Insentif Publikasi Buku, Video, Poster, dan Foto
bagi Mahasiswa KKN-PPM UGM
Tahun 2018

Pendahuluan
Setiap tahun UGM menyelenggarakan kegiatan KKN-PPM yang diikuti oleh sekitar
7000 mahasiswa dari seluruh fakultas dan Sekolah Vokasi. Kegiatan akademis ini tidak
hanya memberi ruang bagi mahasiswa dan dosen untuk belajar hidup bersama dan berkarya
membangun masyarakat, namun juga menjadi wahana penggalian dan pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni serta implementasinya untuk mencerdaskan kehidupan
manusia sehingga mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan
kesejahteraan hidup.
Tidak sedikit pengetahuan, pengalaman hidup, dan hasil kegiatan pembangunan
diperoleh para dosen dan mahasiswa UGM selama mengikuti kegiatan KKN-PPM di
berbagai penjuru tanah air Indonesia tersebut. Pengetahuan dan pengalaman hidup yang
sangat berharga tersebut harus dihimpun, ditata dan dijaga sehingga tidak hilang serta
menjadi bahan informasi yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat akademik
maupun umum.
Program insentif pembuatan foto, poster, video, dan penulisan buku tentang
pengabdian masyarakat melalui implementasi KKN-PPM UGM ini dimaksudkan untuk
mendorong civitas UGM dalam mempublikasikan proses pemberdayaan diri, komunitas
dan institusi melalui KKN-PPM UGM. Program ini terbuka bagi mahasiswa UGM yang
telah melaksanakan kegiatan KKN-PPM pada tahun 2018 dan memiliki foto, video, poster,
dan naskah buku yang dibuat atau ditulis atas dasar pengalaman pelaksanaan kegiatan
KKN.
Kententuan Umum
a. Peserta adalah mahasiswa UNIT KKN-PPM UGM Periode Semester Gasal 2017,
KKN-PPM UGM Periode 1 dan Periode 2 tahun 2018, dan KKN-PPM Peduli
Bencana 2018
b. Pengajuan Insentif Publikasi dilakukan oleh KORMANIT dengan akun email ugm
c. Setiap unit dapat mengusulkan lebih dari 1 karya, namun hanya dapat diberikan
insentif untuk 1 judul karya pada masing-masing tipe (buku, video, poster dan foto).
d. Semua karya pemenang menjadi hak DPKM untuk menggunakannya dalam
kepentingan tridarma perguruan tinggi
e. Batas waktu pendaftaran adalah tanggal 3 Desember 2018 melalui http://ugm.id/PY
atau melalui link ini

Bentuk Kegiatan Insentif Publikasi Dan Persyaratannya
a.

Insentif Publikasi Pembuatan Foto KKN-PPM
Syarat dan ketentuan:
1) Tema disesuaikan judul kegiatan unit KKN-PPM
2) Foto menunjukkan aktivitas kegiatan masyarakat bersama KKN-PPM.
3) Pemotretan dilakukan di wilayah kegiatan KKN-PPM
4) Ukuran file minimal 2 MB. Resolusi foto minimal 300 dpi. Ukuran foto sisi
terpanjang 3000 pixel
5) Hasil karya memotret harus orisinal/asli dari peserta yang belum pernah dilombakan
sebelumnya
6) Karya bebas dari berbagai jenis kamera digital
7) Menyertakan judul, keterangan foto (caption), tanggal pengambilan gambar, dan
nama peserta di formulir yang disediakan
8) Dilarang menambahkan tulisan atau gambar apa pun di dalam karya foto yang
dilombakan
9) Peserta wajib dapat menunjukkan file asli foto (yang belum diedit) yang dilombakan
apabila diminta oleh panitia.
10) Keikutsertaan peserta atas nama unit dan maksimal karya yang diikutkan maksimal
5 (lima) karya tiap unit.
11) Hasil karya menjadi hak milik panitia.
12) Boleh dilakukan olah digital sebatas cropping, sharpening, mengubah color
balance, meningkatkan saturasi warna, burning, dan dodging, selama hal-hal
tersebut tidak dilakukan secara berlebihan/ekstrim.
13) Tidak boleh terdapat border line (garis tepi)
14) Hasil karya yang dihasilkan tidak boleh mengandung pornografi dan SARA
15) Hasil karya diunggah di web KKN dalam bentuk image (JPG/JPEG). Apabila lebih
dari satu karya maka dapat dijadikan satu folder dan dikirim dalam bentuk ZIP/RAR
dengan diberi identitas jelas paling lambat Jumat, 3 Desember 2018 melalui
http://ugm.id/PY atau melalui link ini

b. Insentif Publikasi pembuatan video KKN-PPM
Syarat dan ketentuan:
1) Tema disesuaikan judul kegiatan unit KKN-PPM
2) Video menunjukkan aktivitas kegiatan masyarakat bersama KKN-PPM.
3) Sangat direkomendasikan untuk diberi teks terjemahan Bahasa Inggris (jika narasi
dalam Bahasa Indonesia)
4) Durasi video dua hingga lima menit

5) Format file video MP4, Resolusi video minimal HD 720p, direkomendasikan Full
HD 1080p
6) Menonjolkan aspek kegiatan masyarakat yang didampingi mahasiswa KKN-PPM
atau program-program KKN untuk pemberdayaan masyarakat, penerapan ipteks
untuk pembangunan berkelanjutan, dan atau perbandingan before-after program
KKN.
7) Video yang diikutkan insentif merupakan karya baru, orisinal, bukan hasil jiplakan
dan/atau mengambil sebagian hak cipta orang lain dan belum pernah diikutsertakan
dalam perlombaan sejenis.
8) Apabila dalam video terdapat (background) musik atau lagu, maka musik/lagu
tersebut harus merupakan karya sendiri atau kategori copyright-safe musics/songs.
9) Peserta menampilkan logo UGM dalam salah satu bagian video (lokasi bebas), bisa
di scene awal atau di scene akhir/credit.
10) Video tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; kesusilaan, moral, SARA,
kekerasan, promosi produk komersial, serta tidak mengandung unsur pornografi dan
pesan negatif lainnya
11) Video sudah diunggah di media sosial, seperti Youtube, media.ugm.ac.id, dan
lainnya
12) URL/Link video diunggah melalui http://ugm.id/PY atau melalui link ini paling
lambat Jumat, 3 Desember 2018

c.

Insentif Publikasi Pembuatan Poster KKN-PPM
Syarat dan ketentuan:
1) Tema disesuaikan judul kegiatan unit KKN-PPM
2) Poster mampu menampilkan aktivitas peran KKN-PPM dalam menyelesaikan
masalah.
3) Menonjolkan aspek peran KKN-PPM dalam pemberdayaan masyarakat, penerapan
ipteks untuk pembangunan berkelanjutan, dan dampak positif yang ada akibat
program atau kegiatan KKN.
4) Keikutsertaan peserta atas nama unit KKN.
5) Hasil karya poster harus orisinal/asli dari peserta yang belum pernah dilombakan
sebelumnya. Peserta wajib dapat menunjukkan media asli (yang dimunculkan di
poster) yang dilombakan apabila diminta oleh panitia.
6) Hasil karya yang dihasilkan tidak boleh mengandung pornografi dan SARA
7) Ukuran poster 80 x 120 cm, portrait atau Ukuran poster 30 x 70 cm, portrait

8) Jenis font judul:
a. Century Gothic :
b. Judul (Bold, size font 110 pts)
9) Sub Judul (size font 60 pts)
a. Calibri:
b. Content (size font 36 pts)
c. Spasi 1,5 lines
13) Hasil karya diunggah di web KKN dalam bentuk PDF dengan diberi identitas jelas
paling lambat Jumat, 3 Desember 2018 melalui http://ugm.id/PY atau melalui link
ini
14) Keikutsertaan peserta atas nama unit dan maksimal karya yang diikutkan maksimal
5 (lima) karya tiap unit.
15) Format poster
Logo UGM
JUDUL POSTER KKN
LOKASI KKN
(Tuliskan pendahuluan/analisa situasi)
..........................................................
..........................................................

(Tuliskan lokasi KKN dan waktu KKN,
komposisi klater dalam unit KKN)
..........................................................

(Tuliskan Tujuan KKN (terkait judul/tema))
..........................................................
..........................................................
..........................................................

(Tuliskan program KKN yang dilakukan)
..........................................................
..........................................................
..........................................................

(Tuliskan peta konsep kegiatan)
..........................................................
..........................................................
..........................................................

(Tuliskan hasil)
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Tuliskan Kesimpulan
..........................................................
dapat dilengkapi foto-foto kegiatan

Tuliskan acknowledgement
Institusi mitra/kerjasama

d.

Insentif Publikasi Pembuatan Buku KKN-PPM
Syarat dan ketentuan:
1) Tema disesuaikan judul kegiatan unit KKN-PPM

2) Buku mampu memperlihatkan kepada para pembaca tentang kegiatan/peran
KKN-PPM bersama masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, dan/atau
mampu memperlihatkan dampak positif KKN terhadap masyarakat.
3) Menonjolkan aspek peran KKN-PPM dalam pemberdayaan masyarakat,
penerapan ipteks untuk pembangunan berkelanjutan, dan dampak positif yang
ada akibat program atau kegiatan KKN.
4) Jumlah halaman minimal 30 (huruf Times New Roman, size 12, spasi 1,5)
5) Hasil karya buku harus orisinal/asli dari peserta yang belum pernah
dilombakan atau diterbitkan sebelumnya.
6) Hasil karya yang dihasilkan tidak boleh mengandung pornografi dan SARA
7) Lay-out buku portrait dengan ukuran buku minimal A5
8) Hasil karya diunggah di web KKN dalam bentuk PDF dengan diberi identitas
jelas paling lambat Jumat, 3 Desember 2018 melalui http://ugm.id/PY atau
melalui link ini
Penjurian
1) Penjurian dilakukan tim yang dibentuk oleh Direktorat Pengabdian kepada
Masyarakat UGM
2) Karya peserta yang diikutkan dalam insentif ini akan menjadi milik UGM dengan
tetap mencantumkan identitas tim dan unit KKN-PPM yang membuat dan akan
dimanfaatkan untuk media Tridharma UGM.
3) Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.
4) Pengumuman hasil karya terbaik yang akan memperoleh Insentif publikasi melalui
web www.kkn.ugm.ac.id pada tanggal 8 Desember 2018
Insentif Publikasi
1) Dipilih 20 poster terbaik dan akan mendapatkan insentif senilai @ Rp 1,5 juta
2) Dipilih foto terbaik dan akan mendapatkan insentif senilai @ Rp 1,5 juta
3) Dipilih 10 video terbaik dan akan mendapatkan insentif senilai @ Rp 3 juta
4) Dipilih 16 buku berISBN/E-ISSN terbaik dan akan mendapatkan insentif senilai
@Rp 5 juta
5) Dipilih 10 buku belum berISBN/E-ISSN terbaik dan akan mendapatkan insentif
senilai @Rp 3 juta
6) Insentif publikasi tersebut di atas akan ditransfer ke rekening KORMANIT

