
 
PENUGASAN KREASI GENERASI MATEMATIKA JILID I 

 
 

A. TUGAS INDIVIDU 
1. Membuat “My Journey Book” dengan Ketentuan: 

a. Memakai Buku tulis ukuran B5 bergaris. 
b. Sampul My Journey Book sesuai warna kelompoknya (cover 

polos). 
c. Pada Cover depan My Journey Book terdapat logo kelompok, nama 

,nim , dan nama kelompok di bagian depan buku. 

d. My Journey Book difoto/scan dengan jelas dan dikumpulkan di 
GCR pendamping Maksimal pada 16 Oktober 2020 pukul 19.00 
WIB dalam bentuk pdf. 

e. Format Nama Pengumpulan (Nama Kelompok)_(Nama 
Lengkap)_T1. 
Contoh : Gauss_Guntur Ramadhan_T1. 
 

2. Membuat Life Mapping yang berisikan tentang target yang ingin dicapai 
selama berada di Jurusan Matematika dengan ketentuan : 

a. Dikerjakan di Kertas Manila A3 berwarna putih. 
b. Dihias semenarik mungkin sesuai dengan kreativitas 

masing-masing. 
c. Tugas difoto/scan dengan jelas dan dikumpulkan di GCR 

pendamping Maksimal pada 16 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB 
dalam bentuk pdf. 



 
d. Format Nama Pengumpulan (Nama Kelompok)_(Nama 

Lengkap)_T2. 
Contoh : Gauss_Guntur Ramadhan_T2. 

3. Membuat First Impression tentang kehidupan sebagai mahasiswa Jurusan 
Matematika dengan ketentuan :  

a. Dikerjakan di My Journey Book. 
b. Ditulis menggunakan tinta berwarna biru. 
c. Minimal 200 Kata. 
d. Tugas difoto/scan dengan jelas dan dikumpulkan di GCR 

pendamping maksimal pada tanggal 16 Oktober pukul 19.00 WIB 
dalam bentuk pdf. 

e. Format Nama Pengumpulan (Nama Kelompok)_(Nama 
Lengkap)_T3. 
Contoh : Gauss_Guntur Ramadhan_T3. 

4. Membuat resume materi, kesan, dan pesan agenda First Gathering 2020          
dengan Ketentuan : 

a. Dikerjakan di My Journey Book.  
b. Ditulis menggunakan tinta berwarna biru. 
c. Minimal 200 kata. 
d. Tugas difoto/scan dengan jelas dan dikumpulkan di GCR 

pendamping maksimal pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19:00 
WIB dalam bentuk pdf. 

e. Format Nama Pengumpulan (Nama Kelompok)_(Nama 
Lengkap)_T4. 
Contoh : Gauss_Guntur Ramadhan_T4. 

5. Membuat essai mengenai pandangan tentang aksi mahasiswa tolak        
Omnibus Law dengan ketentuan : 

a. Dikerjakan di My Journey Book.  
b. Ditulis menggunakan tinta berwarna biru. 
c. Minimal 200 kata. 
d. Tugas difoto/scan dengan jelas dan dikumpulkan di GCR 

pendamping maksimal pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19:00 
WIB dalam bentuk pdf. 

e. Format Nama Pengumpulan (Nama Kelompok)_(Nama 
Lengkap)_T5. 
Contoh : Gauss_Guntur Ramadhan_T5. 
 

 
 



 
 

B. TUGAS KELOMPOK 
1. Menetukan warna kelompok dengan ketentuan tidak boleh sama dengan 

kelompok lain. 
2. Membuat jargon kelompok. 
3. Membuat logo kelompok dengan ketentuan : 

a. Logo tidak boleh mengandung unsur SARA. 
b. Menyertakan penjelasan mengenai filosofi logo. 
c. Dikumpulkan paling lambat  pada tanggal14 Oktober 2020 pukul 

23:59 WIB lewat email sigmaaa2020@gmail.com dalam bentuk 
pdf dengan Format nama pengumpulan: Logo_Nama Kelompok 
(Contoh : Logo_Gauss). 

4. Melakukan Foto Kelompok Full Anggota bersama Pendamping secara 
virtual dan dikirimkan lewat email sigmaaa2020@gmail.com dengan 
format nama pengumpulan : Foto_Nama Kelompok (Contoh : 
Foto_Gauss). 

5. Membuat Vlog dengan ketentuan : 
a. Membahas funfact daerah masing-masing. 
b. Video tidak boleh mengandung unsur SARA. 
c. Menggunakan bahasa daerah masing-masing dengan menyertakan 

subtitle. 
d. Durasi video maksimal 20 menit. 
e. Melibatkan seluruh anggota kelompok. 
f. Mematuhi protokol kesehatan selama proses pembuatan video. 
g. Video diupload di youtube maksimal pada tanggal 21 Oktober 

2020 jam 23:59 WIB dengan judul dan deskripsi sesuai kreativitas 
disertai Nama Kelompok, Anggota, dan hashtag #Sigma2020. 

 
 

CP MABA : 
Annisa : annisa_823/082264335431 
Talha : bukantalha/08111998812 
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