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DESKRIPSI UMUM LOMBA

Pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri telah merubah berbagai sendi

kehidupan manusia selama ini. Salah satu dampak yang ditimbulkan yakni

munculnya himbauan untuk physical distancing, mengurangi kegiatan di tempat

umum, menggunakan masker, dan berbagai kegiatan preventif lainnya. Tagar

#DiRumahAja pun kerap dikampanyekan dalam rangka meminimalisir kegiatan

diluar rumah dan menganjurkan aktivitas dijalankan di dalam rumah. Terkait

dengan kondisi persebaran Covid-19 saat ini, himbauan-himbauan tersebut

diperkirakan masih akan diterapkan dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini

mengakibatkan ruang gerak menjadi terbatas. Karena hidup harus terus berjalan

dan produktivitas harus terus dijaga, diperlukan sebuah tatanan baru dengan tetap

memprioritaskan keamanan dan kesehatan masyarakat.

Dalam rangka menjaga produktivitas di tengah pandemi Covid-19, tatanan

baru yang dikenal dengan istilah new normal pun diperlukan sebagai langkah

beradaptasi dengan Covid-19. Berbagai inovasi diperlukan agar new normal dapat

berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, Direktorat Kemahasiswaan UGM

memberikan ruang bagi mahasiswa untuk tetap berkreasi dan berinovasi meskipun

ruang gerak terbatas melalui Kompetisi Kreativitas Mahasiswa Nasional

Universitas Gadjah Mada 2020 (KKMN UGM 2020) dengan tema “Kreativitas

Menghadapi New Normal”. Kompetisi ini diselenggarakan dengan harapan dapat

menjadi wadah bagi mahasiswa untuk tetap produktif dan turut andil dalam

menghadapi new normal. KKMN UGM 2020 memiliki empat cabang perlombaan,

yaitu Ide Penerapan Teknologi, Gagasan Tertulis, Video Peran Mahasiswa di

Masa Pandemi dan Business Plan.
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KETENTUAN UMUM PESERTA

1. Peserta terdaftar sebagai mahasiswa aktif hingga tanggal pengumuman (14

Agustus 2020) program Diploma/Sarjana (S1) perguruan tinggi di Indonesia.

2. Peserta cabang lomba Ide Penerapan Teknologi, Gagasan Tertulis, dan

Business Plan wajib memiliki seorang dosen pembimbing yang berasal dari

perguruan tinggi yang sama.

3. Perlombaan bersifat individu untuk semua cabang lomba.

4. Peserta dapat mengirimkan maksimal 2 (dua) karya dalam satu cabang lomba

atau dua cabang lomba yang berbeda.

5. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran.

6. Peserta melakukan pendaftaran dan pengumpulan karya pada laman

https://bit.ly/pendaftarankkmnugm2020.

KETENTUAN UMUM KARYA

1. Karya yang diikutsertakan dalam setiap cabang lomba mengangkat tema

“Kreativitas Menghadapi New Normal” dengan topik sesuai masing-masing

cabang lomba.

2. Karya yang diikutsertakan dalam setiap cabang lomba merupakan karya baru,

orisinal, bukan hasil jiplakan dan/atau mengambil sebagian hak cipta orang

lain dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan sejenis. Peserta

wajib menyatakan orisinalitas karya dalam surat pernyataan (Lampiran 3).

3. Karya yang diikutsertakan tidak boleh mengandung unsur SARA, kekerasan,

pornografi, promosi produk komersial, pandangan politik tertentu, dan tidak

boleh bertentangan dengan kesusilaan, moral, serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Bahasa yang digunakan dalam keseluruhan cabang lomba adalah bahasa

indonesia.
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WAKTU PELAKSANAAN

Agenda Tanggal

Pendaftaran 10 Juni - 25 Juli 2020

Penjurian 26 Juli - 12 Agustus 2020

Pengumuman 14 Agustus 2020

KATEGORI JUARA

Setiap cabang lomba akan dipilih Juara 1,2, dan 3; Juara Harapan 1,2, dan 3; serta

juara favorit klaster pulau. Total hadiah KKMN UGM tingkat nasional senilai 84

juta rupiah dengan rincian sebagai berikut.

Kategori Juara Hadiah

Juara 1 Rp 6.000.000,00 + Sertifikat

Juara 2 Rp 5.000.000,00 + Sertifikat

Juara 3 Rp 4.000.000,00 + Sertifikat

Juara Harapan 1 Rp 3.000.000,00 + Sertifikat

Juara Harapan 2 Rp 2.000.000,00 + Sertifikat

Juara Harapan 3 Rp 1.000.000,00 + Sertifikat

Favorit Klaster Pulau Jawa Rp 1.000.000,00 + Sertifikat

Favorit Klaster Pulau Sumatera Rp 1.000.000,00 + Sertifikat

Favorit Klaster Pulau Kalimantan Rp 1.000.000,00 + Sertifikat

Favorit Klaster Pulau Bali/Nusa Tenggara Rp 1.000.000,00 + Sertifikat

Favorit Klaster Pulau Sulawesi Rp 1.000.000,00 + Sertifikat

Favorit Klaster Pulau Maluku/Papua Rp 1.000.000,00 + Sertifikat
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CABANG LOMBA : IDE PENERAPAN TEKNOLOGI

1. Lomba Ide Penerapan Teknologi bertujuan untuk mendorong munculnya ide

kreatif peserta dalam pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai

salah satu langkah yang dapat diambil dalam menghadapi new normal

sebagai salah satu akibat dari pandemi Covid-19.

2. Lomba Ide Penerapan Teknologi diajukan dalam bentuk proposal dan disertai

desain/gambaran prototipe ide penerapan teknologi yang diajukan. Proposal

diketik menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12, dengan jarak baris

1,15 spasi dan ukuran kertas A4 dengan margin kiri 4 cm, margin kanan, atas,

dan bawah masing-masing 3 cm.

3. Format penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut.

● HALAMAN JUDUL

Berisi Judul, Logo Perguruan Tinggi, Nama Perguruan Tinggi, Nama

Lengkap dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pengusul. (Format dapat

dilihat di Lampiran 1)

● HALAMAN PERSETUJUAN (Format dapat dilihat di Lampiran 2)

● DAFTAR ISI

● BAB I. PENDAHULUAN

● BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

● BAB III. IDE TEKNOLOGI YANG DITERAPKAN

● DAFTAR PUSTAKA (menggunakan Harvard-APA Style)

● LAMPIRAN (berisi Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme)

4. Proposal terdiri dari maksimal 8 halaman (tidak termasuk Halaman Judul,

Halaman Persetujuan, Daftar Isi, Daftar Pustaka, dan Lampiran).

5. Peserta mengisi formulir dan mengunggah file proposal dalam format PDF

dengan ukuran maksimum 10 MB pada tautan

https://bit.ly/pendaftarankkmnugm2020.
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CABANG LOMBA : GAGASAN TERTULIS

1. Lomba Gagasan Tertulis bertujuan untuk membuka peluang bagi mahasiswa

menuangkan ide realistik kreatif jangka panjang sebagai respons intelektual

dalam menghadapi new normal sebagai salah satu akibat dari pandemi Covid-

19.

2. Topik yang diangkat yaitu:

● Kesehatan

● Ketahanan Pangan

● Kebijakan Ekonomi

● Sosial Masyarakat

● Politik dan Ketahanan Negara

3. Lomba Gagasan Tertulis diajukan dalam bentuk policy brief. Policy brief

diketik menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12, dengan jarak baris

1,15 spasi dan ukuran kertas A4 dengan margin kiri 4 cm, margin kanan, atas,

dan bawah masing-masing 3 cm.

4. Format penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut :

● HALAMAN JUDUL

Berisi Judul, Logo Perguruan Tinggi, Nama Perguruan Tinggi, Nama

Lengkap dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pengusul. (Format dapat

dilihat di Lampiran 1)

● HALAMAN PERSETUJUAN (Format dapat dilihat di Lampiran 2)

● DAFTAR ISI

● RINGKASAN

Ringkasan disusun maksimum 1 (satu) halaman.

● BAB I. PENDAHULUAN

● BAB II. GAGASAN

Gagasan berisi uraian tentang:

a. Kondisi terkini dari permasalahan yang diangkat (diperoleh dari

bahan bacaan, wawancara, observasi, imajinasi yang relevan).
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b. Solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk

memperbaiki kondisi terdahulu.

c. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu

mengimplementasikan gagasan serta peran atau kontribusi masing-

masing.

d. Langkah strategis yang harus dilakukan untuk

mengimplementasikan gagasan solusi sehingga tujuan atau

perbaikan yang diharapkan dapat tercapai.

● BAB III. KESIMPULAN

● DAFTAR PUSTAKA (menggunakan Harvard-APA Style)

● LAMPIRAN (berisi Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme)

5. Proposal terdiri dari maksimal 8 halaman (tidak termasuk Halaman Judul,

Halaman Persetujuan, Daftar Isi, Daftar Pustaka, dan Lampiran).

6. Peserta mengisi formulir dan mengunggah file proposal dalam format PDF

dengan ukuran maksimum 10 MB pada tautan

https://bit.ly/pendaftarankkmnugm2020.
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CABANG LOMBA : VIDEO PERAN MAHASISWA DI MASA PANDEMI

1. Video Peran Mahasiswa di Masa Pandemi bertujuan untuk memberikan

ruang kreativitas kepada mahasiswa dalam menampilkan pemberdayaan

masyarakat untuk menghadapi new normal sebagai salah satu akibat dari

pandemi Covid-19 yang telah dilakukan mahasiswa.

2. Konten video dapat berupa dokumentasi, animasi kreatif, infografis, atau

sejenisnya. Video bukan berisi aktivitas pembagian bahan makanan atau alat

kesehatan (misal hand sanitizer, masker, dan lain-lain). Dilarang

mencantumkan konten yang berpotensi menimbulkan kontroversi di

masyarakat. Konten video sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.

3. Video berdurasi 3 sampai 5 menit dan dibuat dalam format MP4 berukuran

maksimum 20 MB.

4. Peserta dapat mengikutsertakan maksimal 2 (dua) karya.

5. Video diunggah ke Youtube dan Instagram dengan format judul

“KKMNUGM2020_Judul Karya”. Sertakan deskripsi video dan pastikan

video dapat diakses oleh umum. Tandai (tag) @ditmawaugm dan

@kreativitasugm di Instagram dan gunakan tagar #KKMNUGM2020.

6. Peserta mengisi formulir, mengumpulkan tautan (link) Youtube, dan

mengunggah Surat Pernyataan Bebas Plagiasi (Lampiran 3) pada tautan

https://bit.ly/pendaftarankkmnugm2020.
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CABANG LOMBA : BUSINESS PLAN

1. Lomba Business Plan bertujuan untuk untuk membuka kreativitas mahasiswa

dalam melihat peluang bisnis pada masa new normal sebagai salah satu

akibat dari pandemi Covid-19.

2. Lomba Business Plan diajukan dalam bentuk proposal. Proposal diketik

menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12, dengan jarak baris 1,15

spasi dan ukuran kertas A4 dengan margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan

bawah masing-masing 3 cm.

3. Format penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut.

● HALAMAN JUDUL

Berisi Judul, Logo Perguruan Tinggi, Nama Perguruan Tinggi, Nama

Lengkap dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pengusul. (Format dapat

dilihat di Lampiran 1)

● HALAMAN PERSETUJUAN (Format dapat dilihat di Lampiran 2)

● RINGKASAN

Ringkasan disusun maksimum 1 (satu) halaman.

● DAFTAR ISI

● BAB I. PENDAHULUAN

● BAB II. GAMBARAN UMUM BISNIS

● BAB III. METODE PELAKSANAAN

● BAB IV. ANALISIS KEUANGAN (atau sejenisnya)

● DAFTAR PUSTAKA (menggunakan Harvard-APA Style, apabila

diperlukan)

● LAMPIRAN (berisi Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme)

4. Proposal terdiri dari maksimal 8 halaman (tidak termasuk Halaman Judul,

Halaman Persetujuan, Daftar Isi, dan Lampiran)

5. Peserta mengisi formulir dan mengunggah file proposal dalam format PDF

dengan ukuran maksimum 10 MB pada

tautanhttps://bit.ly/pendaftarankkmnugm2020.
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Lampiran 1. Format Halaman Judul
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Lampiran 2. Format Halaman Persetujuan
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Lampiran 3. Format Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme
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NARAHUBUNG KKMN UGM TINGKAT NASIONAL

Whatsapp : 0822-4334-6611 (Setya)

INFORMASI LEBIH LANJUT

Web : kreativitas.ugm.ac.id

Email : kreativitas@ugm.ac.id

Instagram : @kreativitasugm

mailto:kreativitas@ugm.ac.id

