
 

 

LOMBA PUBLIKASI  
KKN-PPM UGM 2019 
 
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 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 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 2019 dan memiliki foto, 
video, dan naskah buku yang dibuat atau ditulis atas dasar pengalaman pelaksanaan kegiatan KKN. 
 
Syarat Umum 

1. Terbuka untuk mahasiswa peserta KKN yang masih berstatus aktif (Belum Wisuda sampai 
dengan Desember 2019) pada periode, 

1. KKN Periode 3, Periode 4 dan KKN Peduli Bencana  Tahun 2018 
2. KKN Periode 1, Periode 2, Periode 3, dan KKN Peduli Bencana Tahun 2019,  

2. Karya yang diajukan adalah hasil karya asli dan belum pernah menang dalam lomba sejenis. 
3. Peserta dilarang mengirimkan karya dengan mempergunakan nama dan atau alamat orang lain. 
4. Karya dalam bentuk video, resolusi minimal yang dipergunakan adalah 720p: 1280×720 (16:9) 
5. Karya foto/video yang mirip dari satu nama peserta tidak boleh diikutsertakan dalam beberapa 

kelas/kategori. Bila hal tersebut terjadi Panitia berhak menentukan foto yang dapat 
diikutsertakan, sedangkan foto lainnya akan didiskualifikasi. 

6. Karya foto diambil menggunakan kamera DSLR, kamera digital, drone, action cam atau 
menggunakan kamera HP dengan resolusi dengan ukuran sisi foto minimal 3000 pixel dan 
resolusi 200 - 300 dpi dengan format JPEG.  

7. Karya foto bukan merupakan hasil manipulasi digital, penyuntingan minor diperbolehkan 
sebatas cropping dan penyesuaian pencahayaan brightness/contrast/level/curve untuk 
gelap/terang. 

8. Peserta tidak diijinkan memberikan watermark/identitas/keterangan apapun pada foto 
9. Semua karya yang dikirimkan menjadi hak milik UGM, dan UGM berhak menggunakannya 

untuk kepentingan publikasi dan lain-lain  
10. Keputusan juri sah dan tidak dapat diganggu gugat. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta 

sebelum dan sesudah penjurian apabila ditemukan kecurangan atau tidak sesuai dengan aturan 
lomba 

11. Penerimaan karya sesuai syarat dan ketentuan khusus yang sudah ditentukan paling lambat 
pada 18 November 2019 Jam 23.59 WIB 

12. Setiap peserta wajib mem - follow akun instagram @kkn.yogyakarta dan 
@pengabdianugm.yogyakarta. Peserta wajib repost poster lomba di instagram masing-masing 
dengan tag @kkn.yogyakarta dan @pengabdianugm.yogyakarta serta tag 5 teman Anda 

13. Setiap karya yang dilombakan wajib diunggah melalui form online yang sudah disediakan 
panitia, kemudian dipublish di instagram dengan memberikan caption yang menarik dan 
cantumkan hashtag # sesuai ketentuan 

14. Syarat dan ketentuan lebih detail dapat dilihat pada lampiran 



 

 

Syarat dan Ketentuan Khusus 
 

No Kategori Lomba Syarat dan Ketentuan Khusus Keterangan 
1 Video Pendek 

Dokumenter 
• Setiap unit dapat mengirimkan lebih dari 1 karya  
• Durasi video maksimal 1 menit 
• Penggunaan musik harus dengan kategori free royalty atau telah dipastikan aman secara 

copy right 
• Video harus diunggah di akun Instagram unit KKN yang bersangkutan selambatnya 18 

November 2019 pukul 23.59 WIB 
• Video yang diunggah harus diilengkapi caption, dengan panjang maksimal 1.000 karakter  
• Penamaan file yaitu NIU_kode unit/tahun/bulan/tanggal_nama desa_judul.  Contoh : 

390099_JTG155_20180627_Desa Makmur_Kemandirian Ekonomi Desa Makmur 
 

Mention ke akun  
• @kknugm.yogyakarta 
• @pengabdianugm.yogyakarta 

  
Hashtag 

• #kknppmugm,  
• #lombavideokknugm2019 

2 Video Vlog Merekam behind the scene, cerita suka dan duka selama mengikuti KKN. (menuturkan apa saja 
dan bagaimana serunya kegiatan KKN, merekam kegiatan diluar aktivitas KKN, seperti apa 
tempat tinggal di sana, makanan apa yang dimakan, dsb) 

• TEMA: DI DESA KAMI PUNYA CERITA (VLOG) (ALTERNATIF) 
• Total durasi video maksimal 2 menit. 
• Vlog bercerita kegiatan kelompok masing-masing selama kegiatan KKN. 
• Perangkat yang digunakan bebas. Format video 16:9 horizontal kualitas full HD. 
• Vlog bisa dikirim dalam bentuk video jadi. Untuk memudahkan proses pengiriman, video 

dibuat dalam bentuk potongan-potongan clip. Satu potongan clip berdurasi lebih kurang 
10-20 detik, sehingga total clip yang dikirim 4-9 file. 

• Bisa membuat naskah atau jalan cerita bisa langsung disampaikan vloger (pembuat 
video). 

• Teknik bertutur vloger bisa in frame atau hanya bertutur mengisi suara. 
• Penamaan file yaitu NIU_kode unit/tahun/bulan/tanggal_nama desa_judul.  Contoh : 

390099_JTG155_20180627_Desa Makmur_Kemandirian Ekonomi Desa Makmur 
 

Mention ke akun 
• @kknugm.yogyakarta 
• @pengabdianugm.yogyakarta 

 
Hashtag 

• #kknppmugm, 
• #lombavlogkknugm2019 

 
 

3 Video Dokumenter • Setiap unit dapat mengirimkan lebih dari 1 karya  
• Durasi video lebih dari 1 menit dan paling panjang 15 menit 
• Penggunaan musik harus dengan kategori free royalty atau telah dipastikan aman secara 

copy right 
• Video harus diunggah di akun KKN yang bersangkutan pada website ugm.ac.id, youtube 

selambatnya 18 November 2019 pukul 23.59 WIB 
• Penamaan file yaitu NIU_kode unit/tahun/bulan/tanggal_nama desa_judul.  Contoh : 

390099_JTG155_20180627_Desa Makmur_Kemandirian Ekonomi Desa Makmur 
 

Mention ke akun 
• @kknugm.yogyakarta 
• @pengabdianugm.yogyakarta 

 
Hashtag 

• #kknppmugm, 
• #lombavideokknugm2019 

 



 

 

4 Video feature Melaporkan hal-hal unik dan keunggulan desa setempat (potensi alam, pariwisata, tradisi atau 
budaya setempat, sejarah, kegiatan ekonomi atau mata pencahariaan, pakaian tradisional, dsb) 

• TEMA: CERITA DESA UNTUK DUNIA (VIDEO FEATURE) 
• Durasi video (+/-) 2 menit. 
• Perangkat yang digunakan bebas. Format Video 16:9 Horizontal Kualitas Full HD. 
• Untuk memudahkan proses pengiriman, video dibuat dalam bentuk potongan-potongan 

clip.  
Satu potongan clip berdurasi 10-20 detik, sehingga total clip yang dikirim berjumlah 6-12 
file. 

• Naskah/cerita dalam bentuk word. 
• Panjang naskah 500-1.000 katakter. Naskah berisi cerita sesuai dengan gambar yang 

diambil 
• Mencantumkan nama crew yang terlibat dan perannya dalam pembuatan video tersebut. 
• Naskah dikirim dengan penamaan yang sama dengan video. Tahun/bulan/tangga/nama 

desa/judul. 
• Penamaan file yaitu NIU_kode unit/tahun/bulan/tanggal_nama desa_judul.  Contoh : 

390099_JTG155_20180627_Desa Makmur_Kemandirian Ekonomi Desa Makmur 
 

Mention ke akun 
• @kknugm.yogyakarta,  
• @pengabdianugm.yogyakarta 

 
 
 
Hashtag 

• #kknppmugm, 
• #lombafeaturekknugm2019 

 
 

5 Foto Essay • Terbuka untuk setiap mahasiswa peserta KKN, dapat atas nama kelompok maupun 
individu 

• Setiap peserta dapat mengirimkan lebih dari satu karya 
• Foto merupakan karya asli, bukan milik orang lain (apabila dikemudian hari diketahui 

bukan karya orisinal akan dikenai sanksi berupa pencabutan status juara, pengembalian 
hadiah, dan sanksi lainnya apabila diperlukan) 

• Foto yang dilombakan adalah foto essay atau foto story, yaitu karya yang terdiri dari 
lebih dari 1 foto (hingga 6 foto) dan menceritakan tentang KKN yang sedang 
dijalankan/diikuti 

• Foto diunggah dalam satu unggahan (slides) di akun Instagram individu (apabila atas 
nama individu) atau akun instagram unit (apabila atas nama kelompok) selambatnya 18 
November 2019 pukul 23.59 WIB 

• Wajib menyertakan caption sebagai pendukung cerita dari foto-foto yang diikutsertakan 
dalam kompetisi sepanjang maksimal 2000 karakter. 
 

Mention ke akun  
• @kknugm.yogyakarta 
• @pengabdianugm.yogyakarta 

 
Hashtag 

• #kknppmugm, 
• #lombafotokknugm2019 

 

6 Tulisan Ringan Tema tulisan :  
• Terkait pengalaman bersentuhan dengan masyarakat di desa penempatan KKN, 

pengalaman mengeksplorasi kehidupan masyarakat desa, pengalaman mengeksplorasi 
keunikan budaya/keindahan alam di lokasi KKN,  

pengalaman jalan-jalan di desa, dan pengalaman subyektif lainnya 

Pengiriman tulisan melalui link  



 

 

• TEMA: HAL-HAL MENARIK DI DESA 
• PESERTA: PERORANGAN 
• PERIODE PENGIRIMAN KARYA:  maksimal 18 November 2019 
• Tidak menyinggung SARA dan mempromosikan kriminalitas. 
• Tulisan bersifat naratif (bercerita), terdapat deskripsi suasana desa/kegiatan, lengkapi 

dengan data dasar tentang desa yang akan ditulis, mulai nama desa, kecamatan, 
kabupaten/kota, perkiraan jumlah penduduk. 

• Genre tulisan: feature / blog 
• Panjang tulisan maksimal 5.000 Karakter 
• Dilengkapi 3 Foto Pendukung yang diambil oleh kamera atau telepon genggam 
• Foto disertai nama lengkap pemotret dan keterangan foto meliputi penjelasan tentang 

peristiwa/obyek foto, tanggal dan bulan pemotretan, nama lokasi pemotretan berikut desa, 
kecamatan, dan kabupatennya. 

• Editing akan dilakukan jika diperlukan terutama terkait dengan bahasa (ejaan, titik-koma, 
gramatika). 

 
7 Buku KKN-PPM 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  

 

Pengiriman tulisan melalui link  

 
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 26 November 2019 

 



 

 

 
Insentif Publikasi  
 
Kategori Video Pendek Dokumenter Juara 1 Rp4.000.000 , Juara 2 Rp3.000.000 , Juara 3  Rp2.000.000, Video Pilihan 2 @ Rp1.500.000 dan 
Video Favorit 3 @  Rp1.000.000  
     
Kategori Video Vlog Juara 1 Rp4.000.000, Juara 2 Rp3.000.000, Juara 3 Rp2.000.000, Video Pilihan 2 @ Rp1.500.000, dan Video Favorit 3 
@ Rp1.000.000  
Kategori Video Dokumenter Juara 1 Rp5.000.000, Juara 2 Rp4.000.000, Juara 3 Rp3.000.000, Video Pilihan 2 @ Rp1.500.000 dan Video Favorit 3 
@ Rp1.000.000  
     
Kategori Video Feature Juara 1 Rp4.000.000, Juara 2 Rp3.000.000, Juara 3 Rp2.000.000, Video Pilihan 2 @ Rp1.000.000 dan Video Favorit 2 @ 
Rp1.000.000  
     
Kategori Foto Essay (4 klaster) Juara 1 – 4 klaster @ Rp4.000.000, Juara 2 - 4 klaster @ Rp3.000.000, Juara 3 - 4 klaster @ Rp2.000.000, Foto 
Essay Pilihan 4 klaster 4 @ Rp1.000.000  
     
Kategori Tulisan Ringan (4 klaster), Juara 1 - 4 klaster @ Rp4.000.000, Juara 2 - 4 klaster @ Rp3.000.000, Juara 3 - 4 klaster @ Rp2.000.000 , 
Tulisan Ringan Pilihan 4 klaster – 4 @ Rp1.000.000  
     
Kategori Buku  Juara 1 Rp5.000.000, Juara 2 Rp4.000.000, Juara 3 Rp3.000.000, dan Buku Pilihan 4 @ Rp2.000.000 
 


