
PENUGASAN
KREASI GENERASI MATEMATIKA JILID III 2021

A. TUGAS INDIVIDU
Setiap tugas individu wajib dikerjakan sesuai dengan ketentuannya masing-
masing dikumpulkan paling lambat 8 Oktober 2021 pukul 18:00 WIB dalam
satu file Digital Book individu yang berbentuk .pdf.
Format nama pengumpulan file: Nama Kelompok_Nama Lengkap_DigiBook
SIGMA 3
Contoh: Limit_Cloudya Renata_DigiBook SIGMA 3

1. More Value with More Issue
a. Berisi permasalahan atau isu terkini yang terjadi di lingkungan

sekitarmu dan dikemas serta dijelaskan dalam bentuk infografis.
b. Pengerjaan dengan menggunakan platform editor digital, tidak

diperkenankan untuk mengerjakan secara manual.
c. Desain dibuat semenarik mungkin sesuai dengan kreativitas

masing-masing.
d. Desain dibuat dalam format .jpg atau .png, kemudian

dimasukkan ke dalam DigiBook, lalu dikumpulkan melalui
Google Classroom masing-masing kelompok.

2. SIGMA II in My Opinion
a. Berisi first impression dan deskripsi agenda selama mengikuti

kegiatan SIGMA II
b. Pengerjaan dilakukan secara manual (tulis tangan) pada folio

bergaris.
c. Pengerjaan dilakukan menggunakan pulpen bertinta biru.
d. Narasi dibuat dengan minimal 200 kata.
e. Narasi tersebut di-scan dengan format .jpg atau .png, kemudian

dimasukkan ke dalam DigiBook, lalu dikumpulkan melalui
Google Classroom masing-masing kelompok.

B. TUGAS KELOMPOK
1. Co-Op Your Group VIII

Membuat Video persembahan seni kelompok bertema nasionalisme
pemuda di masa pandemi dengan ketentuan :

a. Video persembahan berdurasi minimal 2 menit dan maksimal 3
menit.



b. Video persembahan tidak boleh mengandung unsur SARA.
c. Video persembahan diedit semenarik mungkin dengan kreativitas

masing-masing kelompok.
d. Melibatkan seluruh anggota kelompok.
e. Dikumpulkan paling lambat 8 Oktober 2021 pukul 22.00 WIB
f. Video diunggah pada Google Drive kemudian link video

dikumpulkan melalui Google Classroom dalam format .mp4
(Dikumpulkan oleh ketua kelompok. Anggota kelompok lainnya
dapat langsung mark as done).

g. Format nama pengumpulan menggunakan: Nama
Kelompok_Video Persembahan.

Contoh: Limit_Video Persembahan

2. Co-Op Your Group IX
Membuat Laporan Pertanggungjawaban dari program kerja HIMATIKA

a. Setiap kelompok membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ)
sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan dapat dilihat
melalui tautan berikut
https://bit.ly/KelompokProgramKerjaHimatikaUB

b. Cover laporan pertanggungjawaban (LPJ) dibuat semenarik
mungkin dan terdapat logo kegiatan dan logo kelompok
masing-masing.

c. Logo kegiatan dibuat sendiri dan tidak diperbolehkan
menggunakan logo program kerja yang asli.

d. Konten laporan pertanggungjawaban (LPJ) dibuat sendiri dan
untuk susunan panitia menggunakan panitia bayangan.

e. Format isi laporan pertanggungjawaban (LPJ) dapat dilihat
melalui tautan berikut
https://bit.ly/FormatLPJSuratHimatikaUB

f. Nama ketua lembaga disesuaikan dengan ketentuan yang ada
pada format laporan pertanggungjawaban (LPJ).

g. Nama ketua pelaksana menggunakan nama ketua kelompok
masing-masing.

h. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dikumpulkan melalui Google
Classroom dalam format .pdf oleh ketua kelompok. (Anggota
kelompok lainnya dapat langsung mark as done).

i. Pengumpulan paling lambat 8 Oktober 2021 pukul 22:00 WIB

https://bit.ly/KelompokProgramKerjaHimatikaUB
https://bit.ly/FormatLPJSuratHimatikaUB


j. Format nama pengumpulan menggunakan :
Nama Kelompok_Nama Program Kerja
Contoh: Limit_SIGMA

C.  TUGAS ANGKATAN
1. Our Book Our Guide :

Membuat Buku Angkatan bagi Mahasiswa Jurusan Matematika 2021
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Buku berisikan antara lain :
i. Foto bersama seluruh Mahasiswa Jurusan Matematika

Angkatan 2021
ii. Foto bersama masing-masing prodi Angkatan 2021

iii. Biodata Diri dengan format yang sudah ditentukan, yaitu
sebagai berikut :

1. Nama Lengkap (Nama Panggilan)
2. NIM
3. Tempat, Tanggal lahir
4. Alamat asal (Domisili)
5. Kontak (Email, Media Sosial)
6. Hobi
7. Satu kata yang menggambarkan diri

b. Buku dikerjakan dengan menggunakaan cover dan watermark
yang sudah tertera di tautan berikut (
https://bit.ly/CoverWatermarkOBOG2021 )

c. Melibatkan Seluruh Mahasiswa Baru Program studi Matematika
dan Program studi Ilmu Aktuaria.

d. Dikumpulkan oleh salah satu Ketua Angkatan paling lambat pada
tanggal 18 Oktober 2021 pukul 23:59 WIB melalui email
acarasigma21@gmail.com

e. Format nama pengumpulan : Our Book Our Guide_2021.
f. Subjek :Our Book Our Guide SIGMA 2021.

Contact Person
Kelompok 01 - 07 : Fathur (dulfathur17 / 0895700810826)
Kelompok 08 - 15 : Cloudya (cloudyaarls / 081296552374)

https://bit.ly/TemplateOurBookOurGuideSIGMA2021
mailto:acarasigma21@gmail.com

