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1.

NAMA DAN DEFINISI KEGIATAN
Dalam Undang-undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 1 dinyatakan bahwa “pendidikan merupakan usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Selanjutnya
Pasal 3 menyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggungjawab”. Berdasarkan hal tersebut, perguruan tinggi dalam
hal ini adalah mahasiswa memiliki kewajiban salah satunya adalah mengembangkan
potensi sesuai dengan apa yang diperlukan dirinya dan negara. Dan kita tahu bahwa tahun
2020, Indonesia diperkirakan akan memiliki bonus demografi (demographic dividend)
yaitu banyaknya usia potensial dan produktif, sehingga hal ini harus dipersiapkan dari
sekarang agar potensi yang ada tersebut dapat terberdayakan.
Asean Economic Community (AEC) sudah mulai berjalan, menuntut kita kita agar
lebih kreatif dan inovatif serta melakukan refeleksi terhadap berbagai upaya yang telah
dilakukan sebelumnya agar dapat bersaing dengan produk negara lain dan
mempertahankan produk dalam negeri serta memberdayakan sumber daya alam dan
manusia dari negara sendiri. Hal yang sangat cepat perkembangannya dalam masa ini
adalah teknologi. Teknologi menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai bidang,
contohnya dalam pembangunan ekonomi dan bisnis.
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Oleh sebab itulah, BEM FE UM sebagai salah satu organisasi mahasiswa
mengadakan kegiatan yang mendukung Indonesia menjadi subjek AEC dalam sebuah
rangkaian National Ecomnomic Fair (NEF) pada 10-11 September 2016. Terdiri dari
Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), Pameran Beasiswa Nasional dan Internasional dan
Field Trip. Hari pertama akan dilaksanakan Final LKTI dan pameran beasiswa nasional
serta Internaional sebagai puncak acara, kemudian dihari kedua akan ditutup dengan
kegiatan Field Trip sebagai sacara memperkenalkan Malang (explore Malang) kepada
peserta LKTI.

2.

TEMA KEGIATAN
Tema Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) mahasiswa kali ini adalah “Refleksi dan Inovasi
Ekonomi Teknologi sebagai Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2020”.

3.

KETENTUAN PESERTA
1. Peserta merupakan mahasiswa aktif (D1, D2, D3, D4/S1) perguruan tinggi diseluruh
Indonesia (dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa).
2. Satu tim terdiri dari 2-3 orang yang diperkenankan berasal dari jurusan yang berbeda,
namun masih dalam 1 universitas.
3. Karya yang dikirim bersifat orisinil dibuktikan dengan surat pernyataan orisinilitas.
4. Setiap mahasiswa boleh mengirimkan lebih dari satu karya.
5. Setiap mahasiswa hanya diperbolehkan menjadi ketua tim pada satu tim saja
6. Karya yang berupa tugas akhir (TA), hasil penelitian, ataupun sejenisnya dapat
diikutsertakan dalam kompetisi NEF Tahun 2016 dengan syarat peserta masih
berstatus mahasiswa aktif sampai dengan 23 Juli 2016.

4.

MEKANISME PENDAFTARAN

1. Setiap Peserta wajib membuat dan mengirim karya tulis sesuai dengan tema yang
dilombakan.

2. Setiap Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran, formulir dapat diisi secara
onlinedengan mengunjungi web BEM FE UM (http://bem.fe.um.ac.id) – program
kerja – NEF – klik registrasi.
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4. Tahap pendaftaran dibuka pada tanggal 14 Maret hingga 23 Juli 2016. Setelah
mengisi formulir secara online, peserta melakukan pembayaran pendaftaran melalui
No rekening 6481-01-023084-53-6 a.n Dina Ardinatuz Zuhro Bank BRI. Ketua tim
wajib melakukan konfirmasi melalui sms pada hari yang sama dengan format
NEF_NAMA

KETUA

TIM_ASAL

UNIVERSITAS_JUDUL

KARYA

ILMIAH_JAM PEMBAYARAN, contoh NEF_M. ARDIAN_UNIVERSITAS
NEGERI MALANG_PEMANFAATAN LIMBAH MAKANAN SEBAGAI BAHAN
BAKU PEMBUATAN BIO-E_14.00WIB, ke nomor +62 813-5790-9616 a.n Anggi
5. Peserta megirimkan Full Karya tulis yang dikirimkan dalam bentuk softcopy dengan
ketentuan sebagai berikut:
 Softcopy karya tulis dikirimkan dengan format PDF dan Microsoft Wordbeserta
scan buktipembayaran, pernyataan orisinilitas, scan ktm, yang kemudian dijadikan
satu dengan format .zip/rar. Karya tulis dikirimmelalui email neffeum@gmail.com
dengan format subject NEF_NAMA KETUA TIM_NAMA PERGURUAN
TINGGI_JUDUL

KARYA

ILMIAH.zip/rar,

contoh:

NEF_M.

ARDIAN

_UNIVERSITAS NEGERI MALANG_PEMANFAATAN LIMBAH MAKANAN
SEBAGAI BAHAN BAKU BIO-E.zip/rar.
 Peserta yang sudah mengirimkan karya tulisnya wajib konfirmasi ke panitia
melalui sms dengan format NEF_NAMA KETUA TIM_NAMA PERGURUAN
TINGGI_JUDUL KARYA ILMIAH, contoh: NEF_M.ARDIAN_UNIVERSITAS
NEGERI MALANG_PEMANFAATAN LIMBAH MAKANAN SEBAGAI
BAHAN BAKU PEMBUATAN BIO-E, yang dikirim ke +62 813-5790-9616 a.n
Anggi
6. Peserta yang lolos lomba karya tulis, akan diumumkan tanggal 15 Agustus 2016
melalui; web BEM FE www.bem.fe.um.ac.id; FB: National Economic Fair UM,
Twitter dan Instagram @NEF_FEUM; dan melalui e-mail ke ketua tim.
7. Finalis diharuskan mempersiapkan presentasi yang diperuntukkan untuk tahap final.
Peserta diperkenankan membawa prototype atau alat bantu peraga guna memperlancar
presentasi yang dilakukan.
8. Peserta yang masuk tahap final wajib mengikuti field trip yang merupakan
serangkaian acara NEF.
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9. Semua peserta yang sudah membayar uang partisipasi serta sudah mengirimkan karya
ilmiahnya dalam bentuk softcopy akan mendapatkan e- sertifikat NEF 2016 yang
akan dikirim via email peserta.
10. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

5.

SISTEM PENYELEKSIAN
 Tahap Seleksi Penyisihan
Tahap penilaian karya tulis ilmiah akan diseleksi oleh dewan juri. 15 tim dengan nilai
karya tulis ilmiah tertinggi berhak melanjutkan ke tahap final dan menjadi finalis NEF.
 Tahap Final
Pada tahap final akan dilakukan penilaian presentasi di depan juri. Setiap tim yang
berhasil menjadi finalis diwajibkan menggunakan power point atau aplikasi lainnya
untuk menunjang jalannya presentasi. Peserta diperkenankan membuat dan membawa
alat peraga yang mendukung presentasi semenarik mungkin. Pada tahap ini peserta
disediakan waktu sebanyak 25 menit dengan alokasi waktu 5 menit untuk persiapan
presentasi, kemudian 10 menit untuk presentasi di depan juri dan 10 menit untuk tanya
tawab. Pada tahap ini akan didapatkan Juara 1, Juara 2, Juara 3. Nilai akhir didapat
dengan akumulasi nilai yang ada.

6.

KETENTUAN PENULISAN
1. Persyaratan Penulisan
 Isi naskah ditulis maksimal 25 halaman. Jika terdapat jumlah halaman yang tidak
sesuai dengan ketentuan maka hal tersebut dapat mengurangi penilaian (dihitung
dari pendahuluan hingga penutup).
 Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia baku dan benar dengan tata
bahasa dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), sederhana, jelas, satu kesatuan,
mengutamakan istilah yang mudah dimengerti, dan tidak menggunakan singkatan
seperti tdk, dsb, yg, dgn, dll.
 Naskah diketik dengan spasi 1,5 (satu setengah) (kecuali abstrak) pada kertas
berukuran A4 dengan font 12, times new roman, dan margin kiri 4 cm, atas 3 cm,
kanan 3 cm, bawah 3 cm.
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 Jarak pengetikan bab, sub bab, dan perinciannya:
1. Judul karya tulis menggunakan huruf balok dengan font style bold dengan
posisi di tengah tanpa digarisbawahi.
2. Judul Bab diketik menggunakan huruf besar (kapital) dengan font style bold
dengan posisi di tengah tanpa digarisbawahi.
3. Judul Sub Bab ditulis dengan font style bold dan judul anak Sub Bab ditulis
font style italic dimulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata ditulis
dengan huruf kapital kecuali kata-kata tugas seperti kata preposisi dan kata
sambung.
4. Jarak pengetikan antara Bab dan Sub Bab 3 spasi, antara Sub bab dan kalimat
dibawahnya 2 spasi.
5. Halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak diberi
nomor halaman menggunakan angka romawi kecil dan diketik di sebelah
tengah bawah.
6. Bagian utama karya tulis menggunakan nomor halaman angka arab dan
dimulai dari angka 1 diketik di sebelah kanan atas untuk awal bab, dan bab
selanjutnya berada di tengah bawah.
7. Alinea baru diketik menjorok ke dalam sebanyak 7-8 karakter (First Line
sekitar 1,25 cm).

7. SISTEMATIKA PENULISAN
a. Bagian Awal
1. Halaman Judul
 Contoh format judul terlampir
2. Halaman Pengesahan
 Contoh format terlampir.
3. Kata Pengantar
4. Daftar Isi
 Berupa daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar
tabel, dan daftar lampiran.
5. Abstrak
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 Disusun maksimal 300 kata dalam 1 halaman dengan single spasi, keyword ditulis
miring. Abstrak mencerminkan isi keseluruhan karya tulis, mulai dari latar
belakang, tujuan, landasan teori yang mendukung, metodelogi, pembahasan,
kesimpulan dengan kata kunci.
b. Bagian Inti
1. Pendahuluan
Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut:
o Latar belakang
o Perumusan masalah
o Tujuan dan manfaat
2. Tinjauan Pustaka
o Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan
masalah yang dikaji.
o Uraian mengenai pendapat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.
o Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan.
3. MetodePenelitian
Berisi :
Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara
cermat cara/prosedur pengumpulan data dan atau informasi, design penelitian,
populasi dan sampel, pengolahan data atau informasi, analisis-sintesis, mengambil
simpulan, serta merumuskan saran atau rekomendasi.
4. Pembahasan
Analisis permasalahan didasarkan pada data dan atau informasi serta telaah pustaka
untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan yang kreatif.
5. Penutup
o Kesimpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab tujuan.
o Saran disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan adopsi
ide yang diusulkan.
c. BagianAkhir
1. Daftar Pustaka menggunakan Sistem Havard.
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2. Daftar Riwayat Hidup peserta minimal mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal
lahir, karya-karya ilmiah yang pernah dibuat, penghargaan-penghargaan ilmiah yang
pernah diraih.
3. Lampiran.
8.

KRITERIA PENILAIAN
KETERANGAN
o Karya Tulis
 Judul Karya Tulis: kesesuian isi dengan
judul
 Abstrak: Latar Belakang, Tujuan, Metode,
Hasil, Kesimpulan dan Kata Kunci
 Pendahuluan: Persoalan yang mendasari
pelaksanaan
 Tujuan
 Metode: kesesuaian dengan persoalan yang
akan diselesaikan, pengembangan metode
baru/ penggunaan metode yang sudah ada.
 Hasil dan Pembahasan: Kumpulan dan
kejelasan penampilan data. Proses teknik
pengolahan data, ketajaman analisis dan
sintesis data, perbandingan hasil hipotesis
atau hasil sejenis sebelumnya.
 Kesimpulan: tingkat ketercapaian hasil
dengan tujuan
 Format Karya Tulis
 Kreativitas dan Inovatif
 Kebermanfaatan/ Kontribusi
 Data dan Sumber Informasi
o Presentasi
 Penggunaan Ragam Bahasa Tutur yang
Baku
 Sikap Cara Presentasi
 Ketepatan waktu
 Penguasaan materi
 Kebenaran dan Ketepatan Jawaban
TOTAL

9.

PORSI PENILAIAN

50%

50%

100%

JADWAL KEGIATAN
No.
1.

Kegiatan
Pendaftaran dan pengumpulan
abstrak

Tanggal
14 Maret – 23 Juli 2016
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2.

Pengumuman Finalis
Final (Presentasi, Pameran
Beasiswa, Field Trip)

3.

15 Agustus 2016
10-11 September 2016

10. HADIAH
1.
2.
3.

Juara I
Juara II
Juara III

Rp 3.500.000,- + Trophy + sertifikat
Rp 2.500.000,- + Trophy + sertifikat
Rp 1.500.000,- + Trophy + sertifikat

11. TATA TERTIB
1. Peserta Finalis LKTI menggunakan pakaian rapi, jas almamater, dan sepatu.
2. Peserta akan tampil dan mempresentasikan karya tulisnya di hadapan 3 (tiga) dewan
juri. Waktu presentasi masing-masing peserta adalah 25 menit dengan alokasi waktu:
a. Persiapan presentasi maksimum 5 menit.
b. Presentasi Karya Tulis maksimum 10 menit.
c. Tanya jawab dengan Dewan Juri maksimum 10 menit.
d. Peserta wajib hadir di ruang presentasi 15 menit sebelum presentasi dimulai.
3. Panitia menyediakan LCD proyektor, laptop, spidol dan papan tulis untuk digunakan
pada saat presentasi
4. Keputusan dewan juri dan panita tidak dapat diganggu gugat.

Informasi Lebih Lanjut :
WEB

: www.bem.fe.um.ac.id

FP

: National Economic Fair UM

Twitter

: @NEF_UM

Instragram

: @NEF_FEUM

CP

: 081357909616

(Anggi)

083848314231

(Rifky)

NATIONAL ECONOMIC FAIR 2016
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL

………………….……(JUDUL KARYA TULIS)………..…………..
…………………………………………………………………………………

Oleh:

Penulis 1

NIM

(TH. ANGKATAN)

Penulis 2

NIM

(TH. ANGKATAN)

Penulis 3

NIM

(TH. ANGKATAN)

LOGO
UNIVERSITAS

NAMA UNIVERSITAS
KOTA
TAHUN

<JUDUL>
(Balok, Times New Roman, 14 points, Bold.)

<penulis-1*, penulis -2, penulis-3>
Institusi/universitas, Kota
<*E-mail yang berlaku>
(penulis: Times New Roman Bold 12; institusidankota: Times New Roman size 12, spasisingle)

Uraian Abstrak meliputi :
1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Metodologi
4. Diskusi
5. Kesimpulan
(ditulis dengan huruf times new roman, 12 points, spasi single)

Keyword: terdiri dari 3-5 kata

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul

:

2. Ketua Pelaksana Kegiatan
a. Nama Lengkap
b. NIM
c. Jurusan
d. Universitas
e. Alamat Rumah dan No Tel./HP
f. Alamat email

:
:
:
:
:
:

3. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis

: orang

4. Dosen Pendamping
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. Alamat Rumah dan No Tel./HP

:
:

Kota, tanggal-bulan-tahun
Dosen Pendamping

Ketua Tim

…………………………….
NIP. ……………

…………………….
NIM..........................

Menyetujui,
Wakil Dekan Kemahasiswaan
Fakultas, Universitas

………………………......
NIP.…………………

