Lomba Foto, Video, dan Penulisan Buku tentang
Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat
melalui KKN-PPM UGM
dalam rangka UGM EXPO 2016 di GSP UGM

dasar pengalaman pelaksanaan kegiatan KKN.
Bentuk Kegiatan Lomba Dan Persyaratannya
a.

Pendahuluan
Setiap tahun UGM menyelenggarakan
kegiatan KKN-PPM yang diikuti oleh sekitar 7500
mahasiswa dari seluruh fakultas dan Sekolah Vokasi
di seluruh pelosok tanah air. 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, namun sering hasil kegiatan
tersebut hanya tersimpan di tumpukan arsip dokumen
kegiatan atau tersimpan secara terbatas di dalam diri
pribadi warga masyarakat lokasi KKN-PPM dan para
pelaksana kegiatan KKN-PPM UGM semata.
Pengetahuan dan pengalaman hidup yang sangat
berharga tersebut harus dihimpun, ditata dan dijaga
sehingga tidak hilang dan menjadi bahan informasi
yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarkat
akademik maupun umum.
Program insentif pembuatan film dan
penulisan buku tentang pembelajaran pemberdayaan
masyarakat melalui implementasi KKN-PPM UGM
ini dimaksudkan untuk mendorong aktivitas civitas
UGM
dalam
publikasi
mengenai
proses
pemberdayaan diri, komunitas dan institusi melalui
implementasi kegiatan KKN-PPM UGM dan hasilhasilnya. Program ini terbuka bagi tim dosen dan
mahasiswa UGM yang telah melaksanakan kegiatan
KKN-PPM pada tahun 2016 dan memiliki foto,
video, dan naskah buku yang dibuat atau ditulis atas

b.

Lomba foto pemberdayaan masyarakat melalui
KKN-PPM UGM.
Syarat dan ketentuan:
1) Foto menampilkan potret pemberdayaan
masyarakat dalam upaya menyelesaian
masalah berbasis sumberdaya dan kearifan
lokal melalui program KKN-PPM UGM
periode 2016
2) Menonjolkan aspek peran KKN-PPM UGM
dalam pemberdayaan masyarakat dan
penerapan ipteks untuk pembangunan
berkelanjutan
3) Dikumpulkan di bagian KKN LPPM UGM
dalam bentuk cetak ukuran 20R dan file di
satu keping CD dengan identitas jelas (judul
foto, lokasi, periode KKN, nama Tim
Pengembang Tema, nama DPL, nama
mahasiswa anggota unit) paling lambat
Senin, 19 September 2016 jam 15.00 WIB
Lomba pembuatan video tentang pemberdayaan
masyarakat melalui KKN-PPM UGM
Syarat dan ketentuan:
1. Video menampilkan proses pemberdayaan
masyarakat dalam upaya menyelesaian
masalah berbasis sumberdaya dan kearifan
lokal melalui program KKN-PPM UGM
periode 2016
2. Diberi teks terjemahan bahasa Inggris
3. Durasi tiga menit
4. Resolusi tinggi; untuk diputar di layar lebar
5. Menonjolkan aspek peran KKN-PPM UGM
dalam pemberdayaan masyarakat dan
penerapan ipteks untuk pembangunan
berkelanjutan
6. Dikumpulkan di bagian KKN LPPM UGM
dalam bentuk file di satu keping CD dengan
identitas jelas (judul film, lokasi, periode
KKN, nama Tim Pengembang Tema, nama
DPL, nama mahasiswa anggota unit) paling
lambat Senin, 19 September 2016 jam 15.00
WIB

c.

Lomba penulisan buku pemberdayaan
masyarakat melalui KKN-PPM UGM
Syarat dan ketentuan:
1. Buku menampilkan proses
pemberdayaan masyarakat dalam
upaya menyelesaian masalah
berbasis sumberdaya dan kearifan
lokal melalui program KKN-PPM
UGM periode 2016
2. Jumlah halaman minimal 30 (huruf time new
roman, size 12, spasi 1,5)
3. Menonjolkan aspek peran KKN-PPM UGM
dalam pemberdayaan masyarakat dan
penerapan ipteks untuk pembangunan
berkelanjutan
4. Dikumpulkan di bagian KKN LPPM UGM
dalam bentuk cetak (1 eksemplar) dan file di
satu keping CD dengan identitas jelas (judul
buku, lokasi, periode KKN-PPM, nama
DPL, nama mahasiswa anggota unit) paling
lambat Senin, 19 September 2016 jam 15.00
WIB

Penjurian
1) Penjurian dilaksanakan selama pelaksanaan
UGM Expo oleh juri, pengunjung dan
civitas akademika UGM
2) Foto, Video dan Buku yang dinyatakan
sebagai pemenang akan menjadi milik UGM
dengan tetap mencantumkan identitas tim
dan unit KKN-PPM yang membuat dan akan
dimanfaatkan untuk media Tridharma UGM
dengan tetap menampilkan nama-nama yang
terlibat dalam unit KKN- PPM bersangkutan
3) Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu
gugat.
Hadiah
1) Dipilih 10 foto terbaik yang masing-masing
mendapat hadiah uang pembinaan sebesar
Rp 3 juta
2) Dipilih 7 video terbaik yang masing-masing
mendapat hadiah uang pembinaan sebesar
Rp 5 juta
3) Dipilih 7 buku terbaik yang masing-masing
mendapat hadiah uang pembinaan sebesar
Rp 5 juta

