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PENDAHULUAN 

PORSENI merupakan ajang lomba olahraga dan seni bagi mahasiswa Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sebagai salah satu wadah apresiasi bakat dan seni 

mahasiswa di tingkat fakultas. Menyadari persoalan di atas Departemen Olahraga dan Seni 

BEM FMIPA UNY menghadirkan kembali ajang lomba PORSENI. Pada tahun 2020 

PORSENI FMIPA UNY mengusung tema  “Notch Up your Victory and Bask In The Glory”  

maknanya adanya PORSENI walaupun di rumah saja atau dilaksanakan secara online, dapat 

tetap terasa meriahnya dan kita tetap bisa produktif meskipun di masa pandemi Covid-19. 

PORSENI FMIPA UNY tahun 2020 menghadirkan lomba yang sangat berbeda dengan tahun 

sebelumnya, yaitu dilaksanakan dengan berbasis online atau virtual, yang terdiri dari 2 kategori 

lomba yaitu Olahraga dan Seni.  
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KATEGORI OLAHRAGA 

1. Lomba Video Senam Kreasi  

No Jadwal Kegiatan 

1. 17 September-16 Oktober 2020 Pendaftaran Lomba 

2. 19 Oktober-20 Oktober 2020 Publikasi Karya 

3. 21 Oktober-25 Oktober 2020 Penjurian Karya dan Waktu Perhitungan 

Jumlah Likes  dan Views 

4.  27 Oktober 2020 Pengumuman Pemenang 

 

A. Ketentuan Peserta 

1. Peserta senam kreasi PORSENI 2020 adalah mahasiswa aktif dari setiap jurusan 

FMIPA angkatan 2017-2020 (dibuktikan dengan foto KTM dan dilampirkan di 

formulir). 

2. Setiap Jurusan wajib mengirimkan 1 (satu) tim perwakilan dan 1 official. 

3. Setiap tim terdiri dari 5 peserta dengan susunan bebas (regu putra/putri/campuran). 

4. Setiap peserta wajib memakai warna baju yang sama dan memakai training berwarna 

sama serta memakai sepatu. (untuk yang memakai hijab diwajibkan memakai warna 

yang sama). 

5. Peserta yang didalam video senam kreasi hanyalah peserta yang namanya tercantum 

dalam berkas daftar peserta yang diisi sebelum pertandingan. 

 

B. Persyaratan Lomba  

1. Masing-masing tim mengisi formulir dan mencantumkan nama peserta. 

2. Pendaftaran paling lambat H-3 jadwal pengiriman video (16 Oktober 2020). 

 

C. Ketentuan Lomba 

1. Pelaksanaan lomba Senam Kreasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

2. Peralatan dan musik disiapkan oleh peserta/tim. 

3. Ketentuan video:  

• Berdurasi minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. 

• Format file mp4. 

• Posisi video harus horizontal dengan rasio aspek 16:9. 
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• Kualitas video minimal 720p. 

4. Video wajib terdiri atas 3 set senam yaitu pemanasan, inti, dan pendinginan. 

5. Penentuan Juara Favorit ditentukan berdasarkan hasil perhitungan “LIKE dan VIEW” 

terbanyak setelah batas pengiriman karya di youtube. 

6. Kelebihan waktu musik/penampilan kurang atau lebih 1 menit medapatkan 

pemotongan nilai 10 poin. 

7. Karya tidak mengandung unsur SARA, kekerasan, dan pornografi. 

8. Pemenang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi. 

9. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat. 

10. Panitia berhak mempublikasikan hasil karya video untuk keperluan lomba, dengan hak 

cipta yang tetap menjadi milik peserta. 

 

D. Teknis Perlombaan 

1. Peserta mengisi formulir online melalui website porseni.bemfmipauny.com. 

2. Setelah mengisi formulir pendaftaran, peserta wajib konfirmasi pendaftaran ke CP 

Intan_(085927474370) dengan format “Registrasi_Senam Kreasi_Jurusan”. 

3. Video diunggah ke akun Instagram dan Youtube di masing-masing akun jurusan 

dengan ketentuan: 

a. Tag IG @porseni.fmipauny 

b. Caption:  

[SENAM KREASI PORSENI FMIPA UNY 2020] 

 

-Jurusan- 

(Beberapa kalimat ajakan berperilaku hidup sehat di masa pandemi Covid-19) 

 

c. Hashtag: #SenamKreasiPORSENI2020 #olahragadarirumah #fmipaberkarya 

#porsenifmipauny2020 #PORSENI2020 

4. Pengunggahan video dimulai pada tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB dan 

pengiriman karya paling lambat tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 22.00 WIB, terdapat 

toleransi 2 jam setelah batas pengiriman, tetapi mendapat pengurangan poin tiap 30 

menit sebesar 5 poin.  

5. Mengisi formulir pengumpulan karya di website porseni.bemfmipauny.com 

(pengumpulan karya). 
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6. Penjurian juara 1, 2, 3, dan penilaian juara favorit akan dilaksanakan 21 Oktober 2020-

25 Oktober 2020. 

7. Pengumuman juara akan diupload di IG @porseni.fmipauny pada tanggal 27 Oktober 

2020. 

8. Pemberian hadiah akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di acara 

penutupan PORSENI 2020. 

 

E. Aspek Penilaian 

1. Penampilan Umum 

• Luar : kerapian/keseragaman/kesan umum 

• Dalam : semangat 

2. Teknik Gerak 

• Variasi dan tingkat kesulitan gerakan 

• Penghayatan gerak dengan irama 

• Ketegapan tubuh 

• Koordinasi tangan dan kaki 

3. Kekompakan Tim 

 

F. Penghargaan: 

1. Juara 1  : Sertifikat+ Trofi + Uang pembinaan 

2. Juara 2  : Sertifikat+ Trofi+ Uang pembinaan 

3. Juara 3  : Sertifikat+ Trofi + Uang pembinaan 

4. Juara favorit  : Sertifikat+Trofi+ Uang pembinaan 
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2. Lomba Video Edukasi Kesehatan dan Olahraga 

No Jadwal Kegiatan 

1. 17 September-7 Oktober 2020 Pendaftaran Lomba 

2. 10 Oktober-11 Oktober 2020 Publikasi Karya 

3. 12 Oktober-16 Oktober 2020 Penjurian Karya dan Waktu Perhitungan 

Jumlah Likes  dan Views 

4. 18 Oktober 2020 Pengumuman Pemenang 

 

A. Ketentuan Peserta 

1. Peserta Edukasi Kesehatan dan Olahraga adalah mahasiswa aktif FMIPA UNY angkatan 

2017-2020 (dibuktikan dengan foto KTM dan dilampirkan di formulir). 

2. Setiap jurusan wajib mengirimkan 1 (satu) tim perwakilan dan 1 official. 

3. Setiap tim terdiri peserta minimal 5 dengan susunan bebas (putra/putri/campuran) dan 1 

official. 

4. Peserta yang didalam video hanyalah peserta yang namanya tercantum dalam berkas 

daftar peserta yang diisi sebelum pertandingan. 

 

B. Persyaratan Lomba 

1. Masing – masing tim mengisi formulir dan mencantumkan nama pemain. 

2. Pendaftaran paling lambat H-3 jadwal pengiriman video (7 Oktober 2020). 

 

C. Ketentuan Lomba 

1. Pelaksanaan lomba Edukasi Kesehatan dan Olahraga sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 

2. Karya merupakan karya original, belum pernah dipublish atau diikutkan kompetisi 

serupa. 

3. Ketentuan Video: 

• Durasi karya minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. 

• Format file mp4. 

• Posisi video harus horizontal dengan rasio aspek 16:9.  

• Kualitas video minimal 720p. 

4. Penggunaan musik, peralatan, dan kuota internet merupakan tanggung jawab peserta. 
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5. Video berisi kegiatan olahraga dan menjaga kesehatan (jasmani) di masa pandemi (bisa 

berupa anjuran, himbauan, dan tips) yang dikemas secara menarik sesuai kreativitas 

peserta. 

6. Kekurangan atau kelebihan waktu musik/penampilan kurang atau lebih 1 menit 

mendapatkan pemotongan nilai 10 poin. 

7. Penentuan juara favorit ditentukan berdasarkan hasil perhitungan “LIKE dan VIEW” 

terbanyak setelah batas pengiriman karya di youtube. 

8. Karya tidak mengandung unsur SARA, kekerasan, dan pornografi. 

9. Keputusan juri mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

10. Panitia berhak mempublikasikan hasil karya film pendek untuk keperluan lomba, dengan 

hak cipta yang tetap menjadi milik peserta. 

 

D. Teknis Perlombaan   

1. Peserta mengisi formulir online melalui website porseni.bemfmipauny.com. 

2. Setelah mengisi formulir pendaftaran, peserta wajib konfirmasi pendaftaran ke CP 

Hajidah_(0895358371841) dengan format “Registrasi_Edukasi Kesehatan dan 

Olahraga_Jurusan”. 

3. Video diunggah ke akun Instagram dan Youtube dimasing akun jurusan dengan 

ketentuan: 

a. Tag IG @porseni.fmipauny 

b. Caption:  

[Video Edukasi Kesehatan dan Olahraga PORSENI FMIPA UNY 2020] 

-Jurusan- 

 (ceritakan sedikit isi video)  

(ajakan berolahraga dari rumah)  

c. Hashtag: #EdukasiKesehatandanOlahragaPORSENI2020 

#Sehatdimasapandemi #fmipaberkarya #porsenifmipauny2020 

#PORSENI2020 

4. Pengunggahan video dimulai pada tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 9 pagi dan pengiriman 

karya paling lambat tanggal 11 Oktober 2020 Pukul 10 malam. Terdapat toleransi 2 jam 

setelah batas pengiriman, tapi mendapat pengurangan poin tiap 30 menit sebesar 5 poin. 

5. Mengisi formulir pengumpulan karya di website porseni.bemfmipauny.com 

(pengumpulan karya). 
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6. Penjurian juara 1, 2, 3 dan penilaian Juara Favorit akan dilaksanakan 12 Oktober 2020-

16 Oktober 2020 

7. Pengumuman juara akan diupload di IG @porseni.fmipauny pada tanggal 18 Oktober 

2020. 

8. Pemberian hadiah akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di acara penutupan 

PORSENI 2020. 

 

E. Aspek penilaian 

1. Isi konten 

2. Kreativitas (Teknik pengambilan gambar dan editing) 

3. Kesesuaian konten dengan tema 

 

F. Penghargaan: 

1. Juara 1  : Sertifikat+ Trofi + Uang pembinaan 

2. Juara 2  : Sertifikat+ Trofi + Uang pembinaan 

3. Juara 3  : Sertifikat+ Trofi + Uang pembinaan 

4. Juara Favorit  : Sertifikat+ Trofi + Uang pembinaan 
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3. Lomba COC (Chess Online Competition) 

No Jadwal Kegiatan 

1. 17 September-1 Oktober 2020 Pendaftaran Lomba 

2. 4 Oktober dan 11 Oktober 2020 Tanggal Pelaksanaan Lomba 

4. 13.30 WIB- Selesai Waktu Pelaksanaan Lomba 

5. 12 Oktober 2020 Pengumuman Pemenang 

 

A. Ketentuan Peserta  

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif dari setiap jurusan di FMIPA angkatan tahun 2017-

2020 (dibuktikan dengan KTM yang dilampirkan saat pengisian formulir pendaftaran). 

2. Satu jurusan wajib mengirimkan peserta, minimal 2 dan maksimal 4 pemain bebas 

(Putra/Putri) dan 1 official. 

3. Nama pemain ditetapkan maksimal saat H-3 pertandingan (1 Oktober 2020). 

4. Peserta yang boleh bermain hanyalah pemain yang namanya tercantum dalam berkas 

pendaftaran. 

 

B. Persyaratan Lomba 

1. Masing – masing official/Peserta mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap pada link 

yang sudah disediakan panitia. 

2. Pengisian formulir pendaftaran paling lambat dilakukan pada H-3 pertandingan ( 1 

Oktober 2020 ). 

3. Setiap pemain wajib menginstall aplikasi lichess dan membuat akun lichess (verifikasi 

paling lambat H-3 pertandingan). Bagi official disarankan membuat akun lichess untuk 

mengikuti jalannya pertandingan. 

 

C. Ketentuan Lomba 

1. Pelaksanaan lomba COC sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

2. Peralatan pertandingan disediakan sendiri oleh Pihak Peserta seperti: Smartphone, 

charger hp, dan sebagainya. ( Panitia tidak menanggung biaya kuota internet). 

3. Pertandingan COC dengan kategori Tunggal/Individu. 

4. Sistem pertandingan yaitu menggunakan sistem pertandingan pada aplikasi lichess. 

5. Pemenang pada suatu pertandingan akan ditentukan ketika : 
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a. Terjadi Checkmate pada pertandingan. 

b. Apabila waktu sudah habis tetapi tidak terjadi checkmate ( pada kasus ini pemenang 

ditentukan berdasarkan poin tertinggi ). 

c. Salah satu diantara kedua pemain menyerah. 

d. Salah satu pemain di diskualifikasi karena melanggar peraturan. 

6. Setiap pertandingan berakhir akan ditunjukkan poin yang diperoleh setiap pemain. 

7. Jumlah poin setiap pemain akan diakumulasi/dihitung langsung oleh aplikasi lichess. 

8. Juara 1, 2, dan 3 ditentukan berdasarkan akumulasi poin tertinggi yang diperoleh. 

9. Jika ingin mengajukan protes pertandingan terkait jalannya kompetisi dapat mengajukan 

kepada panitia dengan menggunakan jaminan uang sebesar Rp 50.000,00. 

10. Bagi official yang ingin menonton pertandingan harus memiliki akun lichess dan harap 

lapor kepada panitia melalui grup WA, panitia akan memberikan link untuk official 

sehingga bisa menyaksikan pertandingan. 

 

D. Teknis Pelaksanaan Turnamen 

1. Peserta mengisi formulir online melalui website porseni.bemfmipauny.com. 

2. Setelah mengisi formulir pendaftaran, peserta wajib konfirmasi pendaftaran ke CP 

Erika_(085944638764) dengan format “Registrasi_Catur_Nama_Jurusan”. 

3. Para peserta, official, dan panitia akan dijadikan satu dalam grup Whatsapp pada H-3 

sebelum pertandingan. Grup tersebut digunakan untuk koordinasi antara peserta dan 

panitia serta memberikan informasi terkait pertandingan. 

4. Pada H-2 pertandingan, melalui grup WA tersebut akan diberikan 2 link. 

• Link pertama : digunakan untuk join grup peserta turnamen. 

(Panitia akan meng acc permintaan pemain untuk join grup). 

• Link kedua    : digunakan untuk join turnamen. 

5. Pertandingan akan diadakan di aplikasi lichess atau website lichess.org. 

6. Pertandingan dimulai pada pukul 13.30 – selesai. 

7. Pertandingan dilaksanakan secara serentak dan pemain yang bermain pada ronde 

berikutnya ditentukan langsung oleh aplikasi lichess. 

8. Saat pertandingan terdapat 2 kemungkinan dan fiksasinya akan diberitahukan saat TM. 

Yaitu: 
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a. 1 Turnamen apabila peserta <12. 

• Terdiri dari 6 round. 

b. 3 Turnamen apabila peserta >12, terdiri dari: 

• Turnamen 1 dan 2 adalah babak penyisihan, pada setiap turnamen diperoleh 3 

pemenang. Selanjutnya Turnamen 3 adalah babak final yang terdiri dari 6 

pemain. 

9. Pada turnamen 1 dan 2 terdapat 5 round. Selanjutnya pada turnamen 3 terdapat 3 round. 

10. Pada setiap round, diberikan waktu 7 menit untuk  setiap pemain. 

11. Waktu tunggu setiap pergantian round adalah 1 menit. 

12. Semua pemain online 30 menit sebelum pertandingan dimulai, panitia akan melakukan 

presensi pemain dan memastikan semua pemain siap bertanding. Jika terdapat peserta 

yang belum memasuki room turnamen di jam pertandingan maka dinyatakan WO. 

13. Juara 1,2, dan 3 diumumkan langsung oleh aplikasi lichess setelah turnamen berakhir. 

14. Pengumuman pemenang turnamen juara 1,2, dan 3 akan di upload di ig porseni. 

 

E. Aturan Pertandingan 

1. Semua peserta / pemain online 30 menit sebelum pertandingan dimulai. 

2. Peserta masuk di link sesuai dengan arahan panitia. 

3. Tidak mentoleransi keterlambatan. 

4. Setiap pemain menggunakan akun lichees yang sudah didaftarkan. 

5. Setiap pemain tidak boleh menggunakan Username yang mengandung SARA. 

6. Panitia berhak memberhentikan pertandingan kapan pun. 

7. Ketika sudah masuk waktu bertanding, peserta dilarang meninggalkan pertandingan. 

8. Pemain yang menghilang atau keluar dari permainan baik sengaja/tidak pada saat 

pertandingan berlangsung tidak mendapatkan tambahan waktu bermain dan tidak dapat 

mengulangi pertandingan. 

9. Saat salah satu pemain menyerah, maka lawannya langsung dikatakan sebagai 

pemenang. 

10. Jika Permainan tidak bisa dilanjutkan karena kendala teknis, maka Panitia Porseni berhak 

menentukan dan memutuskan siapa yang menjadi Pemenang. 

11. Apabila terjadi gangguan, Wasit berhak melanjutkan/tidak pertandingan. 

 



 

12  
  

 

 

12. Panitia Porseni mempunyai hak untuk merubah jadwal pertandingan, merubah tanggal 

pertandingan dan perubahan lainnya. Jika ada perubahan terjadi maka panitia akan 

secepatnya memberikan info kepada pemain. 

 

F. Wasit (Pemandu Pertandingan) 

1. Setiap pertandingan akan diawasi oleh Wasit dan pengawas pertandingan. 

2. Penghitungan poin dilakukan oleh aplikasi lichess bukan wasit. 

3. Keputusan Wasit bersifat mengikat dan mutlak serta harus ditaati oleh Pemain. 

4. Apabila ingin melakukan protes terhadap wasit dapat disampaikan melalui perwakilan 

official. 

5. Dalam mengambil keputusan wasit dapat meminta pendapat/pertimbangan pengawas 

pertandingan. 

 

G. Penghargaan :  

1. Juara 1: Sertifikat+ Trofi + Uang pembinaan 

2. Juara 2: Sertifikat+ Trofi + Uang pembinaan 

3. Juara 3: Sertifikat+ Trofi + Uang pembinaan 
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4. Lomba Mobile Legend  

No Jadwal Kegiatan 

1. 17 September-22 Oktober 2020 Pendaftaran Lomba 

2. 25 Oktober 2020 Technical Meeting 

3. 1 November dan 8 November 2020 Tanggal Pelaksanaan Lomba 

4. 08.30 WIB- Selesai Waktu Pelaksanaan Lomba 

5. 9 November 2020 Pengumuman Pemenang 

 

A. Ketentuan Peserta 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif dari setiap jurusan di FMIPA angkatan tahun 2017-

2020 (dibuktikan dengan KTM yang dilampirkan saat pengisian formulir pendaftaran). 

5. Satu jurusan wajib mengirimkan peserta, minimal 2 dan maksimal 4 pemain bebas 

(Putra/Putri) dan 1 official. 

2. Setiap Tim berisikan 6 pemain dengan susunan 5 Pemain aktif dan 1 Cadangan 

(opsional). Jika terjadi pertukaran, harap informasikan ke panitia sebelum pertandingan 

dimulai. 

3. Peserta tidak boleh mendaftar 2 kali dengan ID yang sama maupun berbeda (No Multi 

Slot). 

4. Jika adanya keadaan mendesak dan hanya ada 4 peserta dalam 1 tim, Panitia dapat 

memberikan keputusan. 

5. Nama pemain ditetapkan maksimal saat H-3 pertandingan (29 Oktober 2020). 

6. Peserta yang boleh bermain hanyalah pemain yang namanya tercantum dalam berkas 

pendaftaran. 

 

B. Persyaratan Peserta 

1. Masing – masing official/Ketua Tim mewakili setiap pemain untuk mengisi formulir 

pendaftaran dengan lengkap pada link yang sudah disediakan panitia. 

2. Melampirkan file foto KTM Pemain, Jika KTM hilang maka diganti file KRS. 

3. Pengisian formulir pendaftaran paling lambat dilakukan pada H-3 pertandingan (29 

Oktober 2020). 

4. Setiap pemain wajib membuat akun Mobile Legend. 
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C. Ketentuan Lomba 

1. Pelaksanaan lomba Mobile Legend sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

2. Match Mode menggunakan Custom – Draft Pick. Pemenang akan ditentukan ketika : 

a. Salah satu base diantara kedua tim hancur. 

b. Salah satu diantara kedua tim menyerah. 

c. Salah Satu tim di diskualifikasi karena melanggar peraturan. 

d. Salah Satu tim melanggar peraturan yang membuat tim lain menang. 

3. Dari awal menggunakan sistem BO 3, sementara untuk final akan menggunakan BO 5. 

4. Pada pertandingan awal terdapat 3 match (Jika salah satu tim menang 2 kali berturut-

turut maka tidak perlu dilakukan match ke 3). 

5. Skin : ON | Chat Team : ON | Chat All : OFF | 

6. Peralatan pertandingan disediakan sendiri oleh pihak peserta seperti: Smartphone, 

charger hp, dan sebagainya. ( Panitia tidak menanggung biaya kuota internet). 

 

D. Teknis Lomba 

1. Peserta mengisi formulir online melalui website porseni.bemfmipauny.com. 

2. Setelah mengisi formulir pendaftaran, peserta wajib konfirmasi pendaftaran ke CP 

Hajidah_(0895358371841) dengan format “Registrasi_ML _Ketua Tim_Jurusan”. 

3. Setelah melakukan pendaftaran, panitia akan mengundang peserta kedalam whatsapp 

grup pada H-3 pertandingan. 

4. Pada saat hari pertandingan semua tim online 30 menit sebelum pertandingan dimulai, 

panitia akan melakukan presensi pemain (mengumpulkan swafoto yaitu: berfoto sambil 

memegang akunnya untuk menghindari tindak kecurangan) dan memastikan semua 

pemain siap bertanding. 

5. Sebelum pertandingan dimulai, peserta memiliki waktu 5 menit untuk persiapan. Panitia 

porseni hanya mentoleransi keterlambatan 10 menit dari waktu yang ditentukan.  

6. Setiap pemain menggunakan akunnya masing masing sesuai dengan ID yang terdaftar. 

7. Setelah kedua tim memasuki room match, Panitia Porseni akan memastikan masing-

masing tim siap bertanding. Setelah semuanya siap, Panitia akan memberitahu admin 

room untuk memulai pertandingan. 

8. Seluruh tim peserta (pewakilan) melakukan Screenshots Lobby dan In Game, contoh 

screenshots:  
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9. Setelah pertandingan berakhir, wasit akan melakukan screenshots hasil pertandingan 

untuk dikirimkan ke grup sebagai bukti, contoh : 

 

 

E. Peraturan Lomba 

1. Semua tim harus online tepat waktu sesuai yang telah ditentukan panitia ( 30 menit 

sebelum pertandingan dimulai). 

2. Jika terdapat peserta yang belum memasuki room turnamen di jam pertandingan maka 

dinyatakan WO. 
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3. Ketika pertandingan akan dimulai (memasuki room match), peserta dilarang 

meninggalkan pertandingan tanpa izin dari Panitia Porseni. 

 

4. Jika salah satu tim melakukan pick / ban yang salah, maka itu menjadi kesalahan tim itu 

sendiri dan pertandingan tetap dilanjutkan. 

5. Jika salah satu tim melakukan kesalahan saat swap, maka itu menjadi kesalahan tim itu 

sendiri dan pertandingan tetap dilanjutkan. 

6. Jika peserta secara sengaja melakukan disconnect maka pertandingan tetap dilanjutkan. 

7. Panitia berhak memberhentikan pertandingan kapan pun. 

8. Peserta memiliki kesempatan pause 1 kali dengan maksimal waktu 5 menit, apabila 

terjadi kendala jaringan internet. 

9. Jika Permainan tidak bisa dilanjutkan karena kendala teknis, maka Panitia akan bertanya 

kepada kedua tim apakah akan adanya rematch atau tidak. Jika kedua tim tidak setuju 

dengan rematch, maka Panitia Porseni berhak menentukan dan memutuskan siapa yang 

menjadi pemenang. 

10. Saat salah satu Tim menandakan Give Up (menyerah), maka Tim yang menang akan 

langsung memenangkan pertandingan sekaligus. 

11. Peserta akan diberitahu Jadwal, Status dan Lawan berikutnya oleh Panitia. 

12. Pantia tidak bertanggung jawab mengenai kendala teknis (jaringan internet, kondisi 

device, dsb.) masing-masing peserta. 

13. Keputusan wasit bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

14. Tindakan pendaftaran untuk turnamen ini berarti telah menyetujui semua persyaratan, 

aturan dan regulasi yang dinyatakan, secara keseluruhan. 

15. Panitia Porseni mempunyai hak untuk merubah jadwal pertandingan, merubah tanggal 

pertandingan dan perubahan lainnya. Jika terjadi perubahan maka Panitia akan 

secepatnya memberikan info ke team yang bertanding. 

 

F. Tata Tertib Lomba 

Setiap pelanggaran akan ada tingkatan hukumannya:  

1. Melanggar Rules Peserta & Umum = Didiskualifikasi. 

2. Melanggar Rules Waktu = Kalah dalam Match/Round tersebut. 

3. Melanggar Rules in Game = Kalah dalam Match/Round tersebut. 
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4. Melanggar Rules Dokumentasi = Peringatan. Jika mengulangi lagi akan digugurkan  atau 

Didiskualifikasi dan jika tim pemenang tidak lengkap dalam dokumentasi maka 

pertandingan akan diulang. 

 

 

5. Bersikap tidak sportif (berkata kasar atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya) baik 

di dalam maupun luar game kepada lawan dan peserta lain = Peringatan. Jika mengulangi 

lagi akan Didiskualifikasi. 

 

G. FAQ (Frequently Ask Question) 

1. Mainnya kapan? 

Perlombaan akan dilaksanakan pada tanggal 1 November dan 8 November 2020. 

2. Timku lawan siapa? 

Untuk bracket pertandingan bisa di cek di instagram @porseni.fmipauny atau di grup 

yang telah disediakan. 

3. Berarti nanti ada kemungkinan lawan kita tidak ada karena mengundurkan diri? 

Akan ada kemungkinan seperti itu, Jadi tetap ikuti rules waktu yang diberikan, mau 

berapapun jumlah pemain yang berada di lobi saat itu, silahkan Stand By Full Team di 

waktu yang ditentukan, dan screenshots lobi. 

4. Kalo lawan meminta dispensasi waktu bagaimana? 

Semua tetap wajib mengikuti jadwal yang telah disepakati. Jadwal boleh dipercepat 

namun tidak boleh diperlambat. 

5. Siapa yang buat room? 

Pada waktu pertandingan panitia akan membuat room dan mengundang para pemain 

yang akan bertanding. 

6. Apakah ada Banned List?  

Tidak ada banned list. 

7. Jika ada yang lupa dan melanggar ketentuan gimana?  

Semua resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Hukuman tetap berlaku bagi 

siapapun yang melanggar rules. 

8. Bisa izin ganti jadwal? 

Tidak bisa, jadwal ditentukan oleh panitia. 

9. Kalau mengetahui lawan kita cheat drone , map hack dll gimana ?  
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Setiap player wajib melakukan screenshots ketika baru masuk match dan dikirim ke 

pihak lawan sebagai bukti bahwa telah bermain sportif, bila terdapat player yang di 

curigai menggunakan cheat silahkan lapor dan sertakan bukti ke Admin. 

 

 

 

10. Jika dalam pertandingan terdapat bug di Custom Tournament Mode gimana? 

Langsung menghubungi panitia disertai dengan melampirkan screenshots. 

 

H. Penghargaan: 

1. Juara 1 : Sertifikat+ Trofi + Uang pembinaan 

2. Juara 2 : Sertifikat+ Trofi + Uang pembinaan 

3. Juara 3 : Sertifikat+ Trofi + Uang pembinaan 

4. MVP : Uang Pembinaan  
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5. Lomba PUBG  

No Jadwal Kegiatan 

1. 17 September-15 Oktober 2020 Pendaftaran Lomba 

2. 18 Oktober 2020 Tanggal Pelaksanaan Lomba 

4. 09.00 WIB- Selesai Waktu Pelaksanaan Lomba 

5.  19 Oktober 2020 Pengumuman Pemenang 

 

A. Ketentuan Peserta 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif dari setiap jurusan di FMIPA  angkatan tahun 2017-

2020 (dibuktikan dengan KTM yang dilampirkan saat pengisian formulir pendaftaran). 

2. Satu jurusan wajib mengirimkan peserta minimal 2 tim, dan maksimal 4 tim, serta 1 

official. 

3. Setiap Tim terdiri dari 4 pemain + 1 cadangan (opsional). 

4. Peserta tidak boleh mendaftar 2 kali dengan ID yang sama maupun berbeda (No Multi 

Slot). 

5. Nama pemain ditetapkan maksimal saat H-3 pertandingan. 

6. Peserta yang boleh bermain hanyalah pemain yang namanya tercantum dalam berkas 

pendaftaran. 

 

B. Persyaratan Peserta 

1. Masing – masing official/Ketua Tim mewakili setiap pemain untuk mengisi formulir 

pendaftaran dengan lengkap pada link yang sudah disediakan panitia. 

2. Melampirkan file foto KTM Pemain, Jika KTM hilang maka diganti file KRS.  

3. Pengisian formulir pendaftaran paling lambat dilakukan pada H-3 pertandingan. 

4. Seluruh peserta wajib menggunakan akun PUBG milik sendiri saat bertanding. 

 

C. Ketentuan Lomba 

1. Pelaksanaan lomba PUBG Mobile sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

2. Peralatan pertandingan disediakan sendiri oleh Pihak Peserta seperti: Smartphone, 

charger hp, dan sebagainya. ( Panitia tidak menanggung biaya kuota internet). 

3. Peserta yang mendaftar bukan pro player ataupun bukan merupakan bagian dari tim e-

sports yang lolos PINC dan mengikuti PMPL( FINAL). 
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4. Jumlah pertandingan terdiri dari Best of 3, Setiap putaran poin dihitung sesuai dengan 

peringkat dan jumlah pembunuhan sesuai aturan perolehan poin. 

5. Jika ada total skor yang sama, peringkat akan diberikan berdasarkan: 

a. Jumlah Poin pembunuhan dalam pertandingan. 

b. Apabila jumlah Poin pembunuhan juga sama, maka diberlakukan sistem Last-

Inning (Jumlah Ranking tanpa memperhatikan skor, Ranking ditotal dari awal 

pertandingan / akumulasi Ranking). 

Peringkat Poin 

1 500 

2 410 

3 345 

4 295 

5 250 

6 210 

7 175 

8 145 

9 120 

10 100 

11 80 

12 65 

13 50 

14 40 

15 30 

16 25 

17 15 

18 10 

19 5 

20 0 

1 Kill 15 
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6. Peserta (atau tim) harus menjunjung tinggi sportivitas dalam kompetisi dan menjunjung 

tinggi prinsip fairplay serta tidak mengkampanyekan tindakan negatif. 

7. Keputusan panitia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

D. Teknis Lomba 

1. Peserta mengisi formulir online melalui website porseni.bemfmipauny.com. 

2. Setelah mengisi formulir pendaftaran, peserta wajib konfirmasi pendaftaran ke CP 

Dini_(08811402675) dengan format “Registrasi_PUBG _Ketua Tim_Jurusan”. 

3. Setelah melakukan pendaftaran, panitia akan mengundang peserta kedalam whatsapp 

grup pada H-3 pertandingan. 

4. Pada saat hari pertandingan semua tim online 30 menit sebelum pertandingan dimulai, 

panitia akan melakukan presensi pemain (mengumpulkan swafoto yaitu: berfoto sambil 

memegang akunnya untuk menghindari tindak kecurangan) dan memastikan semua 

pemain siap bertanding. 

5. Sebelum pertandingan dimulai, peserta memiliki waktu 5 menit untuk persiapan. 

Panitia porseni hanya mentoleransi keterlambatan 10 menit dari waktu yang ditentukan.  

6. Sebelum pertandingan, para pemain memiliki tanggung jawab untuk melakukan 

persiapan permainan dan memastikan bahwa peralatan tersebut digunakan secara 

normal selama kompetisi. 

7. Setiap pemain menggunakan akunnya masing masing sesuai dengan ID yang terdaftar. 

8. Setelah kedua tim memasuki room match, Panitia Porseni akan memastikan masing-

masing tim siap bertanding. Setelah semuanya siap, Panitia akan memberitahu admin 

room untuk memulai pertandingan. 

9. Turnamen PUBG terdiri dari 3 round. 

10. Untuk mode yang akan digunakan pada pertandingan adalah sebagai berikut: 

(Normal mode) 

Round 1 - TPP Erangel 

Round 2 - TPP Miramar 

Round 3 - TPP Sanhok 

11. Komunikasi yang dapat dipergunakan adalah komunikasi suara dalam game (in-game 

voicechat) atau komunikasi secara lisan menggunakan aplikasi discord. 
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12. Ketua tim dari masing-masing tim diharapkan mengambil gambar dari hasil akhir setiap 

pertandingan untuk mencegah kerancuan skor serta sebagai barang bukti untuk 

melakukan protes. 

E. Peraturan Lomba 

1. Seluruh tim mengisi informasi pendaftaran dengan benar sesuai identitas asli. Jika 

melanggar aturan ini tim akan didiskualifikasi. 

2. Pergantian pemain hanya dapat dilakukan oleh pemain cadangan yang terdaftar. 

Apabila ada pergantian pemain sebelum pertandingan wajib diinformasikan kepada 

panitia. 

3. Jika tim tidak lengkap akan menjadi resiko tim tersebut dan panitia sepenuhnya tidak 

bertanggung jawab. 

4. Semua tim harus online tepat waktu sesuai yang telah ditentukan panitia ( 30 menit 

sebelum pertandingan dimulai ). 

5. Jika terdapat peserta yang belum memasuki room turnamen di jam pertandingan maka 

dinyatakan WO. 

6. Ketika pertandingan akan dimulai (memasuki room match), peserta dilarang 

meninggalkan pertandingan tanpa izin dari Panitia Porseni. 

7. Seluruh anggota team wajib menggunakan avatar profile in-game yang sama. (Contoh: 

satu gambar pisang, wajib semuanya gambar pisang). 

8. Masing-masing jurusan tidak boleh memainkan orang lain selain peserta yang sudah 

terdaftar dan tidak boleh menggunakan akun orang lain. 

9. Pelanggaran yang disebabkan oleh anggota tim merupakan pelanggaran tim. 

10. Wasit berhak untuk mendiskualifikasi tim jika dengan sengaja menghentikan atau 

mencoba untuk memblokir turnamen dari awal. 

11. Dilarang keras menggunakan kode curang (cheat) selama kompetisi. Jika melanggar 

aturan ini, tim akan didiskualifikasi. 

12. Dilarang menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak pihak ketiga (3rd 

party program) yang bertujuan untuk memodifikasi konten dalam game, seperti 

interface permainan, efek suara, dan sebagainya. Jika melanggar aturan ini, tim akan 

didiskualifikasi. 

13. Segala jenis penggunaan bug tidak dibenarkan dan pihak pemain yang sengaja 

menggunakan bug akan didiskualifikasi. 
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14. Dilarang melakukan kerjasama antar tim, jika melanggar aturan ini maka kedua tim 

tersebut akan didiskualifikasi. 

 

F. Kondisi Rematch 

Rematch dapat dilakukan berdasarkan keadaan berikut, dengan keputusan dari 

penyelenggara yang pemain harus ikuti: 

• Situasi dimana terjadi permasalahan koneksi yang membuat 90% pemain tidak dapat 

melanjutkan pertandingan di game yang sudah berjalan 2 match. 

• Apabila ada tim yang terpendal dan tidak masuk ke dalam game dengan konsidi sudah 

di start oleh admin, panitia akan menggangap game itu terus berjalan 

• Force Majeur. 

 

G. Final Regulasi 

1. Seluruh keputusan penyelenggara bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

2. Seluruh peserta WAJIB membaca dan menerima segala peraturan yang berlaku. 

3. Peraturan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, demi 

penilaian yang lebih baik dan juga kelancaran pertandingan. 

4. Dengan mendaftar, peserta dianggap telah mengerti sepenuhnya dan setuju dengan 

peraturan yang telah dibuat. Peserta juga setuju dengan sanksi yang telah ditentukan. 

 

H. Penghargaan: 

1. Juara 1 : Sertifikat+ Trofi + Uang pembinaan 

2. Juara 2 : Sertifikat+ Trofi + Uang pembinaan 

3. Juara 3 : Sertifikat+ Trofi + Uang pembinaan 

4. MVP : Uang Pembinaan 
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KATEGORI SENI 

1. Lomba Desain Poster 

No. Jadwal Kegiatan 

1. 17 September – 5 November 2020 Pendaftaran Lomba 

2. 18 September – 7 November 2020 Publikasi Karya 

3. 8 November - 10 November 2020 Penjurian Karya 

4. Rabu, 11 November 2020 Publikasi Finalis 5 (lima) Besar 

5. 11 November - 14 November 2020 Rentang Waktu Perhitungan Jumlah Like 

6. Minggu, 6 Desember 2020 Pengumuman Pemenang 

 

A. Ketentuan Registrasi Lomba 

1. Pendaftaran dapat dilakukan mulai dari tanggal 17 September s.d. 5 November 2020. 

2. Pendaftaran peserta dapat dilakukan secara online dengan mengisi formulir pendaftaran 

pada web porseni melalui link: http://porseni.bemfmipauny.com/pendaftaran-poster/  

(Peserta menyiapkan foto/scan KTM untuk dilampirkan, jika KTM hilang/rusak dapat 

digantikan dengan hasil screenshot KRS). 

3. Setelah mengisi formulir pendaftaran, peserta wajib konfirmasi pendaftaran ke CP 

Dini_(08811402675) dengan format “Registrasi_Poster_Nama_Jurusan” 

 

B. Ketentuan Peserta 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif FMIPA UNY angkatan 2017-2020 (dibuktikan 

dengan foto/scan KTM yang dilampirkan pada saat pendaftaran). 

2. Peserta bersifat perorangan (individu). 

3. Setiap HIMA wajib mengirimkan minimal 1 (satu) peserta dan tidak ada batas 

maksimal peserta. 

4. Setiap peserta diperbolehkan mengikuti cabang lomba lain dalam PORSENI 2020 

(tidak diperbolehkan merangkap menjadi ketua lebih dari satu lomba). 

5. Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 (dua) karya. 

6. Peserta bersifat tetap, sehingga tidak dapat digantikan dikemudian hari dengan alasan 

apapun. 
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C. Ketentuan Lomba 

1. Tema desain poster terdiri dari pilihan tema: 

a. Kreativitas dalam Penanganan Covid-19 

b. Menggali Ilmu dari Covid-19 

2. Desain dapat dibuat hanya dengan ilustrasi atau menggabungkan antara ilustrasi dengan 

foto (catatan: foto merupakan karya sendiri bukan karya orang lain). 

3. Peserta diperbolehkan menggunakan software corel draw, adobe photoshop,  maupun  

software editing lainnya. 

4. Karya desain tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: kesusilaan, moral, kekerasan dan tidak 

mengandung unsur pornografi, serta menyinggung unsur SARA (Suku, Agama, dan 

RAS). 

5. Karya yang dilombakan merupakan karya asli peserta dan belum pernah diikutsertakan 

atau dipublikasikan untuk keperluan yang bersifat komersil serta harus bebas dari setiap 

kontrak atau ikatan lain. 

6. Apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak panitia tidak bertanggung 

jawab atas hal tersebut, panitia akan berasumsi bahwa seluruh desain yang 

diikutsertakan merupakan karya orisinil peserta. 

7. Panitia berhak menggunakan karya untuk keperluan publikasi. 

 

D. Pelaksanaan Lomba 

1. Semua hasil karya yang diterima oleh panitia akan dinilai oleh dewan juri yang 

dilakukan secara online. 

2. Karya dikumpulkan paling lambat Sabtu, 7 November 2020 pukul 23.59 WIB. 

3. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan pengumpulan. 

4. Penjurian karya akan dilaksanakan mulai Minggu, 8 November 2020 s.d. Selasa, 10 

November 2020. 

5. Panitia akan mulai mengunggah 5 (lima) karya poster terbaik pada akun Instagram 

Porseni FMIPA UNY 2020 (@porseni.fmipauny) pada hari Rabu, 11 November 2020 

6. Selang waktu untuk memperoleh voting “Like” yaitu dari  Rabu, 11 November 2020 

pukul 10.00 WIB s.d. Sabtu, 14 November 2020 pukul 20.00 WIB. 

7. Urutan publikasi hasil karya tidak menunjukkan juara atau peringkat lomba poster 

(dipublikasikan secara acak). 
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8. Karya poster yang mendapat “Like” terbanyak akan mendapat penghargaan sebagai 

“Juara Favorit Poster Porseni”.  

9. Tiga poster terbaik berdasarkan penjurian  dan satu poster terfavorit berdasarkan jumlah 

“Like” instagram akan dihubungi oleh panitia sebagai pemenang pada tanggal 6 

Desember 2020 serta akan dipublikasi di akun instagram PORSENI 

(@porseni.fmipauny). 

10. Keputusan panitia dan dewan juri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

E. Teknis Pengumpulan Karya 

1. Karya dapat dipubikasikan di akun Instagram masing-masing peserta. 

2. Karya diunggah dengan caption: 

[POSTER PORSENI FMIPA UNY 2020] 

 

-Nama Peserta_Prodi_Angkatan_Judul Poster- 

 

“It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and  

 knowledge” -Albert Einstein. 

 

(Caption dari peserta sesuai dengan gambaran karya posternya) 

#posterporseni2020 

#porsenifmipauny2020 

#lombaposter 

#fmipaberkarya  

#PORSENI2020 

3. Publikasi karya wajib menyertakan caption dan menandai akun instagram PORSENI 

(@porseni.fmipauny). 

4. Akun instagram tidak boleh di private. 

5. Setelah mengunggah karya di instagram, peserta diharuskan mengisi formulir 

pengumpulan karya yang berisi: 

a. Lembar orisinalitas karya, dengan format pdf dan diberi nama (Poster_Nama 

Peserta_Jurusan). 

b. Link postingan karya. 
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6. File lembar orisinalitas & link postingan karya dikumpulkan pada web porseni melalui 

link: http://porseni.bemfmipauny.com/pengumpulan-karya-2/. 

7. Panitia tidak menerima karya melewati batas waktu yang telah ditentukan.  

 

F. Kriteria penilaian  

1. Kejelasan maksud dan tujuan dari poster tersebut    

2. Kreativitas                  

3. Kesesuaian tema                                                     

4. Orisinalitas                                                                  

5. Kerapian                                                                      

                                                            

G. Penentuan Juara 

1. Pemenang Juara I, II, dan III ditentukan berdasarkan urutan besar total poin yang 

diberikan oleh dewan juri. 

2. Juara Favorit ditentukan berdasarkan hasil perhitungan”Like” terbanyak dari 5 (lima) 

besar hasil karya terbaik yang dipublikasikan di Instagram @porseni.fmipauny. 

 

H. Penghargaan dan Hadiah 

Pemenang lomba poster akan mendapatkan penghargaan dan hadiah sebagai berikut: 

1. Juara 1  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

2. Juara 2  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

3. Juara 3  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

4. Juara Favorit  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 
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2. Lomba Fotografi 

No. Jadwal Kegiatan 

1 17 September – 6 November 2020 Pendaftaran Lomba 

2. 18 September – 8 November 2020 Publikasi Karya 

3. 9 November - 11 November 2020 Penjurian Karya 

4. Kamis, 12 November 2020 Publikasi Finalis 5 (lima) Besar 

5. 12 November - 15 November 2020 Rentang Waktu Perhitungan Jumlah Like 

6. Minggu, 6 Desember 2020 Pengumuman Pemenang 

 

Tema : “Produktif di Masa Pandemi Covid-19” 

 

A. Ketentuan Registrasi Lomba 

1. Pendaftaran dapat dilakukan mulai dari tanggal 17 September s.d. 6 November 2020. 

2. Pendaftaran peserta dapat dilakukan secara online dengan mengisi formulir pendaftaran 

pada web porseni melalui link: http://porseni.bemfmipauny.com/pendaftaran-fotografi/ 

(Peserta menyiapkan foto/scan KTM untuk dilampirkan, jika KTM hilang/rusak dapat 

digantikan dengan hasil screenshot KRS). 

3. Setelah mengisi formulir pendaftaran, peserta wajib konfirmasi pendaftaran ke CP 

Eka_(087834114354) dengan format “Registrasi_Fotografi_Nama_Jurusan”. 

 

B. Ketentuan Peserta Lomba 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif FMIPA UNY angkatan 2017-2020 (dibuktikan 

dengan foto/scan KTM yang dilampirkan pada saat pendaftaran). 

2. Peserta bersifat perorangan (individu). 

3. Setiap HIMA wajib mengirimkan minimal 1 (satu) peserta dan tidak ada batas 

maksimal peserta. 

4. Setiap peserta diperbolehkan mengikuti cabang lomba lain dalam PORSENI 2020 

(tidak diperbolehkan merangkap menjadi ketua lebih dari satu lomba). 

5. Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 (dua) karya. 

6. Peserta bersifat tetap, sehingga tidak dapat digantikan dikemudian hari dengan alasan 

apapun. 
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C. Ketentuan Lomba 

1. Pengambilan foto diperbolehkan menggunakan kamera DSLR, mirrorless, ataupun 

smartphone. 

2. Hasil foto yang diikutsertakan dalam lomba merupakan hasil karya pribadi asli yang 

belum pernah dipublikasikan sebelumnya dimedia manapun dan belum pernah 

diikutsertakan atau menang dalam lomba manapun. 

3. Foto merupakan hasil karya/produksi terbaru (selama WFH, di Rumah aja, di tempat 

lain yang diperbolehkan oleh peraturan pemerintah yang berlaku, maupun di masa new 

normal. Foto diambil dengan kepatuhan ketat pada protokol kesehatan). 

4. Waktu pengambilan foto dari tanggal 18 September s.d. 8 November 2020. 

5. Foto dibuat sesuai tema, tidak mengandung konten yang menyinggung unsur SARA 

(Suku, Agama, dan RAS), kekerasan, dan pornografi. 

6. Sertakan caption/narasi pendek yang menggambarkan foto tersebut pada saat 

mengumpulkan karya. 

7. Olah digital diperbolehkan sebatas perbaikan kualitas foto (sharpening, cropping, color 

balance, dan saturasi warna), tanpa merubah keaslian objek (tidak boleh mengurangi 

atau menambahkan objek lain di dalam foto). Cropping tidak boleh lebih dari 10% dari 

foto asli. 

 

D. Pelaksanaan Lomba 

1. Semua hasil karya yang diterima oleh panitia akan dinilai oleh dewan juri yang 

dilakukan secara online. 

2. Karya dikumpulkan paling lambat Minggu, 8 November 2020 pukul 23.59 WIB. 

3. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan pengumpulan. 

4. Penjurian karya akan dilaksanakan mulai Senin, 9 November 2020 s.d. Rabu, 11 

November 2020. 

5. Selang waktu untuk memperoleh voting “Like” yaitu dari  Kamis, 12 November 2020 

pukul 10.00 WIB s.d. Minggu, 15 November 2020 pukul 20.00 WIB. 

6. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan pengumpulan. 

7. Urutan publikasi hasil karya tidak menunjukkan juara atau peringkat lomba fotografi 

(dipublikasikan secara acak).  
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8. Panitia akan mulai mengunggah 5 (lima) karya fotografi terbaik pada akun Instagram 

Porseni FMIPA UNY 2020 (@porseni.fmipauny) pada hari Kamis, 12 November 2020.  

9. Karya fotografi yang mendapat “Like” terbanyak akan mendapat penghargaan sebagai 

“Juara Favorit Fotografi Porseni”.  

10.  Tiga karya fotografi terbaik berdasarkan penjurian dan satu karya fotografi terfavorit 

berdasarkan jumlah “Like” instagram akan dihubungi oleh panitia sebagai pemenang 

pada tanggal 6 Desember 2020 serta akan dipublikasi di akun instagram PORSENI 

(@porseni.fmipauny). 

11. Keputusan panitia dan dewan juri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

E. Teknis Pengumpulan Karya  

1. Karya fotografi yang dilombakan diunggah di akun Instagram masing – masing peserta. 

(Peserta juga wajib mengunggah file foto original sebelum dan setelah di edit melalui 

web porseni). 

2. Karya diunggah dengan caption: 

[FOTOGRAFI PORSENI FMIPA UNY 2020] 

 

-Nama Peserta_Prodi_Angkatan- 

 

“It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and  

 knowledge” -Albert Einstein. 

 

(Caption dari peserta sesuai dengan gambaran karya fotonya) 

 

#fotografiporseni2020 

#porsenifmipauny2020 

#lombafotografi 

#fmipaberkarya 

#PORSENI2020 

 

3. Publikasi karya wajib menyertakan caption dan menandai akun instagram PORSENI 

(@porseni.fmipauny). 
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4. Akun instagram tidak boleh di private. 

5. Setelah mengunggah karya di instagram, peserta diharuskan mengisi formulir 

pengumpulan karya yang berisi: 

 

a.  Lembar orisinalitas karya, dengan format pdf dan diberi nama 

 (Fotografi_Nama Peserta_Jurusan). 

b.  Link postingan karya. 

c. File karya foto sebelum dan setelah diedit. 

6. File lembar orisinalitas, link postingan karya, serta file karya foto sebelum dan setelah 

diedit dikumpulkan pada web porseni melalui link: 

http://porseni.bemfmipauny.com/pengumpulan-karya-2/. 

7. Panitia tidak menerima karya melewati batas waktu yang telah ditentukan.  

  

F. Kriteria Penilaian 

1. Kreativitas    

2. Orisinalitas    

3. Konten     

4. Estetika    

5. Kesesuaian dengan tema  

 

G. Penentuan Juara 

1.  Pemenang Juara I, II, dan III ditentukan berdasarkan urutan besar total poin yang 

 diberikan oleh dewan juri. 

2.  Juara Favorit ditentukan berdasarkan hasil perhitungan”Like” terbanyak dari 5 (lima)   

besar hasil karya terbaik yang dipublikasikan di Instagram @porseni.fmipauny. 

 

H. Penghargaan dan Hadiah 

Pemenang lomba fotografi akan mendapatkan penghargaan dan hadiah sebagai berikut: 

1.  Juara 1  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

2. Juara 2  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

3. Juara 3  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

4. Juara Favorit  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 
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3. Lomba Cover Lagu 

No Jadwal Kegiatan 

1. 17 September – 12 November 2020 Pendaftaran Lomba 

2. 18 September – 14 November 2020 Publikasi Karya 

3. 15 November - 17 November 2020 Penjurian Karya 

4. Sejak peserta mengunggah karya di 

channel youtube tiap individu/tim 

sampai 21 November 2020 

Rentang Waktu Perhitungan Jumlah 

Like  dan View 

5. Minggu, 6 Desember 2020 Pengumuman Pemenang 

 

Tema: “Kreativitas Tanpa Batas Saat Segala Kegiatan Tak Sengaja Terbatas” 

 

A. Ketentuan Registrasi Lomba 

1.  Pendaftaran dapat dilakukan mulai dari tanggal 17 September s.d. 12 November 2020. 

2. Pendaftaran peserta dapat dilakukan secara online dengan mengisi formulir pendaftaran 

pada web porseni melalui link: http://porseni.bemfmipauny.com/pendaftaran-cover-

lagu/ (Peserta menyiapkan foto/scan KTM untuk dilampirkan, jika KTM hilang/rusak 

dapat digantikan dengan hasil screenshot KRS). 

3. Setelah mengisi formulir pendaftaran, peserta wajib konfirmasi pendaftaran ke CP 

Eka_(087834114354) dengan format “Registrasi_Cover Lagu_Nama Tim_ Jurusan”. 

 

B. Ketentuan Peserta Lomba 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif FMIPA UNY angkatan 2017-2020 (dibuktikan 

dengan foto/scan KTM yang dilampirkan pada saat pendaftaran). 

2. Peserta diperbolehkan individu (solo cover) atau tim dengan maksimal 7 (tujuh) orang. 

3. Peserta mengenakan pakaian bebas rapi. 

4. Satu peserta/tim diperbolehkan 1 (satu) angkatan atau lintas angkatan. 

5. Satu peserta/tim diperbolehkan putra-putra, putri-putri, atau putra-putri . 

6. Satu peserta/tim hanya diperbolehkan mengirimkan 1 (satu) karya. 

7. Setiap peserta tidak boleh mendaftar lebih dari 1 (satu) tim, baik tim maupun solo cover. 

8. Setiap HIMA wajib mengirimkan minimal satu tim dan tidak ada batas maksimal tim. 
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9. Peserta dan official bersifat tetap, sehingga tidak dapat digantikan dengan alasan 

apapun (official dapat merangkap sebagai peserta). 

10. Setiap peserta diperbolehkan mengikuti cabang lomba lain dalam PORSENI 2020 

(tidak diperbolehkan merangkap menjadi ketua lebih dari satu lomba). 

 

C. Ketentuan Lomba 

1. Pelaksanaan lomba cover lagu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

2. Peserta bebas memilih lagu apapun. 

3. Diperbolehkan mengaransemen kembali musik (jenis musik bebas) atau menggunakan 

minus one (karaoke). 

4. Bebas mengcover dengan genre (akustik, dangdut, rock, acapela, rap, dll) dan alat 

musik apapun. 

5. Peserta harus menampilkan wajah dan alat musik yang dimainkan (jika menggunakan 

alat musik). 

6. Video merupakan hasil original dari tim. 

7. Tim mengembangkan kreativitas dan inovasi pada video dengan tidak menampilkan 

adegan yang menyinggung unsur SARA (Suku, Agama, dan RAS), pornografi, 

radikalisme, kekerasan atau nilai yang melanggar aturan/hukum/norma yang berlaku. 

8. Olahan video diperkenankan sebatas edit kejelasan video, pencahayaan, dan kejelasan 

suara. Tidak diperkenankan mengedit hingga mengubah suara asli peserta. 

9. Karya direkam dengan alat perekam apapun (handycam, SLR, smartphone, dll) dengan 

ketentuan hasil rekaman video baik, tidak kabur, pencahayaan baik dan suara jelas. 

10. Ketentuan video : 

- Format file mp4. 

- Durasi minimal 3 menit dan maksimal 10 menit. 

- Posisi video harus horizontal dengan rasio aspek 16:9. 

- Ukuran kualitas video minimal 720p. 

11. Pemilihan juara favorit didasarkan atas atensi terhadap video cover (jumlah viewer dan 

jumlah like pada akun youtube masing-masing peserta) terbanyak terhitung sejak 

peserta mengunggah karya di youtube masing-masing individu/tim sampai 21 

November 2020. 

12. Keputusan juri dan panitia bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. 
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D. Pelaksanaan Lomba 

1. Semua hasil karya yang diterima oleh panitia akan dinilai oleh dewan juri yang 

dilakukan secara online. 

2. Karya dikumpulkan paling lambat Sabtu, 14 November 2020 pukul 23:59 WIB. 

3. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan pengumpulan. 

4. Penjurian karya akan dilaksanakan mulai Minggu, 15 November 2020 s.d Selasa, 17 

November 2020. 

5. Selang waktu untuk memperoleh Like dan View di akun youtube masing-masing peserta 

yaitu sejak peserta mengunggah karya di youtube pribadi masing-masing sampai 21 

November 2020 pukul 20.00 WIB. 

6. Cover lagu yang mendapat “Like dan View” terbanyak akan mendapat penghargaan 

sebagai “Juara Favorit Cover Lagu Porseni”.  

7.  Tiga karya cover lagu terbaik berdasarkan penjurian dan satu karya terfavorit 

berdasarkan like dan view terbanyak akan dihubungi oleh panitia sebagai pemenang 

pada tanggal 6 Desember 2020 serta akan dipublikasi di akun instagram Porseni 

(@porseni.fmipauny). 

8.  Keputusan panitia dan dewan juri mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

E. Teknis Pengumpulan Karya 

1. Karya Cover Lagu yang dilombakan diunggah di salah satu channel youtube 

individu/tim dengan judul: “Judul Lagu – Pencipta Lagu (Cover Lagu by Nama Tim)”. 

2. Karya diunggah diberi deskripsi: 

[COVER LAGU PORSENI FMIPA UNY 2020] 

-Nama Tim_Prodi- 

 

“It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and  

 knowledge”-Albert Einstein. 

(Caption bebas dari peserta lomba) 

#coverlaguporseni2020 

#porsenifmipauny2020 

#fmipaberkarya 

#PORSENI2020 
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3. Setelah mengunggah karya di youtube, setiap peserta/perwakilan tim diharuskan 

mengisi formulir pengumpulan karya yang berisi link postingan karya cover lagu pada 

web porseni melalui link: http://porseni.bemfmipauny.com/pengumpulan-karya-2/. 

4. Panitia tidak menerima karya melewati batas waktu yang telah ditentukan.  

 

F. Kriteria Penilaian 

1. Video      

- Teknik Pengambilan Gambar 

- Konsep penampilan visual 

- Kreativitas 

2. Musik 

- Artikulasi vokal  

- Aransemen 

- Harmonisasi 

3. Pembawaan/sikap 

4. Kesesuaian dengan tema 

  

G. Penentuan Juara 

1. Pemenang Juara I, II, dan III ditentukan berdasarkan urutan besar total poin yang 

diberikan oleh dewan juri. 

2. Juara Favorit ditentukan berdasarkan hasil perhitungan like dan view terbanyak dari 

unggahan video cover lagu pada channel youtube perwakilan peserta. 

 

H. Penghargaan dan Hadiah 

Pemenang lomba cover lagu akan mendapatkan penghargaan dan hadiah sebagai berikut: 

1.  Juara 1  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

2. Juara 2  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

3. Juara 3  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

4. Juara Favorit  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 
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4. Lomba Seni Kriya 

No Jadwal Kegiatan 

2. 17 September - 19 November 2020 Pendaftaran Lomba 

3. 18 September - 21 November 2020 Publikasi Karya 

4. 22 November - 24 November 2020 Penjurian Karya 

5. Rabu, 25 November 2020 Publikasi Finalis 5 (lima) Besar 

6. 
25 November - 28 November 2020 Rentang Waktu Perhitungan Jumlah 

Like 

7. Minggu, 6 Desember 2020 Pengumuman Pemenang 

 

Tema: Inovasi Seni Kriya yang Terampil dan Kreatif di Tengah Pandemi 

 

A. Ketentuan Registrasi Lomba 

1. Pendaftaran dapat dilakukan mulai dari tanggal 17 September s.d. 19 November 2020. 

2. Pendaftaran peserta dapat dilakukan secara online dengan mengisi formulir pendaftaran 

pada web porseni melalui link: http://porseni.bemfmipauny.com/pendaftaran-seni-

kriya/ (Peserta menyiapkan foto/scan KTM untuk dilampirkan, jika KTM hilang/rusak 

dapat digantikan dengan hasil screenshot KRS). 

3. Setelah mengisi formulir pendaftaran, peserta wajib konfirmasi pendaftaran ke CP: 

085745996013  (Reni) dengan format “Registrasi_Seni Kriya_Nama_Jurusan”. 

 

B. Ketentuan Peserta Lomba 

1.  Peserta merupakan mahasiswa aktif FMIPA UNY angkatan 2017-2020 (dibuktikan 

dengan foto/scan KTM yang dilampirkan pada saat pendaftaran). 

2. Peserta bersifat perorangan (individu). 

3. Setiap HIMA wajib mengirimkan minimal 1 (satu) peserta dan tidak ada batas 

maksimal peserta. 

4. Setiap peserta diperbolehkan mengikuti cabang lomba lain dalam PORSENI 2020 

(tidak diperbolehkan merangkap menjadi ketua lebih dari satu lomba). 

5. Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 (dua) karya. 
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6. Peserta bersifat tetap, sehingga tidak dapat digantikan dikemudian hari dengan alasan 

apapun. 

 

C. Ketentuan Lomba 

1. Karya dapat berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. 

2.  Material dapat berasal dari barang sisa ataupun bahan alami, seperti: kayu, bambu, akar 

dan sebagainya. 

3. Peserta bebas untuk memilih bahan tambahan sebagai aksesoris karya. 

4. Karya harus bersifat tidak mudah rusak oleh goncangan. 

5. Video proses produksi berdurasi 3-5 menit. 

6. Peserta dapat menggunakan kamera handphone, kamera profesional atau jenis kamera 

lainnya untuk memproduksi foto dan video. 

7. Konsep karya mencangkup latar belakang pembuatan karya, alat dan bahan serta teknik 

pembuatan. 

8. Konsep karya ditulis dengan jenis huruf times new roman, ukuran huruf 12 pt, line 

spacing 1.5, dan justify dalam format pdf dengan nama file “Konsep 

Kriya_Nama_Jurusan” 

9. Karya di foto dari semua sisi (depan, belakang, samping, dan atas)  agar dapat 

memperlihatkan karakter bahan detailnya. 

10. Seluruh hasil karya menjadi hak milik panitia dan dapat dipublikasikan dalam bentuk 

apapun. 

 

D. Pelaksanaan Lomba 

1.  Semua hasil karya yang diterima oleh panitia akan dinilai oleh dewan juri yang 

 dilakukan secara online. 

2. Karya dikumpulkan paling lambat Sabtu, 21 November 2020 pukul 23.59 WIB. 

3. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan pengumpulan. 

4. Penjurian karya akan dilaksanakan mulai Minggu, 22 November 2020 s.d Selasa, 24 

November 2020. 

5. Selang waktu untuk memperoleh voting “Like” yaitu dari  Rabu, 25 November 2020 

pukul 10.00 WIB s.d. Sabtu, 28 November 2020 pukul 20.00 WIB. 
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6. Panitia akan mulai mengunggah 5 (lima) karya seni kriya terbaik pada akun instagram 

PORSENI FMIPA UNY 2020 (@porseni.fmipauny) pada hari Rabu, 25 November 

2020. 

7. Urutan publikasi hasil karya tidak menunjukkan juara atau peringkat lomba Seni Kriya 

(dipublikasikan secara acak). 

8. Karya seni kriya yang mendapat “Like” terbanyak akan mendapat penghargaan sebagai 

“Juara Favorit Seni Kriya Porseni”.  

9. Tiga karya terbaik berdasarkan penjurian dan satu karya terfavorit berdasarkan “Like” 

akan dihubungi oleh panitia sebagai pemenang pada tanggal 6 Desember 2020 serta 

akan dipublikasi di akun instagram PORSENI (@porseni.fmipauny). 

10.  Keputusan panitia dan dewan juri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

E. Teknis Pengumpulan Karya 

1.  Karya dapat dipubikasikan di akun Instagram masing-masing peserta. 

2. Karya diunggah dengan caption: 

[SENI KRIYA PORSENI FMIPA UNY 2020] 

 

-Nama Peserta_Prodi_Angkatan_Judul Seni Kriya- 

 

“It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and  

 knowledge” -Albert Einstein. 

 

(Caption dari peserta sesuai dengan gambaran karya seni kriya nya) 

#senikriyaporseni2020 

#porsenifmipauny2020 

#lombasenikriya 

#fmipaberkarya 

#PORSENI2020 

3. Video pembuatan karya dipublikasikan di akun IG TV masing-masing peserta dengan 

judul Nama_Jurusan_Proses Pembuatan Seni Kriya dan keterangan 

#senikriyaporseni2020   #porsenifmipauny2020 #fmipaberkarya #PORSENI2020. 
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4. Publikasi karya wajib menyertakan caption dan menandai akun instagram PORSENI 

(@porseni.fmipauny). 

5. Akun instagram tidak boleh di private. 

6. Setelah mengunggah karya di instagram, peserta diharuskan mengisi formulir 

pengumpulan karya yang berisi: 

a.  Lembar orisinalitas karya, dengan format pdf dan diberi nama (Seni 

 Kriya_Nama Peserta_Jurusan). 

b.  Link postingan karya. 

c. Konsep karya, dengan format pdf dan diberi nama (Konsep Kriya_Nama 

Peserta_Jurusan). 

7. File lembar orisinalitas & link postingan karya dikumpulkan pada web porseni melalui 

link: http://porseni.bemfmipauny.com/pengumpulan-karya-2/. 

8. Panitia tidak menerima karya melewati batas waktu yang telah ditentukan.  

 

F. Kriteria Penilaian 

1. Konsep karya mencangkup orisinalitas, kesesuaian dengan tema, latar belakang 

pembuatan, serta bentuk dan inovasi karya baru. 

2. Proses produksi karya mencangkup penguasaan bahan dan alat, tingkat kesulitan dan 

kerumitan, serta penyempurnaan kerapihan (finishing). 

3. Hasil akhir mencangkup memberikan nilai artistik dan nilai jual. 

 

G. Penentuan Juara 

1. Pemenang Juara I, II, dan III ditentukan berdasarkan urutan besar total  poin yang 

diberikan oleh dewan juri. 

2. Juara Favorit ditentukan berdasarkan hasil perhitungan “Like” terbanyak dari lima besar 

hasil karya terbaik yang dipublikasikan di Instagram @porseni.fmipauny. 

 

H. Penghargaan dan Hadiah 

Pemenang lomba seni kriya akan mendapatkan penghargaan dan hadiah sebagai berikut: 

1.  Juara 1  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

2.  Juara 2  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

3.  Juara 3  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

4.  Juara Favorit  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 
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5.  Lomba Creative Dance 

No Tanggal Kegiatan 

1. 17 September - 24 November 2020 Pendaftaran Lomba 

2. 18 September - 26 November 2020 Publikasi Karya 

3. 27 November - 29 November 2020 Penjurian Karya 

4. Sejak peserta mengunggah karya di 

channel youtube tiap tim sampai 3 

Desember 2020 

Rentang Waktu Perhitungan Jumlah Like  

dan View 

5. Minggu, 6 Desember 2020 Pengumuman Pemenang 

 

Tema : “Traditional In Modern" 

 

A. Ketentuan Registrasi Lomba 

1.  Pendaftaran dapat dilakukan mulai dari tanggal 17 September s.d. 24 November 2020. 

2.  Pendaftaran peserta dapat dilakukan secara online dengan mengisi formulir pendaftaran 

pada web porseni melalui link: http://porseni.bemfmipauny.com/pendaftaran-creative-

dance/ (Peserta menyiapkan foto/scan KTM untuk dilampirkan, jika KTM hilang/rusak 

dapat digantikan dengan hasil screenshot KRS). 

 3.  Setelah mengisi formulir pendaftaran, peserta wajib konfirmasi pendaftaran ke CP: 

Intan_(085927474370) dengan format “Registrasi_Creative Dance_Nama 

Tim_Jurusan”. 

  

B. Ketentuan Peserta Lomba 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif FMIPA UNY angkatan 2017-2020 (dibuktikan 

dengan foto/scan KTM yang dilampirkan pada saat pendaftaran). 

2. Peserta bersifat tim. 

3. Setiap HIMA wajib mengirimkan minimal 1 (satu) tim dan tidak ada batas maksimal 

tim. 
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4. Satu tim terdiri dari 3-7 peserta. 

5. Satu tim diperbolehkan1 (satu) angkatan atau lintas angkatan. 

6. Satu tim diperbolehkan putra-putra, putri-putri, atau putra-putri . 

7. Peserta mengenakan kostum sesuai dengan dance yang akan ditampilkan dan sopan. 

8. Peserta dan official bersifat tetap, sehingga tidak dapat digantikan dengan alasan apapun 

(official dapat merangkap sebagai peserta). 

9. Setiap tim hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya creative dance. 

10. Setiap peserta hanya diperbolehkan membentuk satu tim dalam cabang lomba creative 

dance. 

11. Setiap peserta diperbolehkan mengikuti cabang lomba lain pada PORSENI 2020 (tidak 

diperbolehkan merangkap ketua lebih dari satu cabang lomba). 

 

C. Ketentuan Lomba 

1. Tema "Traditional in Modern" (TIM). 

2. Dalam lomba ini peserta wajib mengkombinasikan unsur modern dengan tradisional 

dalam bentuk apapun (misalnya: kostum, lagu, gerakan, atribut, dan sebagainya). 

3. Musik dan aransemen dance dibuat sesuai dengan kreativitas tim. 

4. Karya tidak menampilkan adegan yang menyinggung unsur SARA (Suku, Agama, dan 

RAS), tidak mengandung unsur pornografi, radikalisme, kekerasan, dan  penghinaan 

terhadap SARA. 

5. Teknik pengambilan video dan editing dilakukan sesuai kreativitas masing-masing tim. 

6. Ketentuan video : 

- Format file mp4. 

- Durasi minimal 3 menit dan maksimal 7 menit. 

- Posisi video harus horizontal dengan rasio aspek 16:9. 

- Ukuran kualitas video minimal 720p. 

7. Pemilihan juara favorit didasarkan atas atensi terhadap video creative dance (jumlah 

viewer dan jumlah like pada akun youtube masing-masing peserta) terbanyak terhitung 

sejak peserta mengunggah karya di youtube masing-masing individu/tim sampai 3 

Desember 2020. 

8. Keputusan juri dan panitia bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. 
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D. Pelaksanaan Lomba 

1. Semua hasil karya yang diterima oleh panitia akan dinilai oleh dewan juri yang 

dilakukan secara online. 

2. Karya dikumpulkan paling lambat Kamis, 26 November 2020 pukul 23.59 WIB. 

3. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan pengumpulan. 

4. Penjurian karya akan dilaksanakan mulai Jumat, 27 November s.d Minggu, 29 

November 2020. 

5. Selang waktu untuk memperoleh Like dan View  di akun youtube masing-masing 

peserta yaitu sejak peserta mengunggah karya di youtube pribadi masing-masing 

sampai 3 Desember 2020 pukul 20.00 WIB. 

6. Creative dance yang mendapat “Like dan View” terbanyak akan mendapat 

penghargaan sebagai “Juara Favorit Creative Dance Porseni”.  

7.  Tiga karya creative dance terbaik berdasarkan penjurian dan satu karya terfavorit 

berdasarkan like dan view terbanyak akan dihubungi oleh panitia sebagai pemenang 

pada tanggal 6 Desember 2020 serta akan dipublikasi di akun instagram Porseni 

(@porseni.fmipauny). 

8.  Keputusan panitia dan dewan juri mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

E. Teknis Pengumpulan Karya 

1.  Karya Creative Dance yang dilombakan diunggah di salah satu channel youtube tim 

  dengan judul: “Creative Dance by Nama Tim”. 

2.  Karya diunggah diberi deskripsi: 

[CREATIVE DANCE PORSENI FMIPA UNY 2020] 

-Nama Tim_Prodi- 

“It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and  

 knowledge” -Albert Einstein. 

(Caption bebas dari peserta lomba) 

#creativedanceporseni2020 

#porsenifmipauny2020 

#fmipaberkarya 

#PORSENI2020 
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3.  Setelah mengunggah karya di youtube, perwakilan tim diharuskan mengisi formulir 

pengumpulan karya yang berisi link postingan karya creative dance pada web porseni 

melalui link: http://porseni.bemfmipauny.com/pengumpulan-karya-2/. 

4. Panitia tidak menerima karya melewati batas waktu yang telah ditentukan.  

 

F. Kriteria Penilaian 

1. Koreografi    

2. Power     

3. Keselarasan      

4. Kekompakan     

5. Kostum     

6. Ekspresi     

 

G. Penentuan Juara 

1. Pemenang Juara I, II, dan III ditentukan berdasarkan urutan besar total poin yang 

diberikan oleh dewan juri. 

2. Juara Favorit ditentukan berdasarkan hasil perhitungan like dan view terbanyak dari 

unggahan video creative dance pada channel youtube perwakilan peserta. 

3. Best dancer didasarkan atas penilaian juri.  

 

H. Penghargaan dan Hadiah 

Pemenang lomba creative dance akan mendapatkan penghargaan dan hadiah sebagai 

 berikut: 

1. Juara 1  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

2. Juara 2  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

3. Juara 3  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

4. Juara Favorit  : Sertifikat + Trofi + Uang Pembinaan. 

5. Best Dancer  : Sertifikat + Uang Pembinaan. 
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SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA  

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama  : 

NIM  : 

Jurusan  : 

Nomor Telepon/Whatsapp : 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya saya dengan Judul  

“ …...................................................................................” (Judul Karya) 

Guna saya ajukan dalam PORSENI FMIPA UNY  2020 yang diselengarakan  oleh 

BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan (FMIPA) 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.  

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

 Yang membuat pernyataan,  

 

 

 

Nama:…................................ 

NIM  :…................................ 

 

 

 

 


