
 

  

“National Paper Competition ISRS 2017” 



 

  

[NATIONAL PAPER COMPETITION] 

 

KSM Eka Prasetya Universitas Indonesia dengan bangga mempersembahkan: 

 

NATIONAL PAPER COMPETITION ISRS 2017, lomba paper tingkat nasional yang tergabung 

dalam rangkaian acara Indonesia Student Research and Summit (ISRS) 2017. Kami 

mengundang mahasiswa aktif dari seluruh Indonesia untuk mengirimkan karya terbaiknya dalam 

perlombaan ini. 

 

National Paper Competition kali ini hadir dengan tema: “Kemiskinan Multidimensi: Tantangan 

Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan 2030” 

 

Sub-tema: 

 

Pengoptimalan Pendidikan sebagai Tantangan Sekaligus Solusi dalam Menghadapi 

Pembangunan Berkelanjutan 2030 di Indonesia 

Peningkatan Kondisi Kesehatan Masyarakat Indonesia sebagai Prioritas dalam Menghadapi 

Pembangunan Berkelanjutan 2030 

Penggambaran Tingkat Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia sebagai Bahan Evaluasi dalam 

Menghadapi Pembangunan Berkelanjutan 2030 

Pengaruh Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat bagi Indonesia dalam Menghadapi 

Pembangunan Berkelanjutan 2030 

Terdapat total hadiah sebesar Rp 10 juta untuk peserta dengan paper terbaik! 

 

Selain itu, peserta dengan paper terbaik juga berhak menghadiri acara Seminar dan Simposium 

ISRS 2017 di Kampus Universitas Indonesia, Depok. 

 

Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian! 

 

Formulir registrasi: bit.ly/FormNPCISRS2017 

 

Syarat dan ketentuan: bit.ly/PanduanNPCISRS2017 

 

============ 

 

Info dan kontak: 

 

08118788868 (Salsa) 

HP/Whatsapp: 08118788868 (Salsa) 

ID Line: salsaraniah 



 

  

“Industrial Creative Festival 2017” 



 

  

ICFEST 2017 

 

Industrial Creative Festival 2017 

- 

- 

Sebuah wadah untuk menumbuhkan bibit-bibit unggul enterpreneur yang mampu 

mengharumkan nama indonesia di internasional 

-- 

-- 

Acara ICFEST 2017 diselenggarakan pada : -📆 7-10 September 2017 

-🚩 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

-- 

-- 

Dengan mengusung Tema " inovasi dan strategi mahasiswa untuk menciptakan industri kreatif 

yang berkualitas" pada ICFEST 2017 di selenggarakan 2 perlombaan di tingkat nasional yakni : 

 

1. BUSINESS PLAN COMPETITION 

- 📝Pendaftaran 

Gelombang 1( 10 Juni - 10 Juli 2017) 

Insert (100 K) 

Gelombang 2 (11 Juli -16 Agustus 2017) 

Insert (150 K) 

- 

2. DEBATE COMPETITION 

- 📝Pendaftaran 

Gelombang 1( 10 Juni - 10 Juli 2017) 

Insert (100 K) 

Gelombang 2 (11 Juli -16 Agustus 2017) 

Insert (150 K) 

- 

- 

NB : 

- form pendaftaran dan buku panduan dapat di akses pada web icfest 2017 > 

http://incefest.blogspot.co.id 

- Pembayaran dapat dilakukan melalui rekening Bank BRI Syariah (AN. Ilham Hariadi 1025-

9617-61) dan setelah itu wajib mengirim bukti transfer ke CP: 0822-8424-4421 Ilham Hariadi. - 

- 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 

-Ilham Hariadi (0822-8424-4421) WA/Line 

-Wilita Suwandi (0821-7257-1459)WA/Line 

LETS Joint's !!! 



 

  

“Agribusiness National Competition 2017”



 

  

Agrination merupakan salah satu rangkaian acara dari The 6th Agribusiness Festval IPB yang 

merupakan sebuah ajang perlombaan tahunan tingkat nasional untuk mahasiswa yang 

mengangkat tema seputar agribisnis komoditi sapi perah (susu). Adapun lomba yang diusung 

untuk Agrination tahun ini adalah Business Plan Competition yang engangkat tema 

ägribisnisKreatif Berbasis Kearifan Lokal sebagai Sektor Unggul dalam meningkatkan 

Perekonomian Daerah”. Tujuan umum perlombaan ini adalah menggali ide baru berkaitan 

dengan bisnis komoditi sapi perah (susu) sehingga menciptakan bisnis yang kreatif dan inovatif. 

Syarat peserta : 

1. Peserta merupakan warga negara Indonesia. 

2. Peserta Agrination adalah mahasiswa umum (D3/S1/Sederajat) yang berstatus aktif. 

3. Setiap tim terdiri dari 3 orang Mahasiswa (Boleh berbeda jurusa /prodi namun tetap 

dalam satu universitas). 

4. Anggota tim tidak dapat digantikan dengan alasan apapun. 

5. Peserta diharapkan membuat proposal dengan ide/gagasan yang unik, orisinil (pemikiran 

murni dari peserta bukan menjiplak dari milik orang lain dan belum pernah 

diikutsertakan dalam lomba lain yang sejenis) namun tetapmenarik. 

6. Bahasa yang digunakan dalam pembuatan ideproposal adalah bahasa Indonesia, dengan 

catatan kata serapan asing/istilah dalam bisnis boleh digunakn. 

7. Penulisan ide mengacu topic yang telah ditentukan oleh panitia. Adapun untuk topic 

lomba Business Plan Competition kali ini ialah “Komoditas Susu” 

8. Peserta yang dinyatakan lolos dalam 10 tim terbaik akan mempresentasikan proposal 

Business Plan Competition dan diundang untuk menghadiri rangkaian acara Agrination 

di institute Pertanian Bogor. 

9. 10tim terbaik akan diundang ke IPB untuk mempresentasikan hasil ide dan proposal 

bisnis. 

10. Seluruh peseta dala setiap tim yang telah mendaftar diwajibkan unntuk mengikuti 

seluruh rangkaian acara di tempat dan waktu yang telah ditentukan panitia. 

Mekanisme : 

1. Peserta mendaftarkan diri selambat-lambatnya 14 Agustus 2017 

2. Mengisi formulir pendaftaran online pada bit.ly/FormPendaftaranOnlineAGN2017 

3. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000 ke nomor rekening BNI : 0393504179 

a.n Sarah Shabirah. 

4. Mengisi data pendaftaran degan cara men-download formulir pendaftara melalui website 

yang dapat diakses pada bit.ly/FormPendaftaranAGN. Formulir yang telah diisi 

kemudian dikirim ke e-mail agrination2017@gmail.com dengan format “Nama 

Tim_Nama Ketua Kelompok_Asal Universitas” 

5. Peserta WAJIB Konfirmasi buti transfer dan formulir pendaftaran dengan format “Nama 

Tim_Nama Ketua Kelompok_Asal Universitas” : ke Contact Person Sarah Melisa 

(082312707626) 

6. Scan bukti transfer dan formulir harus SUDAH DITERIMA oleh panitia Agrination 

beserta kelengkapan lain paling lambat tanggal 14 Agustus 2017 pukul 23.59. 

selanjutnya pendaftar akan dikonfirmasi oleh pihak panitia. 

7. Peserta mengirimkan hardcopy sebanyak 4 rangkap :  

o Bukti pembayaran registrasi 

o Scan /fotokopi/surat keterangan mahasiswa aktif 

o Ide/proposal (desain tidak terbatas)  

 Peserta juga WAJIB mengirimkan ide/proposal dalam bentuk hardcopy 

yang sudah dijilid dengan rapi kepada “Panitia Agriation 2017” dengan 

http://bit.ly/FormPendaftaranAGN


 

  

alamat “Jalan Kamper, Wing 4 Level 5 Ruang Sekretariat Departemen 

Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB”paling lambat berkas 

dengan bentuk hardcopy diterima panitia pada tanggal : 14 Agustus 2017. 

(Peserta menentukan sendiri estimasi pengiriman berkas agar terkirim 

tepat waktu) 

 Ide/proposal dan kelengkapannya dimasukkan ke dalam amplop cokelat 

tertutup dan di sudut kiri atas amplop ditulis “Lomba Agrination 2017 

IPB” 

8. Peserta mengirimkan softcopy ide/proposal bisnis dalam format pdf dan berkas 

kelengkapannya paling lambat tanggal 14 Agustus 2017 ke alamat :  

o Email : agrination2017@gmail.com 

o Format : “Nama tim_Nama Ketua_Judul_Asal Universitas” 

9. Peserta yang telah mengirimkan melalui e-mail dan hardcopy harap mengkonfirmasi 

panitia dengan format “Nama tim_Nama Ketua_Judul_Asal Universitas” ke kontak 

person Sarah Melisa (082312707626) 

10. 1Pengumuman 10 tim terbaik akan diumumkan pad atanggal 27 Agustus 2017 melalui 

akun sosial Agrination 

11. Peserta yang dinyatakan lolos dalam 10 tim terbaik akan dikenakan biaya registrasi ulang 

sebesar Rp 300.000/orang (akomodasi di IPB + penginapan + konsumsi) dan ditransfer 

ke nomor rekening BNI : 0393504179 a.n. Sarah Shabirah. Paling lambat 3 September 

2017. Setelah mengirim silakan konfirmasi ke kontak person Sarah Melisa 

(082312707626) 

12. Bukti transfer ditunjukkan saat registrasi ulang pada tanggal 27 Agustus 2017-3 

September 2017 

Hadiah : 

 Juara I Trofi + Sertifikat + Uang Tunai RP 5.000.000 

 Juara II Trofi + Sertifikat + Uang Tunai Rp 4.000.00 

 Juara III Trofi + Sertifikat + Uang Tunai Rp 3.000.000 

================ 

Info dan kontak : 

Andri Riadi Maulana (085770777855) 



 

  

“Lomba Debat Konstitusi Tingkat Nasional” 



 

  

Negara kita saat ini tengah menghadapi berbagai macam persoalan. Diantaranya kemiskinan, 

ketimpangan, kebodohan, korupsi, pengangguran, intoleransi, ketergantungan, kerusakan 

lingkungan, dll. Tentu tak semua persoalan itu dapat diatasi dengan mudah. Salah satu tahap 

menyelesaikan beberapa persoalan bangsa tersebut adalah dengan menilik kembali rumusan 

konstitusi dan aturan turunannya untuk mengembalikannya pada substansi kenegaraan. 

 

Dalam hal ini, kami berupaya memberikan wadah bagi gagasan-gagasan dan ide besar 

para mahasiswa terhadap segala permasalahan bangsa, yakni dengan mengadakan Debat 

Konstitusi Mahasiswa untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi di seluruh Wilayah Indonesia. 

Kompetisi yang akan membahas permasalahan berdasarkan akarnya diharapkan mampu 

memunculkan ide-ide mahasiswa yang kritis, inovatif, dan solutif untuk memecahkan 

permasalahan bangsa.  

Harapan kami berbagai ide cerdas yang muncul dalam kompetisi ini tidak berhenti dalam 

ucapan saja, akan tetapi juga terinternalisasi dalam diri setiap peserta, yang kemudian akan 

dibawa saat ia memimpin bangsa ini. 

 

Persyaratan : 

1. Peserta lomba debat adalah mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

maupun swasta (PTS) seluruh Indonesia. 

2. Satu tim terdiri dari 3 orang yang berasal dari satu Perguruan Tinggi.  

3. Peserta merupakan perwakilan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi yang sama. 

4. Setiap tim diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu esai. 

5. Setiap tim terdiri dari satu ketua dan dua anggota.  

6. Peserta tidak boleh menjadi ketua di dua tim atau lebih.   

Hadiah : 
Juara I : Rp 1.500.000,00 + Piagam Penghargaan + Tropi 

Juara II : Rp 1.000.000,00 + Piagam Penghargaan + Tropi 

Best Speaker: Rp 500.000 + Piagam Penghargaan + Tropi 

Seluruh peserta yang lolos ke babak 16 besar mendapatkan Sertifikat perorangan dan plakat 

untuk organisasi yang diwakili. 

Info lebih lanjut/Kontak : 
CP: 085642906376 (Yusril)  

085745437578 (Inung) 

Web : www.ksmwsemarang.com 

Email : ksmwali9@gmail.com 

Facebook : KSMW Semarang 

Ig : @KSMWSemarang 

Twitter : @Madzhab_KSMW 

http://www.ksmwsemarang.com/


 

  

“National Data Days 2017” 



 

  

Kompetisi Karya Ilmiah yang bertema: "Data For Better Indonesia" 

Cabang Lomba National Data Days 2017 

 Open Data & Smart City 

 Data Science 

 Big Data Technology 

 Big Data & Data Analitycs for Business 

 

Timeline National Data Days 2017 

 Open Registration dan Pengiriman Abstrak : dilakukan pada tanggal 7 Juli sampai 

dengan tanggal 22 September 2017 

 Pengumuman Lolos Abstrak  akan dilakukan pada tanggal 26 September 2017 

 Registrasi Full Paper akan dilaksanakan pada tanggal 27 September sampai dengan 

tanggal 25 Oktober 2017 

 Techinal Meeting akan dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2017 

 Dan untuk Final akan dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Oktober 

2017\ 

 Penutupan dan Penyerahan Hadiah tanggal 29 Oktober 2017 

 

Agar lebih jelas mengenai syarat dan ketentuan dalam National Data Days 2017 dari HMBTI 

Telkom University [Tersedia Lomba Karya Tulis Ilmiah] silahkan kalian bisa langsung 

mengunjungi website 

Nationaldatadays.id. 

 

Alamat Media Sosial National Data Days 2017 dari HMBTI Telkom University [Tersedia 

Lomba KTI] 

Line : @nationaldatadays 

Instagram : @datadays2017 

Twitter : @datadays2017 

Cindy - 081315645105 

Gina - 085720442732 

 

 

http://www.lomba.or.id/
javascript:void(0);
http://nationaldatadays.id/

