
KATULISTIWA 8 

LATAR BELAKANG 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen 

perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencaanaan pembangunan ini 

merupakan bentuk dari penjelasan tujuan dibentuknya pemerintahan negara 

Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan 

nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari 

tahun 2005 hingga tahun 2025. RPJP memiliki landasan idiil Pancasila dan 

landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional.  

       Sementara itu, sebagai negara yang menjadi salah satu top population di 

dunia, Bangsa Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita yang sesuai dengan 

Pancasila & UUD 1945. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut, maka 

sangat diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional agar 

pembangunan dapat berjalan secara sinergis dan koordinatif dengan melibatkan 

pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat.  

        RPJPN ini meliputi program pembangunan di seluruh sektor yang ada di 

Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan RPJPN ini masih menemui berbagai 

kendala, salah satunya adalah ketidakmerataan proses pembangunan yang 

dilakukan. Yang mana pembangunan lebih banyak dipusatkan di daerah-daerah 

perkotaan dan sekitar Pulau Jawa. Hal ini kemudian menyebabkan ketimpangan di 

beberapa daerah pedesaan dan daerah-daerah tertinggal lainnya. Padahal, daerah-

daerah tersebut memiliki berbagai macam potensi yang dapat digunakan untuk 

mendukung pembangunan bangsa.  

       Pembangunan potensi besar kawasan desa dan daerah tertinggal di sektor 

sumber daya alam, baik pariwisata, pertanian dan indutri rumah harus lebih 

dimasifkan dan tersrtuktur. Potensi besar ini bahkan didukung dengan kuantitas 

kawasan pedesaan dan daerah tertinggal yang mencapai 72 ribu kawasan. 72 ribu 

kawasan ini secara umum memiliki potensi dan karakteristik masing-masing. Oleh 

sebab itu potensi ini harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik agar mampu 



menciptakan bargaining position dan mereduksi ketimpangan dengan kawasan 

perkotaan.  

         Potensi besar kawasan pedesaan harus dikelola dan dimanfaatkan dengan 

baik, mengingat program RPJPN dijalankan hingga 2025. Inovasi dan strategi 

yang merupakan hasil derefasi dari RPJN harus lebih banyak dihasilkan lagi. 

Karena proses implementasi dari RPJPN seyogyanya memperhatikan tiga pilar 

penting yakni manusia, alam, dan kebudayaan sehingga program pembangunan 

Indonesia ini bisa berkelanjutan. 

      Berdasarkan latar belakang tersebut, Lingkar Studi Mahasiswa Ekonomi dan 

Bisnis (LSME) Universitas Brawijaya, sebagai Lembaga Otonom di bidang 

penelitian dan penalaran mengajak seluruh mahasiswa S1 atau Diploma dari 

seluruh Indonesia untuk berkontribusi dalam menciptakan strategi dan inovasi 

untuk mengoptimalisasikan potensi kawasan desa dan daerah tertinggal di 

Indonesia, sebagai wujud pengimplementasian RPJPN melalui gagasan-gagasan 

yang tertuang dalam penulisan karya tulis ilmiah. 

 

TEMA DAN SUB TEMA KEPENULISAN  

Dalam Kegiatan Katulistiwa ke-8 (delapan) ini, mengusung tema kepenulisan 

“Inovasi dan Implementasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal untuk 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025” dengan 6 

(enam) sub tema yang akan dijelaskan di bawah ini: 

 

1. Ekonomi 

Mencakup segala hal dalam pemberdayaan  ekonomi, perbaikan 

infrastruktur, dan manajemen sumber daya. 

 

       Ketahanan ekonomi merupakan salah satu tujuan yang ingin diciptakan oleh 

bangsa Indonesia dalam rangka menciptakan ketahanan nasional. Ketahanan 

ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai  kondisi perekonomian dimana terdapat 

kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi  dengan mewujudkan 

kemakmuran untuk masyarakat yang adil dan merata. Oleh karena itu peningkatan 

kesejahteraan rakyat dan pemerataan merupakan komponen utama yang harus ada 

jika suatu Negara ingin menciptakan ketahanan ekonomi.  



       Namun tujuan ini belum dapat terealisasi dikarenakan masih tidak meratanya 

pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah terutama di wilayah desa dan 

daerah tertinggal. Kurangnya pemberdayaan dari sumber daya ekonomi yang ada 

mengakibatkan sumber daya yang dimiliki desa dan daerah tertinggal kurang 

untuk diberdayakan karena selama ini mereka hanya dijadikan sebagai objek 

bukan sebagai subjek atau pelaku yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi 

terhambat dan tingkat kemiskinan semakin bertambah.  Padahal  RPJMN pada 

tahun 2019 mencangkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal rata-rata 

7,5%, angka kemiskinan bisa turun menjadi  12,5%, dan indeks pembangunan 

manusia (IPM) nya mencapai 71,5 agar daerah tertinggal bisa lepas dari 

ketertinggalannya dan berkembang menjadi daerah maju dan sejahtera. 

       Selain itu Infratrukstur Pembangunan dan Transportasi merupakan hal yang 

penting bagi pembangunan dan kemajuan desa. Minimnya pembangunan dan 

system transportasi yang membuat aksesibilitas bahan baku logistik, pendapatan 

jasa dan pembangunan menjadi sulit. Keadaan geografis yang sulit dan tidak stabil 

membuat system pembangunan terkadang tidak berjalan dengan baik. Hal ini 

menyebabkan wilayah desa dan daerah tertinggal tidak dapat berkembang secara 

maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan suatu inovasi dan implementasi manajemen 

sumber daya yang dapat diterapkan untuk menciptakan pemerataan ekonomi desa 

dan daerah tertinggal. 

 

2. Agrokompleks 

Mencangkup segala hal yang berhubungan dengan pengembangan pertanian 

dalam arti luas yaitu pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk 

peningkatan kesejahteraan desa dan daerah tertinggal 

       Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat 

melimpah. Bahkan tongkat yang ditancapkan saja dapat berubah menjadi tanaman, 

yang selama ini kita kenal dengan singkong. Begitu pula dengan kekayaan alam 

lautnya, perairan indonesia memiliki berbagai macam jenis ikan  yang dapat 

dimanfaatkan hasilnya oleh rakyat. Secara nasional sektor-sektor agrokomplek 

juga berperan penting dalam PDB nasional dengan menyumbang sebanyak  (13-

14%) dan juga menyerap lebih dari 43 juta tenaga kerja. Begitu pula dengan 

sector perikanan dan perkebuan.  



        Namun sumbangsih petani yang diberikan pada PDB tidak sejalan dengan 

perkembangan kesejahteraan. Petani yang kebanyakan bertempat tinggal di daerah 

pedesaan masih banyak yang berada dalam belenggu kemiskinan. Begitu pula 

dengan nelayan yang berada di wilayah pesisir keadaanya tidak begitu jauh 

berbeda dengan keadaan petani di pedesaan. Hal ini disebabkan produk pertanian, 

perkebunan, dan perikanan kebanyakan masih dijual dalam bentuk primer dan 

tidak diolah lagi sehingga tidak terdapat nilai tambah dalam produk tersebut atau 

nilai tambah produk tersebut sangatlah kecil. Oleh karena itu diperlukan suatu 

terobosan baru untuk mengembangkan potensi agrokompleks di pedesaan dan 

daerah tertinggal untuk meningkatkan nilai tambah produk dan menciptakan 

kesejateraan bagi masyarakat. 

 

3. Pendidikan  

Mencangkup segala bentuk inovasi ataupun implementasi yang dapat 

dikembangkan untuk kemajuan desa dan daerah tertinggal 

       Pendidikan adalah hal Sangat penting terutama bagi sebuah negara karena 

indikator kemajuan sebuah negara salah satunya adalah tingkat pendidikan. 

Tingkat pendidikan berperan penting karena kualitas sumber daya manusia dapat 

dipengaruhi salah satunya lewat pendidikan tersebut. Sesuai dengan pembukaan 

UUD 1945 bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor penentu masa depan suatu bangsa. 

Oleh karenanya, negara harus mementingkan elemen pendidikan dalam aspek 

kehidupan untuk mencapai SDM yang berkualitas dan  kompetitif. 

       Permasalahan utama dari pendidikan selama ini adalah tidak meratanya 

pendidikan diseluruh wilayah Indonesia. Pendidikan pada daerah jawa umumnya 

lebih baik jika dibandingkan dengan pendidikan di luar jawa. Demikian pula yang 

terjadi pada daerah perkotaan dan pedesaan, sekolah di kota umumnyalebih dapat 

berkembang jika dibandingkan sekolah yang ada di desa. Bahkan pada saat 

pelaksanaan ujian nasional tingkatan soal dibuat berbeda-beda dikarenakan 

adanya perbedaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyak factor seperti 

kurangnya fasilitas pendukung, minimnya tenaga pengajar, sampai kurangnya 

perhatian pemerintah pada pengembangan daerah desa dan tertinggal. Oleh karena 



itu diperlukan sebuah system yang dapat diterapkan untuk mencapai adanya 

pemerataan pendidikan di desa dan daerah tertinggal. 

 

 

4. Teknologi 

Mencangkup pengembangan teknologi terbarukan yang dapat diterapkan 

pada daerah pedesaan dan daerah tertinggal untuk mendukung 

pembangunan jangka panjang 

        Teknologi memberikan dampak yang besar dalam RPJPN hingga 2025 bila 

disamaratakan penyebaran dan penerapannya. Dalam hal produksi hasil pertanian 

contohnya, seperti pada penelitian dengan memodifikasi meja pengumpan dan 

menambah peredam kebiasaan pada mesin perontok padi, dapat meningkatkan 

produktivitas kerja petani sebesar 46,49% (Sucipta, 2004) dibandingkan jika 

menggunakan alat tradisional. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sutjana (1998) yaitu produktivitas kerja penyabit padi menggunakan sabit bergigi 

lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan sabit biasa dan berbeda bermakna 

setelah lima belas menit pertama, dan hasil penelitian Erawan (2002) bahwa 

produktivitas kerja operator traktor dari perbaikan rancang bangun handel yang 

mengacu aspek antropometri meningkat sebesar 23,25%.  

        Dalam 15 tahun terakhir kita melihat perkembangan teknologi yang begitu 

pesat dengan persaingan yang tiada henti antara perusahaan terkemuka di dunia. 

Namun  Sangat disayangkan tenaga ahli di Indonesia masih belum mampu 

menerapkan semua teknologi yang ada untuk mengembangkan desa dan daerah 

tertinggal. Tentunya ini membuat kesenjangan antara desa dan kota semakin besar, 

di mana kota menjadi semakin canggih, meninggalkan desa di belakang dengan 

semua alat tradisionalnya. Padahal daerah desa memiliki potensi yang sangat 

besar jika dikembangkan. Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi teknologi 

terbarukan yang dapat diterapkan untuk menunjang perkembangan dan 

pembangunan desa dan daerah tertinggal Indonesia.   

 

5. Hukum  



Mencangkup segala hal yang berhubungan dengan penegakan hukum pada 

wilayah desa dan daerah tertinggal 

       berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk 

dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai 

desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat.  

       Jadi desa disini berkedudukan sebagai kesatuan pemerintahan terkecil. 

Hukum didesa dibentuk untuk mengatur segala sesuatu  yang berhubungan 

dengan tata peraturan di desa, untuk itu diperlukan kordinasi dari setiap lini agar 

hukum tersebut dapat berjalan dengan baik. Hukum didesa berperan sebagai 

sumber peraturan bagi rencana  pembangunan jangka panjang desa. Jadi jika 

hukum di desa berjalan dengan baik maka pembangunanpun  berjalan dengan baik. 

Begitupun sebaliknya jika hukum di desa cenderung kotor seperti adanya praktik 

(KKN) korupsi, kolusi, dan nepotisme maka pembangunan desa pun juga akan 

tersedat. Hal ini merupakan problem krusial yang ada di desa dimana praktik ini 

sering diterapkan tanda adanya tindakan hukum. Karena pihak desa terlaulu 

tertutup dan kurang diawasi dari pusat sehingga masalah ini sering terjadi 

danterselubung. Untuk itu diperlukan cara untuk menyelesaikan permasalahan 

yang terjadi di desa agar pembangunan jangka panjang yang sudah direncanakan 

dapat terealisasikan dengan baik. Dann ini juga sebagai perw 

 

6. Sosial Budaya  

Mencangkup segala hal yang berhubungan dengan pengembangan dan 

pelestarian budaya lokal desa dan daerah tertinggal 

       Pada  Era Globalisasi,Para Generasi Bangsa di Indonesia sedang mengalami 

degradasi moral dan budaya. Hal ini disebabkan oleh derasnya arus kebudayaan 

luar yang masuk ke Indonesia dan kurangnya rasa cinta dan perhatian dari 



generasi muda umumnya teradap kebudayaan Indonesia, sehingga kebudayaan 

asli daerah seakan tenggelam oleh budaya asing. Padahal kekayaan budaya  

Indonesia yang beraneka ragam merupakan salah satu asset yang beharga.Potensi 

kebudayaan bangsa di berbagai daerah terutama desa dan daerah tertinggal yang 

masih belum banyak terekspos merupakan salah satu sektor yang dapat 

dikembangkan menjadi sebuah sektor perekonomian. Oleh sebab itu, diperlukan 

sebuah inovasi untuk dapat mengembangkan potensi kebudayaan yang sudah ada 

pada desa serta melestarikanya pada generasi muda.  

 

KETENTUAN UMUM 

 Peserta Kompetisi Karya Tulis Tingkat Mahasiswa Nasional 

(KATULISTIWA 8 tahun 2016) ini adalah mahasiswa aktif Diploma 

maupun Strata 1 dari seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di 

Indonesia. 

 Peserta adalah perorangan atau tim yang beranggotakan minimal 2 orang 

mahasiswa dan maksimal tiga orang mahasiswa yang dapat berasal dari 

fakultas/departemen yang berbeda namun masih dalam satu perguruan 

tinggi. 

 Aturan penulisan dapat dilihat dan/atau di download melalui web resmi 

KATULISTIWA 8. 

 Karya tulis berupa harus berupa gagasan atau penelitian dan belum 

pernah dikompetisikan dan belum pernah dipublikasikan dalam 

bentuk apapun. 

 

TAHAP SELEKSI KATULISTIWA 8 

1. TAHAP PENGIRIMAN ABSTRAK 

 Setiap peserta mengirimkan Abstrak dari karya tulisnya yang akan 

dipergunakan untuk seleksi awal 

 Peserta mengisi formulir pendaftaran sekaligus mengupload abstrak 

secara online melalui web resmi KATULISTIWA 8 yakni 

katullsme.feb.ub.ac.id paling lambat tanggal 21 Februari Pukul 23.59 

WIB dengan nama file KATULISTIWA8_ABSTRAK_UNIV. 



ASAL_NAMA KETUA_TIGA KATA PERTAMA JUDUL 

ABSTRAK 

 Peserta yang lolos seleksi abstrak akan diumumkan pada tanggal 28 

Februari 2016 melalui web resmi KATULISTIWA 8 untuk selanjutnya 

mengumpulkan full paper 

 Biaya pendaftaran Abstrak GRATIS 

 

2. TAHAP PENGIRIMAN FULL PAPER 

 Peserta yang dinyatakan lolos pada seleksi abstrak wajib mengirimkan 

full paper berdasarkan abstrak yang telah dikirimkan sebelumnya  

 Full paper dikirimkan dalam bentuk Hard Copy sebanyak empat 

eksemplar dimasukan kedalam amplop coklat dan dikirimkan ke 

sekretariat LSME dan diterima oleh panitia paling lambat tanggal 10 

April 2016 dengan alamat  

 

KATULISTIWA 8 - Sekretariat LSME 

Gedung Kemahasiswaan lt. 1 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Jalan M. T. Haryono 175, Malang, 75145 

 

 Bagi peserta yang tidak dapat mengirimkan karyanya dalam bentuk 

Hard Copy dapat mengirimkan karyanya dalam bentuk soft copy ke 

email KATULISTIWA 8 yakni katulistiwa8.2016@gmail.com paling 

lambat tanggal 10 April 2016 pukul 17.00 WIB dengan mengganti 

biaya tambahan cetak sebesar Rp.50.000 yang ditransfer ke rekening 

bank BRI dengan no rekening 0051-01-154953-50-8 atas nama Ni 

Putu Eviana Kartika SA 

 Pengiriman karya baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy 

harus menyertakan beberapa dokumen kelengkapan sebagai berikut : 

1. Karya tulis dalam bentuk hardcopy sebanyak 4 eksemplar; 

2. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4cm sebanyak @ 1 

lembar; 

mailto:katulistiwa8.2016@gmail.com


3. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebanyak @ 2 

lembar; 

4. Fotocopy bukti setor biaya pendaftaran full paper sebanyak 2 

lembar  

 Peserta yang dinyatakan lolos seleksi abstrak membayar biaya 

registrasi ulang sebesar  Rp.50.000 yang ditransfer ke rekenening bank 

BRI dengan nomor rekening 0051-01-154953-50-8 atas nama Ni 

Putu Eviana Kartika SA 

 Peserta yang telah mengirimkan karya melakukan konfirmasi melalui 

SMS ke nomor 082334835595 atas nama Laili Salista R dengan 

format KATULISTIWA8_FULL PAPER_UNIVERSITAS 

ASAL_NAMA KETUA_TIGA KATA PERTAMA JUDUL 

ABSTRAK 

 Peserta yang lolos ke babak final  akan diumumkan pada tanggal 20 

April 2016 melalui web resmi KATULISTIWA 8 dan akan dihubungi 

oleh panitia melalui SMS 

 

3. TAHAP PRESENTASI 

 Peserta yang dinyatakan lolos ke babak final akan diundang ke 

Universitas Brawijaya untuk mempresentasikan karyanya dihadapan 

juri serta mengikuti serangkaian acara KATULISTIWA 8 

 Finalis wajib mempresentasikan hasil karyanya pada tanggal 7 Mei 

2016 dan apabila berhalangan akan digantikan oleh peserta dengan 

total nilai dibawahnya  

 Ketentuan selanjutnya akan dijekaskan lebih lanjut pada booklet finalis 

 

KETENTUAN PENULISAN ABSTRAK 

 Abstrak disusun menggunakan bahasa Indonesia  

 Abstrak menerangkan secara ringkas tujuan, metode, dan hasil dari 

karya yang akan dibuat.   

 Panjang abstrak antara 250-400 kata. 



 Abstrak disusun sehingga menggambarkan keseluruhan isi naskah dan 

mudah untuk dimengerti.   

 Kata kunci yang digunakan berisi sekitar 3-5 kata.   

 Format penulisan menggunakan font Times New Roman ukuran 12, 

spasi single kertas A4 margin kiri 4 cm sedangkan kanan, atas, dan 

bawah 3cm   

 Format judul dan keterangan nama penulis abstrak bisa di lihat pada 

halaman paling akhir  

 

 

KETENTUAN PENULISAN FULL PAPER 

A. Sistematika Penulisan 

      1. Bagian Awal  

a. Halaman judul* 

1) Judul diketik dengan huruf besar (kapital), hendaknya ekspresif, 

sesuai dan tepat dengan masalah yang ditulis dan tidak membuka 

peluang untuk penafsiran ganda 

2)  Nama dan NIM penulis ditulis dengan jelas 

3)  Logo perguruan tinggi  

 4)  Perguruan Tinggi dan kota asal ditulis dengan jelas 

5)  Tahun penulisan 

6) Halaman judul menggunakan kertas HVS A4 putih  

b. Halaman Pengesahan* 

1) lembar pengesahan memuat Judul, Ketua Kelompok dan anggota 

kelompok dengan menunjukkan identitas: Nama Lengkap, NIM, 

Jurusan, dan Perguruan Tinggi. Selain itu memuat identitas dosen 

pembimbing, meliputi Nama Lengkap, Gelar, dan NIP. 

2) Lembar pengesahan ditandatangani oleh Ketua Kelompok, Dosen 

Pembimbing dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan 

(apabila peserta yang terdiri atas mahasiswa dari fakultas yang 

berbeda, maka tanda tangan dari Pembantu Dekan Bidang 



Kemahasiswaan dapat diwakilkan oleh fakultas dari salah satu 

mahasiswa). 

3)    Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal 

pengesahan. 

4)   Lembar pernyataan keaslian dan belum pernah dilombakan atau 

dipublikasikan dan   melampirkan materai. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran contoh halam judul 

dan halaman pengesahan.  

c. Kata pengantar dari penulis  

d. Daftar isi lain yang diperlukan seperti gambar, daftar tabel, daftar 

lampiran  

e. Abstrak karya tulis disusun maksimal 1 halaman yang mencerminkan 

isi karya tulis, mulai dari latar belakang, tujuan, telaah pustaka yang 

mendukung, metodologi penelitian, analisis dan sintesis, simpulan 

dan saran, keyword  

2. Bagian Inti  

a. Bagian pendahuluan berisi hal-hal berikut :  

1. Perumusan masalah yang mencakup latar belakang tentang 

alasan mengangkat masalah tersebut menjadi karya tulis 

(dilengkapi dengan data atau informasi yang mendukung) 

dan penjelasan tentang makna penting serta menariknya 

masalah tersebut untuk ditelaah; 

2. Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan  

b. Telaah pustaka 

1. Uraian yang menunjukan landasan teori dan konsep-konsep 

yang relevan dengan masalah yang dikaji 

2. Uraian mengenai pendapat terdahulu yang relevan terhadap 

permasalahan yang diuji  

3. Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan  

c. Metode kepenulisan  



       Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan 

menguraikan secara cermat teknik pengumpulan data dan/atau 

informasi, pengolahan data dan/atau informasi, serta analisis sintesis.  

d. Analisis dan sintesis  

1. Analisis permaslahan didasarkan pada data/ informasi serta 

telaah pustaka  

2. Sintesis untuk menghasilkan alternatif model pemecahan 

masalah  

e. Simpulan dan saran  

1. Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalan dan 

menjawab tujuan  

2. Saran disampaikan secara spesifik sejalan dengan implikasi 

kebijakan  

3. Bagian Akhir  

a. Daftar pustaka ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca 

dapat dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan. Penulisan 

daftar pustaka untuk buku diawali dengan menulis nama pengarang, 

tahun terbit, dan nama penerbit. Penulisan daftar pustaka melalui jurnal 

dimulai dengan nama penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, 

volume, dan nomor halaman. Penulisan daftar pustaka yang diperoleh 

dari internet harus ditulis beserta nama blognya  

b. Daftar Riwayat Hidup (Biodata atau Curriculum Vitae) peserta 

minimal mencangkup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, karya-

karya ilmiah yang pernah dibuat, penghargaan-penghargaan ilmiah 

yang pernah diraih, foto. 

c. Lampiran yang dibutuhkan  

B. Persyaratan Penulisan  

1. Naskah mulai dari pendahuluan samapi dengan simpulan dan saran ditulis 

minimal 20 halaman dan maksimal 25 halaman  

2. Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat 

mengurangi penilaian  



3. Bahasa yang digunakan adalah bahasa indonesia yang baku dengan tata 

bahasa yang disempurnakan, sederhana, jelas, satu kesatuan, 

mengutamakan istilah yang mudah dimengerti, tidak menggunakan 

singkatan seperti dkk, dsb, dll.  

4. Karya tulis dijilid menggunakan mika bening, 4 rangkap  

 

C. Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pengetikan   

1.  Penulisan Huruf Naskah diketik pada kertas A4 dengan 1,5 spasi dan 

menggunakan jenis dan ukuran huruf “Times New Roman 12”, kecuali untuk 

abstrak diketik 1 spasi. 

2.  Tata Letak Batas pengetikan:samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas 

atas 3 cm, batas bawah 3 cm 

3.  Jarak pengetikan, Bab, Sub-bab dan perinciannya : 

 Jarak pengetikan antara Bab dan Sub-bab 3 spasi, Sub-bab dan kalimat di 

bawahnya 1,5 spasi. 

 Judul Bab diketik di tengah-tengah dengan huruf besar dari tepi atas tanpa 

digarisbawahi. 

 Judul Sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata 

ditulis dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti 

yang, dari, dan. 

 Judul anak Sub bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 1 (satu) 

cm yang diberi garis bawah. Huruf pertama setiap kata ditulis dengan 

huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti yang, dari, dan. 

 Jika masih ada subjudul dalam tingkatan yang lebih rendah, ditulis seperti 

14pada butir (3) di atas, lalu diikuti oleh kalimat berikutnya. 

4. Pengetikan Kalimat 

       Alinea baru diketik sebaris dengan baris di atasnya dengan jarak 2 spasi. 

Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi menjorok ke 

dalam dan semuanya tanpa diberi tanda petik. 

 

 

 



5. Penomoran Halaman 

 Bagian pendahuluan yang meliputi halaman judul, nama/daftar anggota 

kelompok, kata pengantar dan daftar isi memakai angka romawi kecil dan 

diketik sebelah kanan bawah (i, ii, iii, dan seterusnya). 

 Bagian tubuh/pokok sampai dengan bagian penutup memakai angka arab 

dan diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas 

(1,2,3, dan seterusnya). 

 Nomor halaman pertama dari tiap Bab tidak ditulis tetapi tetap 

diperhitungkan. 

6. Kebahasaan 

 Huruf Miring (Italic) 

               Huruf miring digunakan untuk menulis beberapa hal sebagai berikut : 

               1)  Kata dan ungkapan asing yang ejaannya bertahan dalam banyak 

bahasa 

               2)  Tetapan dan pengubah yang tidak diketahui dalam matematika 

               3)  Kata atau istilah yang diperkenalkan untuk diskusi khusus 

               4)  Kata atau frase yang diberikan penekanan 

               5)  Judul buku atau terbitan berkala yang disebutkan dalam tubuh tulisan 

               6)  Nama ilmiah seperti genus, spesies, varietas dan forma makhluk 

 Huruf Kapital 

              1)  Digunakan untuk huruf pertama pada awal kalimat 

              2) Setiap kata dalam judul, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada 

posisi awal 

              3) Nama bangsa, bahasa, agama, orang, hari, bulan, tarikh, peristiwa 

sejarah,    lembaga, jabatan, gelar dan pangkat yang diikuti nama 

orang atau tempat. 

              4) Nama-nama geografi, tetapi bukan nama geografi yang digunakan 

sebagai jenis (misal: badak sumatera). 

             5)  Penulisan nama orang pada hukum, dalil, uji, teori dan metode. 

 Huruf Tebal 

Huruf tebal digunakan untuk judul atau tajuk (heading) 

 



7. Tata Bahasa 

 Fungsi tata bahasa digunakan dengan taat asas dan tegas, sehingga subyek 

dan predikat harus selalu ada. 

 Penggunaan ejaan dan istilah resmi. 

 Bahasa yang digunakan bersih dari unsur dialek daerah, variasi bahasa 

Indonesia, dan bahasa asing yang belum dianggap sebagai unsur bahasa 

Indonesia, kecuali untuk istilah bidang ilmu tertentu. 

8. Tanda Baca 

a.Tanda Titik (.) 

Digunakan pada akhir kalimat, pada singkatan tertentu, sebagai pemisah 

bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. 

b.Tanda Koma (,) 

Digunakan untuk memisahkan angka desimal, pemisah unsur-unsur dalam 

suatu deret, untuk memisahkan unsur-unsur sisteksis dalam kalimat. 

c.Tanda Titik Koma (;) 

Digunakan untuk memisahkan unsur-unsur sintaksis yang setara, atau dalam 

deret yang sudah mengandung tanda baca lain. 

d.Tanda Titik Dua (:) 

Digunakan untuk menandakan pengutipan yang panjang, angka 

perbandingan, memisahkan nomor jilid dan halaman daftar pustaka. 

e.Tanda Tanya (?) 

Digunakan pada akhir pertanyaan langsung, untuk menunjukkan keragu-

raguan dalam suatu pernyataan. 

f.Tanda Hubung (-) 

Digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan menghubungkan 

dua kata yang sama 

g.Tanda Kurung ((...)) 

Digunakan mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang bukan 

bagian integral pokok pembicaraan. 

h.Tanda Petik (“...”) 

Digunakan untuk petikan atau kutipan pembicaraan langsung, istilah yang 

kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. 



i. Garis Miring (/) 

Digunakan untuk menggantikan tanda bagian atau menunjukkan bilangan 

pecahan. 

9. Penulisan Tabel dan Gambar 

a.Tabel 

1)  Judul tabel merupakan kalimat pernyataan secara ringkas yang berdiri 

sendiri dan dapat menerangkan arti tabel 

2)  Judul tabel diletakkan di atas tabel dengan diawali huruf kapital tanpa 

diakhiri dengan tanda titik  

3)  Setiap tabel yang ada harus dirujuk atau dibahas di dalam kalimat 

4)  Catatan kaki pada tabel merupakan simbol non numerik seperti *, † dan 

‡.. petunjuk catatan kaki diletakkan pada bagian tabel yang memerlukan 

informasi tambahan tersebut. 

b.Gambar 

1)  Judul gambar dapat berupa satu kalimat atau lebih. 

2)  Judul gambar diletakkan di bawah gambar dan diawali oleh huruf kapital 

serta diakhiri dengan tanda titik. 

3)  Setiap gambar biasanya mempunyai simbol. Untuk itu, setiap simbol 

harus diberikan keterangan. Ukuran simbol dan keterangannya harus 

proporsional dengan ukuran gambar dan dapat dibaca dengan jelas. 

4)  Setiap gambar yang terdapat dalam tulisan harus dirujuk di dalam teks. 

10.Penyusunan Daftar Pustaka 

a.Teladan umum untuk jurnal sebagai panduan yang biasanya mutakhir 

Nama tahun. Nama pengarang. Tahun terbit. Judul artikel. Nama jurnal: 

nomor volume (nomor terbitan): halaman. 

1) Satu Pengarang 

Koske R.E. 1989. Scutellospora arenicola and Glomus trimurales: two 

new species in the Endogonaceae. Mycologia 81:927-933. 

2) Dua Pengarang 

Maginn, J.L. dan D.L Tuttle. 1990. Managing Invesment Portofolios: A 

Dynamic Process. 2nd ed. Gorham and Lamont Publisher. Boston. 

3) Lebih dari Dua Pengarang 



Bloomberg, D.J., S. Lemay, and J.B. Hanna. 2002. Logistics.Pearson 

International. New Jersey. 

4) Setiap Terbitan Dimulai dengan Halaman Baru 

Eliel, E.L. 1976. Stereochemistry Science LeBel and van’t Hoff: bagian 

Chemistry 49(3):8-13. 

b.Organisasi sebagai pengarang 

Badan Pusat Statistik (BPS). 2002. Statistik Potensi Desa Propinsi 

Banten. BPS. Jakarta. 

c.Teladan umum untuk buku 

Nama Pengarang. Tahun Terbit. Judul Buku. Tempat terbit; Nama 

Penerbit. 

1) Buku Terjemahan 

Kalshoven, L.G.E. 1981. Pests of Crops in Indonesia. Laan PA van Der, 

Penerjemah. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. Terjemahan dari: De 

Plagen van de Cultuurgewassen in Indonesie. 

2) Buku dengan Editor 

Gilman, A.G., T.W. Rall, dan A.S. Nies., P. Taylor, Editor. 1990. The 

Pharmacological Basis of Therapeutics. Pergamon. New York. 

d.Prosiding 

Nama pengarang. Tahun terbit. Judul artikel. Di dalam: Nama editor. Judul 

publikasi atau nama pertemuan ilmiah atau keduanya; tempat pertemuan, tanggal 

pertemuan. Tempat terbit: nama penerbit. Halaman artikel. 

Meyer, B. Dan K. Herman. 1985. Formaldehyde Release from Pressed  

Wood Products. Di dalam: Turoski, Editor. Formaldehyde: Analyical Chemistry 

and Toxicology.  

Proceedings of the Symposium at the 187th Meeting on the American Chemical 

Society. St. Louis, 8-13 April 1984. Washington: American Chemical Societies. 

Halaman 101-116. 

e.Skripsi/tesis/desertasi 

Nama pengarang. Tahun terbit. Judul. Tempat institusi: Nama institusi yang 

menganugerahkan gelar. 

 



f.Paten 

Nama penemu paten; lembaga pemegang paten. Tanggal publikasi (permintaan) 

paten [tanggal bulan tahun]. Nama barang atau proses yang dipatenkan. Nomor 

paten. 

g.Surat kabar 

Nama pengarang. Tanggal bulan tahun terbit. Judul. Nama surat kabar;  

Nomor halaman (nomor kolom). 

1)  Tulisan/berita dalam surat kabar (dengan nama pengarang) Pitunov, B. 

13 Desember, 2002. Sekolah Unggulan ataukah Sekolah Pengunggulan? 

Majapahit Pos, hlm. 4 & 11. 

2)  Tulisan/berita dalam surat kabar (tanpa nama pengarang) Jawa Pos. 22 

April, 1995. Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, Jawa Pos, hlm. 3. 

h.Publikasi elektronik 

Nama pengarang. Tahun penerbitan. Judul artikel. Namajurnal [tipe media] 

volume (nomor) : halaman. Ketersediaan. [Tanggal, bulan dan tahunakses] Hsu, 

Y.H. dan K.Y. To. 2000. Cloning of a cDNA (Accession No. AF183891) 

Encoding Type II S-Adenosyl-L-Methionine Synthetase from Petunia Hybrida. 

Plant Phsiol. 122:1457.Hamilton, J.D. 2000. Programming CGI 101. 

<http://www.cgi.com/class/intro.html [18 Oktober 2000] 

 

 

PENGHARGAAN 

Juara I   :Rp 3.500.000 + trophy + sertifikat 

Juara II  :RP 2.500.000 + trophy + sertifikat 

Juara III  :Rp 2.000.000 + trophy + sertifikat 

Juara Harapan I : Trophy + sertifikat 

Juara Harapan II : Trophy + sertifikat 

 

TIMELINE 

Pendaftaran dan Pengumpulan Abstrak :  28 Desember 2015 – 21 Februari 

2016 

Pengumuman Lolos Abstrak   :  28 Februari 2016 



Konfirmasi kesediaan pengiriman full paper :  15 Maret 2016 

Penulisan dan Pengiriman full paper  :  28 Februari – 10 April 2016 

Pengumuman Finalis    :  20 April 2016 

Rangkaian Acara KATULISTIWA 8  :  6-8 Mei 2016 

 

CONTACT PERSON  

1. Kusuma Isbi Ramadani  (085713009399) 

2. Laili salista Romdani   (082334835595) 
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