Regulasi Kemenperin AMMDes Digimodz #2
Born To Inspire
Informasi, Regulasi Umum dan Tata Cara Pendaftaran
1. AMMDes merupakan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan yang diproduksi PT. Kreasi Mandiri Wintor
Indonesia yang memiliki tingkat komponen lokal mencapai 70%, AMMDes diharapkan dapat turut
serta meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
2. “Kemenperin AMMDes Digimodz #2” merupakan suatu kompetisi modifikasi digital yang diinisiasi
oleh PT. KMWI dan NMAA yang didukung penuh oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia,
dengan harapan menggalang dukungan dari seluruh insan masyarakat Indonesia pada umumnya,
serta para penggiat desain pada khususnya, sehingga dapat bersama-sama memberikan kontribusi
positif untuk industri modifikasi Indonesia.
3. Kompetisi ini terbuka untuk umum, kecuali seluruh jaringan dan karyawan PT KMWI, jaringan dan
karyawan NMAA dan IMX (Indonesia Modification Expo 2020), serta jaringan dan karyawan
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
4. Proses pembuatan desain digital modifikasi dapat dilakukan dengan software yang dikuasai.
5. Peserta diwajibkan untuk mengambil tautan form registrasi yang ada di www.ammdesdigimodz.com
, lalu mengisi form tersebut dengan lengkap.
6. Seluruh peserta diwajibkan membuat kreasi digital hanya dengan menggunakan gamba AMMDes
yang disediakan oleh pihak penyelenggara yang dapat diunduh tautannya di
www.ammdesdigimodz.com. File yang tersedia adalah gambar ¾ tampak depan dan ¾ tampak
belakang dalam kondisi stock/standar.
7. Form registrasi yang telah terisi dengan lengkap, serta hasil design yang telah selesai dikerjakan
dapat dikirimkan ke alamat email: ammdesdigimodz@gmail.com
8. Peserta memiliki social media aktif (instagram) serta diwajibkan telah follow Instagram
@ammdeskmw , @kemenperin_ri dan @nmaa_ind
9. Karya peserta “Kemenperin AMMDes Digimodz #2” tidak boleh mengandung unsur SARA, dan tidak
mengandung konten yang dinyatakan tidak pantas.
10. Setiap karya yang dibuat merupakan karya asli dan orisinal, dan bukan jiplakan karya orang lain yang
dapat dibuktikan dengan metadata pada file asli apabila diminta. Seluruh peserta diwajibkan untuk
menggunakan desain yang baru dan tidak diperkenankan menggunakan desain yang sama dari
AMMDes Digimodz yang pernah disubmit atau digunakan sebelumnya.
11. peserta yang dikirimkan dalam “Kemenperin AMMDes Digimodz #2” menjadi hak milik panitia, untuk
sepenuhnya berhak digunakan untuk keperluan promosi dan kegiatan lainnya yang tidak terbatas
jangka waktu.
12. Para pemenang terpilih, berhak untuk menjadi yang terbaik dalam 2 kategori utama, yaitu:
A. Pemenang Utama “Kemenperin AMMDes Digimodz #2”, berhak mendapatkan 1 Piala dan
sertifikat penghargaan pemenang utama AMMDes Digimodz #2 dan mendapatkan hadiah uang tunai
sebesar Rp. 10.000.000. Pemenang Utama akan diumumkan pada event Indonesia Modification Expo
2020,
yang
diselenggarakan
10
Oktober
2020
B. Pemenang Social Media Favorite “Kemenperin AMMDes Digimodz #2”, berhak mendapatkan
sertifikat penghargaan dan hadiah pemenang social media favorite sebesar Rp. 5.000.000.
13. 5 nominasi design terbaik juga akan mendapatkan apresiasi berupa sertifikat dari Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia dan akomodasi sebesar Rp. 2.000.000 per orang.
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Regulasi Penilaian
1. AMMDes merupakan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan yang diproduksi PT. Kreasi Mandiri Wintor
Indonesia yang memiliki tingkat komponen lokal mencapai 70%, AMMDes diharapkan dapat turut serta
meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
2. “Kemenperin AMMDes Digimodz #2” merupakan suatu kompetisi modifikasi digital yang diinisiasi oleh
PT. KMWI dan NMAA yang didukung penuh oleh Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, dengan
harapan menggalang dukungan dari seluruh insan masyarakat Indonesia pada umumnya, serta para
penggiat desain pada khususnya, sehingga dapat bersama-sama memberikan kontribusi positif untuk
industri modifikasi Indonesia.
3. Kompetisi ini terbuka untuk umum, kecuali seluruh jaringan dan karyawan PT KMWI, jaringan dan
karyawan NMAA dan IMX (Indonesia Modification Expo 2020), serta jaringan dan karyawan Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia.
4. Peserta boleh melalukan eksplorasi digital modifikasi pada setiap bagian AMMDes, meliputi:
A. STYLING: perubahan design tampak depan kendaraan, perubahan design tampak belakang
kendaraan,
perubahan warna, velg, penambahan berbagai aksesoris
B. APLIKASI: penambahan aplikasi penunjang produktivitas masyarakat pedesaan.
5. Setiap design yang dibuat diharapkan dapat berguna sesuai dengan tujuan dari AMMDes yaitu dapat
digunakan dalam berbagai aplikasi sebagai kendaraan penunjang di pedesaan.
6. Peserta wajib menjelaskan mengenai konsep designnya, termasuk informasi aplikasi konsep tersebut
akan digunakan untuk apa, serta konsep tersebut akan digunakan di daerah mana di Indonesia pada form
yang ada bersamaan dengan form registrasi pendaftaran.
7. Sistem penilaian Social Media Favorite, diwajibkan untuk melakukan posting di instagram dengan
menggunakan hashtag #AMMDesDigimodz2; mention ke @nmaa_ind, @ammdeskmw, dan
@kemenperin_ri ; serta akun tidak di set “private” dan akan dinilai berdasar jumlah likes terbanyak, serta
metode lainnya yang akan digunakan oleh team panitia.
8. Setiap peserta tidak dibatasi jumlah submission karyanya (Dapat mengirimkan satu karya atau lebih)
9. Tim juri terdiri dari tiga (3) orang yang berpengalaman dalam modifikasi dan karya digital.
10. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
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Informasi Pengumuman Pemenang
1.

2.
3.

4.
5.

Pengumuman pemenang 5 besar “Kemenperin AMMDes Digimodz#2” akan dilakukan pada tanggal 29
September melalui pemberitahuan via email dan informasi via telefon, serta 5 design nominasi
tersebut akan diumumkan secara online di instagram @kemenperin_ri, @ammdeskmw dan
@nmaa_ind
Mekanisme pemilihan juara Social Media Winner yang akan dilakukan sejak submission dibuka sampai
dengan pengumuman pemenang utama di Indonesia Modification Expo 2020.
5 besar pemenang yang telah terpilih diharapkan hadir pada sesi awarding yang akan dilaksanakan
pada tanggal 10 Oktober 2020 di Indonesia Modification Expo 2020
Pengumuman pemenang utama dan sosial media favorit akan dilakukan pada tanggal 10 oktober di
IMX 2020
Apabila diketemukan berbagai hal yang bersifat melanggar berbagai ketentuan yang ada di dalam
regulasi, pihak penyelenggara dapat mendiskualifasi peserta dengan atau tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.

