentuan Khusus 

a. Lomba bersifat kelompok yang terdiri dari 3 (tiga) orang; 

b. Peserta adalah mahasiswa Program D3 (maksimal semester 6) atau D4/S1 

(maksimal semester 8); 

c. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikutsertakan maksimal 1 (satu) karya; 

d. Menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa karya yang dibuat asli 

(bukan plagiat) dan belum pernah memperoleh penghargaan/juara pada lomba 

serupa/sejenis. (tanda tangan ketua tim), format surat dapat diunduh di laman 

http://cartesion.uny.ac.id;  

e. Proposal diunggah melalui sistem http://cartesion.uny.ac.id dalam bentuk PDF 

maksimal 8 MB dengan format nama file “Lomba Inovasi Online Pendidikan 2020 - 

Gagasan - Kode PT - Nama Tim – Proposal.pdf” (Kode PT bisa dilihat di laman  

https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt); 

f. Pengiriman proposal disertai dengan Pernyataan bahwa karya yang dilombakan 

belum pernah diikutsertakan pada kompetisi lain (tanda tangan ketua tim). 

3. Tahapan 

a. Tahapan Seleksi 

Seleksi proposal dilakukan secara online oleh Tim Juri terhadap proposal yang 

diterima oleh panitia. Hasil seleksi proposal akan dijadikan dasar untuk 

menentukan 6 (enam) tim finalis yang akan diundang untuk mengikuti tahap 

lomba selanjutnya, yaitu presentasi online. 

http://cartesion.uny.ac.id/
http://cartesion.uny.ac.id/
https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt


 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PAGE 11 OF 38 

 

b. Tahapan Final 

1) Final lomba diikuti oleh 10 (sepuluh) tim finalis yang telah dinyatakan lolos 

tahap seleksi proposal 

2) Seluruh tim finalis wajib melaksanakan presentasi karya secara online 

3) Final dilaksanakan secara online melalui sistem teleconference dan disiarkan 

secara live pada channel youtube UNY. 

4) Durasi presentasi untuk setiap tim yaitu 20 menit (10 menit penyajian materi 

dan 10 menit sesi tanya jawab) 

4. Kriteria Penilaian 

a. Penilaian Tahap Seleksi 

No. Kriteria Penilaian 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

(Bobot × 
Skor) 

1 Inovasi/Kreatifitas 

1. Pilih salah satu: 
a. Temuan baru 
b. Pengembangan atau perluasan karya yang 

telah ada 
c. Adopsi karya yang telah ada 

35 

  

2 Orisinalitas 

- Ide bersifat asli 
- Belum pernah dipublikasikan 
- Tidak mengandung unsur plagiarisme 

10 

  

3 Kesesuaian dengan tema 5   

4 Urgensi masalah dan/atau potensi 10   

5 Kebermanfaatan 10   

6 Kelayakan implementasi 20   

7 Sistematika penulisan 

- Tata tulis: ukuran kertas, tipografi, kerapian, 
tata letak, jumlah halaman 

- Penggunaan bahasa yang baik dan benar 
- Kesesuaian dengan format penulisan dalam 

pedoman 

10 

  

Total 100   

Ket. Pemberian Skor: 

No. 1: 

• Kategori a (temuan baru) = 5 
• Kategori b (pengembangan/perluasan) = 4 
• Kategori c (adopsi) = 3 
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No. 2 s.d. 7: 

• Skor 1 – 5 (1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; 5 = sangat 
baik) 

 
b. Penilaian Tahap Final 

No. Aspek Penilaian 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

(Bobot × 
Skor) 

1 Sistematika Penyajian 10   

2 Kejelasan penyajian 15   

3 Penguasaan materi 30   

4 Penggunaan media penyajian 10   

5 Ketepatan menjawab pertanyaan 15   

6 Performa dalam penyajian 10   

7 Ketepatan waktu penyajian 10   

Total 100   

 

Ket. Pemberian Skor: 

Skor 1 – 5 (1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; 5 = sangat baik) 

5. Format Proposal 

a. Menggunakan Font Times New Roman, Ukuran 12 pt 

b. Tulisan uraian dapat menyertakan grafik, ilustrasi, tabel, dan lainnya 

c. Maksimal Penulisan proposal 10 halaman (bagian inti-daftar pustaka) 

d. Ukuran PDF maksimal 8 MB 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

DAFTAR ISI 

BAGIAN INTI 

1. PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang yang mengungkap uraian tentang alasan mengangkat 

gagasan menjadi karya tulis (dilengkapi dengan data atau informasi relevan yang 

mendukung), serta tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. 

2. GAGASAN 

Berisi pembahasan tentang: 



 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PAGE 13 OF 38 

 

a. Kondisi kekinian pencetus gagasan (diperoleh dari bahan bacaan, wawancara, 

observasi, atau imajinasi yang relevan); 

b. Solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk mengatasi 

keadaan pencetus gagasan; 

c. Seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasan dapat diperbaiki melalui 

gagasan yang diajukan dan prediksi hasil jika gagasan tersebut 

diimplementasikan; 

d. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu implementasi gagasan 

beserta peran atau kontribusi masing-masing; dan 

e. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan 

sehingga tujuan atau perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. 

3. KESIMPULAN 

Secara umum kesimpulan mengungkap gagasan yang diajukan, teknik 

implementasi yang akan dilakukan, dan prediksi hasil yang akan diperoleh 

(manfaat dan dampak). 

4. DAFTAR PUSTAKA 

Seluruh sumber pustaka yang diacu dalam naskah wajib dituliskan dalam 

Daftar Pustaka dengan menggunakan format Harvard Style. 

5. LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota yang ditandatangani 

Lampiran 2. Susunan organisasi tim penyusun beserta pembagian tugas 

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim Penyusun 

6. Pengharganaan 

Juara I : e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara II : e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara III : e-certificate + Uang Pembinaan  
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KATEGORI KEWIRAUSAHAAN 

A. SMALL BUSINESS SUSTAINABILITY PLAN (SBSP) 

1. Deskripsi 

Wabah Covid-19 bermula muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada 

bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan 

dunia, WHO. Pandemi Covid-19 ini menimbulkan dampak yang luar biasa tidak hanya 

pada sektor kesehatan namun pada berbagai sektor kehidupan. Perlu langkah konkret 

untuk menekan laju penyebaran virus ini serta mengatasi dampak yang ditimbulkan, 

salah satunya yaitu di sektor perekonomian. 

Pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial sektor informal dan stimulus 

ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menjaga daya beli di 

tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. UMKM merupakan usaha produktif 

milik perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha 

mikro, misalnya usaha/industri kuliner, usaha/industri jasa, usaha/industri teknologi, 

usaha/industri kreatif dan usaha/industri budidaya. Status tanggap darurat yang 

diterapkan di beberapa wilayah akibat pandemi Covid-19 membuat para pekerja 

disektor informal dan UMKM mengalami berbagai permasalahan. Peran pelaku UMKM 

di tengah wabah untuk tetap menjaga pertumbuhan UMKM menjadi sangat penting. 

Tidak hanya saling bahu membahu memberikan stimulus finansial, namun sumbangan 

pemikiran untuk mempertahankan usaha UMKM supaya dapat tetap berjalan dan 

berkembang di tengah pandemi Covid-19 juga sangat dibutuhkan. Di sinilah peran yang 

dapat diambil para akademisi termasuk mahasiswa di seluruh Indonesia untuk ikut 

membantu mempertahankan dan mengembangkan perekonomian bangsa. 

2. Maksud dan Tujuan 

Lomba Small Business Sustainability Plan (SBSP) bertujuan untuk memberikan 

kontribusi nyata dalam membantu permasalahan UMKM di Indonesia sebagai dampak 

pandemi Covid-19. Mahasiswa atau kelompok mahasiswa dapat berperan dalam upaya 

mempertahankan, mengembangkan, dan/atau membangkitkan kembali usaha mikro 

kecil menengah di Indonesia saat atau pasca pandemi Covid-19. Rencana bisnis yang 

disusun oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa diharapkan mampu menjadi solusi 

bagi UMKM untuk terus bertahan dan meningkatkan usaha. 
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3. Ketentuan Khusus 

a. Memilih UMKM yang sebelum pandemi Covid-19 masih berjalan dan saat ini 

berhenti atau UMKM yang sampai saat ini masih berjalan namun mengalami 

berbagai kendala untuk bahan studi kasus pembuatan strategi bisnis.; 

b. Mahasiswa boleh memilih usaha yang dikelola sendiri dan/atau mitra UMKM, 

dibuktikan dengan surat keterangan kesediaan mitra menjadi objek kajian Lomba 

Small Business Sustainability Plan (SBSP). Format surat disesuaikan kebutuhan; 

c. Lomba bersifat individu/ kelompok. Kelompok maksimal terdiri dari 5 (lima) orang 

mahasiswa; 

d. Peserta adalah mahasiswa Program D3 (maksimal semester 6) atau D4/S1 

(maksimal semester 8); 

e. Setiap perguruan tinggi diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 (satu) kelompok; 

f. Karya yang masuk menjadi hak Panitia; 

g. Melakukan registrasi pada sistem http://cartesion.uny.ac.id paling lambat pada 

tanggal 2 Agustus 2020; 

h. Membuat proposal strategi pengembangan UMKM dengan tema: “Strategi jitu 

UMKM menghadapi pandemi Covid-19” dan mengunggah pada sistem 

http://cartesion.uny.ac.id  dengan format nama file “SBSP 2020 - Judul - Kode PT - 

Nama Tim – Proposal.pdf” (Kode PT bisa dilihat di laman  

https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt ); 

i. Seluruh proposal strategi bisnis yang diterima oleh panitia akan diseleksi 

berdasarkan kriteria penilaian dan dipilih enam (6) tim terbaik untuk menjadi 

finalis, yang nantinya akan mempresentasikan rancang bisnisnya di hadapan 

dewan juri melalui Video conference; 

j. Tim yang lolos seleksi tahap seleksi diwajibkan mengirimkan file presentasi kepada 

panitia sesuai waktu yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan untuk diubah, 

dengan format nama file “SBSP 2020-Judul-Kode PT-Nama Tim-Presentasi.pdf” 

(Kode PT bisa dilihat di laman  https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt ); 

k. Presentasi tahap final berupa rancangan/strategi bisnis guna menyelesaikan 

permasalahan UMKM dilakukan maksimal 10 (sepuluh) menit dan dilanjutkan 

tanya jawab 15 (lima belas) menit;  

l. Dewan juri berhak membatalkan kemenangan peserta apabila terbukti ada 

indikasi kecurangan. Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

http://cartesion.uny.ac.id/
http://cartesion.uny.ac.id/
https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt
https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt
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m. Panitia akan menjaga kerahasian proposal business plan peserta. 

4. Sifat dan Ide Gagasan 

a. Tulisan bersifat logis, sistematis, dan tidak melakukan plagiasi ide/karya orang 

lain. 

b. Solusi rencana pengembangan bisnis diperuntukkan bagi usaha yang sudah 

berjalan. 

c. Ide rasional dan berbasis penyelesaian masalah dan solusi yang disampaikan 

dapat direalisasikan oleh pelaku usaha. 

d. Strategi bisnis yang diusulkan diharapkan dalam bentuk nyata bukan sekedar 

imajinasi. 

5. Tahapan 

a. Tahapan Seleksi 

1) Membuat proposal strategi pengembangan UMKM dengan tema: “Strategi 

jitu UMKM menghadapi pandemi Covid-19” dan mengirimkan ke panitia. 

2) Seluruh proposal strategi bisnis yang diterima oleh panitia akan diseleksi 

berdasarkan kriteria penilaian dan dipilih enam (6) tim terbaik untuk menjadi 

finalis. 

b. Tahapan Final 

1) Tim yang lolos tahap seleksi nantinya akan mempresentasikan rancang 

bisnisnya di hadapan dewan juri melalui Video conference.  

2) Tim yang lolos seleksi tahap seleksi diwajibkan mengirimkan file presentasi 

kepada panitia sesuai waktu yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan 

untuk diubah. 

3) Presentasi rancangan/strategi bisnis guna menyelesaikan permasalahan 

UMKM dilakukan maksimal 10 (sepuluh) menit dan dilanjutkan tanya jawab 

15 (lima belas) menit. 

6. Kriteria Penilaian 

NO KRITERIA BOBOT  SKOR 
NILAI 

(BOBOTx 
SKOR) 

A. Penilaian Tahap I (Proposal)  40%   

1. 
Kemampuan melakukan Analisis SWOT pada 
Mitra/Objek Kajian 

15 
  

2. 
Kreativitas/Inovasi Strategi Ide/Gagasan yang 
ditawarkan  

20   

3. 
Kemampuan melakukan Analisis SWOT pada 
Strategi Ide/Gagasan yang ditawarkan 

20   
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4. Rasionalitas Proyeksi Keuangan 15   

5. Rasionalitas Rencana Aktivitas dan Penjadwalan  20   

6. Bukti pendukung 10   

 Jumlah A 100   

B. Penilaian Tahap II (Presentasi Online) 60%   

1.  Penampilan dalam presentasi 15   

2. Kemampuan memaparkan konsep/ ide/gagasan 25   

3. 
Cara penyajian ide/gagasan/strategi dalam 
bentuk peta konsep/gambar/ bagan/analisis 
SWOT pada file presentasi 

20   

4. Kemampuan menjawab pertanyaan dewan juri 40   

 Jumlah B 100   

 
Keterangan:  
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = 
sangat baik) 

 

7. Sistematika dan Format Tulisan 

a. Tulisan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan 

yang disempurnakan (EYD). 

b. Garis    besar    sistematika    penulisan    sesuai    dengan    format    penulisan    di 

bawah    ini: Times New Roman 12, spasi 1.5, kertas  A4, Margin: 3-3-3-3. 

Maksimal ditulis dalam 15 halaman.  

c. Desain proposal bebas sesuai kreativitas masing-masing kelompok dan usahakan 

berwarna. 

d. Setiap Small Business Sustainability Plan (SBSP) harus berisi: 

1.     Judul Strategi Bisnis: Berisi tentang judul yang dapat mencakup tema dan 

tujuan dari bisnis yang diajukan, dapat memberikan kesan menarik, unik, khas, 

rasional, dan dapat dilakukan oleh mitra UMKM yang menjadi objek kajian. 

2. Executive Summary: merupakan penjelasan singkat mengenai isi strategi bisnis 

yang diberikan, maksimum satu halaman dan dapat mencakup semua isi 

strategi bisnis. 

3. Profil Mitra UMKM, terdiri dari: 

a) Penjelasan Singkat Profil Bisnis: merupakan penjelasan singkat terhadap 

bisnis yang diajukan atau yang digunakan sebagai objek kajian, alasan 

mengapa memilih bisnis tersebut, bisa dicantumkan visi, misi, tujuan, dan 

profil usaha, keunikan usaha, dan produk yang dihasilkan. 

b) Struktur  Organisasi  Bisnis:  merupakan  daftar  pengurus  perusahaan  ini  

dapat dijelaskan dengan menggunakan organization tree. 
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c) Analisa SWOT I: merupakan penjelasan ringkas dari Strength (Kekuatan), 

Weakness (Kelemahan), Opportunities (Kekuatan) dan Treaths 

(Hambatan) dari  bisnis yang sudah dijalankan sampai saat ini. Analisis 

SWOT yang pertama ini menggambarkan kondisi dari UMKM saat ini. 

4. Strategi Bisnis: merupakan penjabaran ide, gagasan, strategi yang an 

mahasiswa/kelompok mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan mitra. 

Pada bagian ini ditawarkan konsep optimalisasi usaha agar tetap berjalan saat 

dan/atau pasca pandemi Covid-19. Strategi ini yang ditawarkan terkait dengan 

strategi optimalisasi produksi, strategi manajemen organisasi, strategi meraih 

target pasar, segmentasi pasar, strategi pemasaran (bauran 

pemasaran/marketing mix), dan pada akhir bagian ini terdapat 

gambar/bagan/model/strategi/mapping yang ditawarkan sebagai solusi atas 

permasalahan mitra. Ide atau gagasan yang diringkas menjadi bentuk 

gambar/bagan/model dilengkapi analisa SWOT II. Analisis SWOT yang kedua 

ini fokus pada kelayakan ide/gagasan yang ditawarkan. 

5. Proyeksi Keuangan: merupakan penjelasan singkat dari proyeksi modal yang 

dibutuhkan untuk menjalankan strategi bisnis yang ditawarkan tersebut dan 

tingkat keuntungan yang didapatkan (analisis payback period). 

6. Rencana Aktivitas dan Penjadwalan: merupakan rencana aktivitas bisnis mulai 

dari rencana awal bisnis sampai dengan bisnis tersebut berjalan (workflow). 

Rencana ini disertai dengan timeline. 

7. Lampiran, lampiran berisi bukti percakapan observasi, bukti dokumentasi, 

atau bukti lain yang mendukung dan memperkuat strategi bisnis yang 

ditawarkan. 

8. Penghargaan 

Bagi pemenang lomba Small Business Sustainability Plan (SBSP) akan disediakan 

hadiah sebagai berikut: 

Juara I : e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara II : e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara III : e-certificate + Uang Pembinaan  
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KATEGORI SENI 

A. VIRTUAL CHOIR COMPETITION 

1. Deskripsi 

Penyebaran virus Covid-19 dibanyak negara baru-baru ini, telah membawa 

dampak yang sangat besar. Dampak tersebut bukan hanya dirasakan dibidang 

kesehatan saja namun juga pada sektor lainnya. Selain sektor ekonomi, sosial, dan 

pendidikan, berbagai seni pertunjukan juga terdampak adanya Covid-19 ini. Adanya 

larangan untuk berkumpul dan membuat kerumunan dalam jumlah yang banyak 

menyebabkan beberapa pertunjukan dan kompetisi seni harus diundur atau bahkan 

dibatalkan. Oleh sebab itu, UNY berinovasi untuk membuat virtual competition dalam 

bidang seni khususnya paduan suara dan vokal grup. 

2. Ketentuan Khusus 

Video diunggah melalui Youtube dengan format judul Video “Virtual Choir 

Competition – Paduan Suara/Vokal Grup - Kode PT- Nama Tim” (Kode PT bisa dilihat di 

laman  https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt), kemudian mengisi tautan/link Youtube 

pada sistem http://cartesion.uny.ac.id  

a. Paduan Suara 

1) Terdiri dari 20-45 orang. 

2) Peserta membawakan 1 (satu) program lagu folklore/lagu daerah, yang telah 

disesuaikan dalam format paduan suara. 

3) Dinyanyikan tanpa iringan musik/acapella. 

4) Durasi Video maksimal 10 (sepuluh) menit (termasuk bumper dan credit title). 

b. Vokal Grup 

1) Terdiri dari 6-14 orang. 

2) Peserta membawakan 1 (satu) program lagu pop & jazz. 

3) Dinyanyikan tanpa iringan musik/acapella. 

4) Durasi Video maksimal 7 (tujuh) menit (termasuk bumper dan credit title). 

3. Editing  

a. Audio yang digunakan merupakan suara asli penyanyi virtual (bukan rekaman yang 

telah dibuat sebelumnya secara bersama-sama). 

b. Video wajib mencantumkan judul beserta arranger/composer lagu. 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt
http://cartesion.uny.ac.id/
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c. Editing audio diperbolehkan sebatas cutting dan balancing (tidak diperbolehkan 

mengubah pitch penyanyi)  

d. Video dapat dikemas sebaik dan semenarik mungkin. 

4. Kriteria Penilaian 

Kompetisi ini akan menggunakan sistem penilaian berdasarkan kriteria berikut: 

a. Technical Evaluation 

1) Intonation (Intonasi) 

2) Fidelity to the Score (kesesuaian dengan partitur) 

3) Intrepetation Practice, for choir/vocal group (presentasi musik secara benar 

seperti seharusnya) 

4) Authenticity (keaslian lagu) 

b. Artistic Evaluation 

1) Sound Quality (Kualitas Suara) 

2) Overall Artistic (Artistik keseluruhan) 

5. Penghargaan 

Setiap paduan suara/ vokal grup akan mendapatkan penghargaan berupa e-

certificate sesuai dengan hasil akhir evaluasi yang didapat. Sistem penilaian adalah 

Sistem Nilai Total 100 point, dengan pengelompokan Nilai Akhir sebagai berikut: 

a. MEDALI PERUNGGU  : 40,00 - 59,99 

b. MEDALI PERAK  : 60,00 - 79,99 

c. MEDALI EMAS   : 80,00 - 100,00 

Tiga (3) paduan suara dan vokal grup dengan skor tertinggi mendapatkan e-

certificate dan uang pembinaan. 

a. Paduan Suara 

Juara I : e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara II : e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara III : e-certificate + Uang Pembinaan  

b. Vokal Grup 

Juara I : e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara II : e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara III : e-certificate + Uang Pembinaan  
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B. PODCAST ‘SINIAR’ PEMBACAAN CERPEN DAN DRAMA AUDIO 

1. Deskripsi 

Sastra kampus hampir selalu bertumbuh kembang dan bertumpu pada 

semangat zaman yang melingkunginya. Seringkali sastra kampus menginisiasi intensi 

para mahasiswa yang tadinya hanya sekadar iseng menulis sastra, menjadi mahasiswa 

produktif menggeluti dan menekuni sastra dalam berbagai transformasinya. Dari 

waktu ke waktu, sastra kampus kadangkala melahirkan kebaruan-kebaruan di 

dalamnya, baik dari segi bentuk, tema, gagasan, maupun cara ekspansinya. Sehingga 

perkembangan sastra Indonesia secara umum tampaknya tidak bisa dilepaskan begitu 

saja atas andil sastra kampus yang beranekaragam tersebut. 

Kini, di tengah situasi pandemi Corona COVID-19, Universitas Negeri Yogyakarta 

(UNY) memberikan ruang alternatif bagi keberlangsungan daya hidup sastra kampus 

dengan cara menyelenggarakan Lomba Podcast ‘Siniar’ Pembacaan Cerpen Dan Drama 

Audio tingkat mahasiswa seluruh Indonesia. Perlombaan ini diselenggarakan secara 

online (dalam jaringan) dengan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan Penanganan 

Corona COVID-19. Pada edisi kali ini akan berfokus pada cerpen dan drama audio atau 

yang lebih dikenal dengan istilah drama radio. 

2. Ketentuan Khusus 

Podcast diunggah melalui www.anchor.fm dan wajib menyertakan tagar #uny 

dan #universitasnegeriyogyakarta pada akhir judul Podcast. Kemudian mengisi tautan/ 

link podcast yang telah diunggah, pada sistem http://cartesion.uny.ac.id  

a. Perlombaan diikuti secara berkelompok (maksimal 10 orang tiap kelompok); 

b. Peserta adalah mahasiswa Program D3 (maksimal semester 6) atau D4/S1 

(maksimal semester 8); 

c. Menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa karya yang dibuat asli 

(bukan plagiat) dan belum pernah memperoleh penghargaan/juara pada lomba 

serupa/sejenis, (tanda tangan ketua tim), format surat dapat diunduh di laman 

http://cartesion.uny.ac.id  

d. Audio Podcast pembacaan cerpen dan Podcast drama audio yang diikutsertakan 

dalam perlombaan ini tidak sedang diikutsertakan dalam perlombaan serupa; 

e. Audio Podcast pembacaan cerpen dan Podcast drama audio berbahasa Indonesia; 

f. Peserta diperkenan mengikutsertakan karya lebih dari 1 (satu), dengan batas 

maksimal 2 (dua) buah karya per kelompok; 

http://www.anchor.fm/
http://cartesion.uny.ac.id/
http://cartesion.uny.ac.id/


 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PAGE 22 OF 38 

 

g. Peserta wajib menyertakan tautan/link Podcast yang diikutsertakan; 

h. Peserta wajib  mengisi Formulir Pendaftaran pada tautan/link  

Ketentuan Setiap Kategori: 

a. Podcast ‘Siniar’ Pembacaan Cerpen 

1) Cerpen yang dibacakan dalam Podcast bebas. Judul karya dan pengarangnya 

wajib dilisankan dalam Podcast maupun ditulis pada kolom deskripsi 

(caption). 

2) Peserta dilarang menggunakan produk audio (musik ilustrasi) yang terikat 

dengan Hak Cipta. Segala resiko yang ditimbulkan oleh kelalaian peserta 

menjadi tanggung jawab peserta. 

3) Peserta diperkenankan untuk menggunakan bantuan sound effect (SFX.) 

4) Teknik penggarapan Podcast bebas  

5) Durasi per Podcast pembacaan cerpen antara 10—20 menit 

b. Podcast ‘Siniar’ Drama Audio 

1) Naskah yang dibawakan dalam Podcast drama audio bebas, baik karya sendiri 

maupun adaptasi dari karya sastra lain—karya fiksi atau naskah drama 

panggung, dengan tetap mencantumkan judul dan pengarang karya yang 

menjadi sumber adaptasinya, baik dilisankan dalam Podcast maupun ditulis 

dalam kolom deskripsi (caption). 

2) Peserta dilarang menggunakan produk audio (musik ilustrasi) yang terikat 

dengan Hak Cipta. Segala resiko yang ditimbulkan oleh kelalaian peserta 

menjadi tanggung jawab peserta. 

3) Peserta diperkenankan untuk menggunakan bantuan sound effect (SFX.) 

4) Teknik penggarapan Podcast bebas  

5) Durasi per Podcast drama audio antara 25—40 menit 

3. Kriteria Penilaian 

a. Podcast ‘Siniar’ Pembacaan Cerpen 

1) ketepatan penafsiaran meliputi pula emosi, intonasi, artikulasi dan 

dramatisasi; 

2) dinamika pelisanan; 

3) musik dan sound effect; 

4) kreativitas produksi. 

b. Podcast ‘Siniar’ Drama Audio 
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1) ketepatan penafsiaran meliputi pula emosi, intonasi, artikulasi dan 

dramatisasi; 

2) keaktoran (penghayatan peran); 

3) dinamika pelisanan; 

4) musik dan sound effect; 

5) kreativitas produksi 

4. Penghargaan 

Penghargaan setiap kategori 

Juara I : e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara II 
: 

e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara III 
: 

e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara favorit 
: 

e-certificate +  
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C. VIRTUAL MUSIC COMPETITION 

1. Deskripsi 

Persebaran virus Covid-19 di seluruh negara, baru-baru ini telah membawa 

dampak yang sangat besar. Dampak tersebut bukan hanya dirasakan di bidang 

kesehatan saja namun juga pada sektor lainnya termasuk ekonomi, sosial hingga 

pendidikan. Dalam sektor pendidikan, penyebaran virus Covid-19 di Indonesia telah 

membuat pemerintah mengeluarkan surat edaran (SE) No.4 tahun 2020 yang diteken 

tanggal 24 Maret 2020 yang salah satu isinya adalah proses pendidikan dan 

pembelajaran pada setiap tingkat satuan pendidikan dilakukan di rumah dengan sistem 

e-learning. Dengan kata lain, siap atau tidak siap pembelajaran daring atau e-learning 

ini harus dilaksanakan jika tidak ingin penyebaran Covid-19 menjadi tidak terkendali. 

Selain sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan, berbagai seni pertunjukan juga 

terdampak adanya covid-19 ini. Adanya larangan untuk berkumpul dan membuat 

kerumunan dalam jumlah yang banyak menyebabkan beberapa pertunjukan dan 

kompetisi seni harus diundur atau bahkan dibatalkan. Oleh sebab itu, UNY berinovasi 

untuk membuat virtual competition dalam bidang seni khususnya paduan suara dan 

vokal grup. 

2. Ketentuan Khusus 

Video diunggah melalui Youtube dengan format judul Video “Virtual Music 

Competition – Band/Akustik-Kode PT-Nama Tim” (Kode PT bisa dilihat di laman  

https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt), kemudian mengisi tautan/link Youtube pada 

sistem http://cartesion.uny.ac.id  

Kompetisi musik terbagi dalam dua kategori (Band dan Akustik). Dimohon 

Peserta memperhatikan ketentuan dalam tiap kategori. 

a. Band 

1) Dalam satu grup terdiri dari maksimal 7 (tujuh) orang. 

2) Peserta membawakan 1 (satu) program lagu dalam negeri bebas. 

3) Durasi Video maksimal 10 (sepuluh) menit (termasuk bumper dan credit 

title). 

b. Akustik 

1) Dalam satu grup terdiri dari maksimal 7 (tujuh) orang. 

2) Peserta membawakan 1 (satu) lagu dalam negeri bebas. 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt
http://cartesion.uny.ac.id/
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3) Alat musik yang digunakan adalah alat musik akustik dan diperkenankan 

menambahkan alat musik tradisional. 

4) Durasi Video maksimal 10 (sepuluh) menit (termasuk bumper dan credit 

title). 

3. Kriteria Penilaian 

a. Aransemen 

b. Harmonisasi 

c. Kreativitas 

4. Penghargaan 

Penghargaan setiap kategori: 

Juara I : e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara II 
: 

e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara III 
: 

e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara favorit 
: 

e-certificate +  

 



 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PAGE 26 OF 38 

 

 

KATEGORI OLAHRAGA 

A. LOMBA SENAM AEROBIK BEREGU 

1. Deskripsi 

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan melalui 

olahraga dapat dilakukan national character building suatu bangsa, sehingga olahraga 

menjadi sarana strategis untuk kesegaran jasmani, membangun kepercayaan diri, 

menjadi identitas bangsa dan kebanggaan nasional (Kemenpora, 2010). 

 Sebagai alternatif untuk memelihara dan meningkatkan kesegaran jasmani dan 

membentuk tubuh yang ideal di masa pandemic ini, dapat dilakukan melalui senam 

aerobic yang benar, teratur dan terukur. Oleh sebab itu, UNY berinovasi untuk 

membuat lomba dalam bidang olahraga khususnya senam aerobik beregu. 

2. Ketentuan Khusus 

a. Nomor  Lomba: 

1) Beregu Putra 

2) Beregu Putri 

3) Beregu Campuran 

b. Peserta dalam satu regu berjumlah antara 3-5 orang. 

c. Wajib bermasker dan bersepatu olahraga. 

d. Pengambilan gambar wajib dari depan dan tampak satu badan, dari awal musik 

dimulai sampai dengan akhir. 

e. Durasi senam 1 (satu) lagu dengan diiringi lagu BEBAS. 

f. Mengandung unsur ajakan untuk berperilaku hidup sehat di masa pandemic 

Covid-19. 

g. Tidak ada unsur editing dalam melakukan gerakan. 

h. Pada video senam dapat diberi opening dan closing. 

i. Senam dilakukan secara utuh, mulai dari pemanasan, bagian inti, dan penutup. 
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j. Unsur penilaian meliputi: teknik gerak (40%), kekompakan (30%), hafalan (20%), 

dan penampilan (10%). 

k. Video diunggah melalui Youtube dengan format judul Video “Lomba Senam 

Aerobik Beregu – Nomor Lomba - Kode PT - Nama Tim” (Kode PT bisa dilihat di 

laman  https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt). Mohon dapat memilih ”UNLISTED 

(Anyone with the video link can see your video)” pada menu VISIBILITY untuk 

video yang diunggah melalui Youtube, hal itu dimaksudkan untuk menjaga 

kerahasiaan dari setiap video yang diunggah. 

l. Setelah mengunggah video melalui Youtube, peserta mengisi tautan/link 

Youtube pada sistem http://cartesion.uny.ac.id 

3. Penghargaan 

Penghargaan setiap kategori: 
Juara I : e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara II 
: 

e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara III 
: 

e-certificate + Uang Pembinaan  

 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt
http://cartesion.uny.ac.id/
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B. LOMBA SENAM AEROBIK DENGAN LAGU WAJIB 

1. Deskripsi 

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan melalui 

olahraga dapat dilakukan national character building suatu bangsa, sehingga 

olahraga menjadi sarana strategis untuk kesegaran jasmani, membangun 

kepercayaan diri, menjadi identitas bangsa dan kebanggaan nasional (Kemenpora, 

2010). 

Sebagai alternatif untuk memelihara dan meningkatkan kesegaran jasmani 

dan membentuk tubuh yang ideal di masa pandemic ini, dapat dilakukan melalui 

senam aerobik yang benar, teratur dan terukur. Oleh sebab itu, UNY berinovasi 

untuk membuat lomba dalam bidang olahraga khususnya senam aerobik dengan 

lagu wajib. 

2. Ketentuan Khusus 

a. Nomor  Lomba: 

1) Beregu Putra 

2) Beregu Putri 

3) Beregu Campuran 

b. Peserta dalam satu regu berjumlah antara 3-5 orang. 

c. Wajib bermasker dan bersepatu olahraga. 

d. Pengambilan gambar wajib dari depan dan tampak satu badan, dari awal musik 

dimulai sampai dengan akhir. 

e. Durasi senam 5 menit dengan diiringi lagu WAJIB yang ditentukan panitia (lagu 

bisa diunduh di laman lomba). 

f. Tidak ada unsur editing pada gerakan (pemanasan, inti, dan penutup), senam 

dilakukan secara utuh. 

g. Aspek penilaian meliputi: teknik gerakan (40%), kekompakan (30%), kesesuaian 

dengan lagu (20%), dan kostum (10%). 
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h. Video diunggah melalui Youtube dengan format judul Video “Lomba Senam 

Aerobik Beregu - Nomor Lomba - Kode PT - Nama Tim” (Kode PT bisa dilihat di 

laman  https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt). Mohon dapat memilih ”UNLISTED 

(Anyone with the video link can see your video)” pada menu VISIBILITY untuk 

video yang diunggah melalui Youtube, hal itu dimaksudkan untuk menjaga 

kerahasiaan dari setiap video yang diunggah. 

i. Setelah mengunggah video melalui Youtube, peserta mengisi tautan/link 

Youtube pada sistem http://cartesion.uny.ac.id 

3. Penghargaan 

Penghargaan setiap kategori: 
Juara I : e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara II 
: 

e-certificate + Uang Pembinaan  

Juara III 
: 

e-certificate + Uang Pembinaan  

 
 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt
http://cartesion.uny.ac.id/
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PENUTUP 

 

Demikian buku panduan ini disusun secara umum sebagai panduan bagi semua pihak 

yang terlibat dalam kegiatan UNY National Cartesion Tahun 2020. Partisipasi dan dukungan dari 

segenap peserta dan para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan UNY National 

Cartesion Tahun 2020 sangat kami harapkan demi kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan 

kegiatan UNY National Cartesion Tahun 2020. 
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LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSAL LOMBA 

<JUDUL INOVASI> 

Diusulkan oleh: 

Nama Ketua NIM Angkatan 

Nama Anggota NIM Angkatan 

Nama Anggota NIM Angkatan 

 

 

 

 

 

 

 

<NAMA UNIVERSITAS> 

<KOTA UNIVERSITAS> 

2020 

LOGO 

PERGURUAN 

TINGGI 
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PENGESAHAN PROPOSAL LOMBA “UNY NATIONAL COMPETITION ON 

ARTS, BUSINESS, SPORTS AND EDUCATION (UNY NATIONAL CARTESION)” 

 

1. Judul Kegiatan : ................................ 

2. Sub Kategori Lomba : Inovasi Media Pembelajaran / 

Inovasi Pembelajaran 

3. Ketua Pelaksana Kegiatan 

a. Nama Lengkap : Nama Mahasiswa Ketua Pengusul 

b.  NIM .............................. 

c. Jurusan : ............................. 

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

e. Alamat Rumah dan No.Telp/HP : ............................. 

 

f. Email : ............................. 

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : ....... Orang 

5. Dosen Pendamping 

a. Nama Lengkap dan Gelar : ............................. 

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

c.   Alamat Rumah dan No.Telp/HP : ............................. 

 

 

 ..................., ........................ 2020 

Ketua Kelompok 

  

 

 

(Nama) 

NIM  

 

 

 

 

 

 

mailto:nopitriwahyudi27@gmail.com


 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PAGE 38 OF 38 

 

 

KOP PERGURUAN TINGGI 

 

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  

NIM  

Program Studi :  

Fakultas :  

 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul ..................................... 

yang diusulkan untuk mengikuti “UNY National Competition on Arts, Business, 

Sports, and Education (UNY National CARTESION)” adalah asli karya kami dan 

belum pernah dipulikasikan atau diikutkan pada lomba lain. 

 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka 

saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar- 

benarnya. 

 

 ..................., ........................ 2020 

Ketua Kelompok 

  

 

 

(Nama) 

NIM  
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SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama :  

NIM :  

Perguruan Tinggi Asal :  

Nomor Telepon/Whatsapp :  

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya saya dengan Judul : 
 

“JUDUL KARYA” 

 

Guna saya ajukan dalam kompetisi UNY NATIONAL CARTESION 2020 yang diselengarakan 

oleh Universitas Negeri Yogyakarta adalah karya  saya yang belum pernah dipublikasikan 

sebelumnya di media manapun, dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan/kompetisi 

sejenis, dan/atau tidak pernah digunakan untuk media komunikasi apapun, serta bukan hasil dari 

plagiat. 

Apabila pernyataan saya tersebut diatas dikemudian hari tidak benar, saya bersedia dituntut 

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

  ..........................., .......... Juli 2020 

  Yang membuat pernyataan, 

   

 

 

 

 

(Nama Jelas) 

(NIM) 
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BIODATA DIRI 

Lampiran Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 

Ketua 

1. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap  

2. Jenis Kelamin  

3.  Program Studi  

4. NIM  

5. Tempat dan Tanggal Lahir  

6. E-mail  

7.  Nomor Telepon/HP  

2. Riwayat Pendidikan 

 SD SMP SMA 

Nama Institusi    

Jurusan     

Tahun Masuk-Lulus    

3. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 

No. Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan Tempat 

1.    

2    

4. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya) 

No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1.    

2.    

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

pengajuan kegiatan lomba UNY Cartesion. 

 

………, …………..Juli 2020 

Pengusul, 

Ttd. 

 

 

(Nama) 

NIM.  
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Anggota 1 

1. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap  

2. Jenis Kelamin  

3.  Program Studi  

4. NIM  

5. Tempat dan Tanggal Lahir  

6. E-mail  

7.  Nomor Telepon/HP  

2. Riwayat Pendidikan 

 SD SMP SMA 

Nama Institusi    

Jurusan     

Tahun Masuk-Lulus    

3. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 

No. Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan Tempat 

1.    

2    

4. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya) 

No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1.    

2.    

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

pengajuan kegiatan lomba UNY Cartesion. 

 

………, …………..Juli 2020 

Pengusul, 

Ttd. 

 

 

(Nama) 

NIM.  
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Pembimbing 

1. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap  

2. Jenis Kelamin  

3.  Program Studi  

4. NIDN  

5. Tempat dan Tanggal Lahir  

6. E-mail  

7.  Nomor Telepon/HP  

2. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 S3 

Nama Institusi    

Jurusan     

Tahun Masuk-Lulus    

3. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 

No. Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan Tempat 

1.    

2    

4. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya) 

No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1.    

2.    

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

pengajuan kegiatan lomba UNY Cartesion. 

 

………, …………..Juli 2020 

Pembimbing, 

Ttd. 

 

 

(Nama) 

NIDN.  
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