
 

 

 

 

  



 

 

Seleksi Administrasi 

Penilaian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi yang dikirimkan peserta sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan. 

Seleksi Proposal 

Pada tahap ini akan dilakukan penilaian terhadap proposal yang telah dikirimkan peserta kepada panitia. 

Verifikasi Lapangan 

Verifikasi dan validasi data dan informasi yang telah disampaikan peserta kepada panitia seleksi 

Interview Dewan Juri 

Interview dilaksanakan di Jakarta. Pada tahap ini, nominator akan mengikuti tahap seleksi terakhir dalam 

bentuk presentasi dan interview dengan dewan juri. 

Persyaratan Wirausaha Muda Pemula Penggerak Wirausaha Muda 

a. Berusia berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun, 0 bulan 0 hari pada tanggal 28 

Oktober 2018 (dibuktikan dengan fotokopi KTP/ atau identitas lainnya yang masih berlaku); 

Petunjuk Teknis Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi dan Penggerak Wirausaha 

Muda Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018 

b. Memiliki usaha secara perorangan yang telah berjalan minimal 2 (dua) tahun (dibuktikan 

dengan laporan keuangan); 

c. Memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu: 

d. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu kekayaan bersih (aset) maksimal Rp. 

50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan perputaran uang (omzet) maksimal Rp. 300.000.000, 

(tiga ratus juta rupiah) per tahun. 

e. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, yaitu 

kekayaan bersih (aset) antara Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 

500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan perputaran uang (omzet) antara Rp. 300.000.000, 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) 

per tahun. 

f. Bisnis yang dijalankan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; Petunjuk 

Teknis Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi dan Penggerak Wirausaha Muda 

Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018 

g. Belum pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga; 

h. Tidak sedang mengikuti kegiatan penghargaan sejenis di Kementerian Pemuda dan Olahraga; 

i. Peserta diharuskan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan tidak dapat diwakilkan. 



 

 

 

 

 

  



 

 

Adapun yang menjadi tema besar dalam lomba menulis ilmiah mahasiswa ini adalah sebagai berikut; 

 Inovasi Pemuda dalam Menghadapi Perubahan Iklim demi Mewujudkan Sustainable Development Goals 

(SDGs) 2030 

Subtema Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional INOVASI 2018 di Unhas : 

 Energi 

 Pendidikan 

 Teknologi tepat guna 

 Sosial dan politik 

 Lingkungan 

 Kesehatan 

Syarat dan Ketentuan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional INOVASI 2018 di Unhas :  

1. Peserta wajib like Fanpage facebook (INOVASI UKM KPI Unhas), follow Instagram Inovasi 

2018 (@inovasi_unhas) 

2. Peserta lomba adalah mahasiswa aktif yang terdaftar di salah satu perguruan tinggi di Indonesia 

(dibuktikan dengan scan kartu mahasiswa yang disertakan saat pengisian formulir dan pengiriman 

karya). 

3. Peserta beranggotakan kelompok 

4. Dimana dalam setiap kelompok dalam lomba ini minimal 2 dan maksimal 3 orang yang berasal 

dari satu perguruan tinggi yang sama. 

5. Anggota kelompok dapat berasal dari jurusan yang berbeda namun masih dalam satu perguruan 

tinggi yang sama. 

6. Satu orang dapat bergabung dalam 2 tim yang berbeda/sama tetapi hanya boleh menjadi ketua 

pada satu karya. 

7. Setiap peserta/kelompok dibimbing oleh seorang dosen pembimbing. 

8. Setiap karya tulis yang dikirim telah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi (Wakil 

Rektor/Direktur Bidang Kemahasiswaan) pada lembar pengesahan. 

9. Karya tulis yang diikutsertakan harus orisinal dan belum pernah menjadi finalis atau 

memenangkan kompetisi karya tulis sebelumnya di tempat lain (ditandai dengan lembar 

orisinalitas karya yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan dibubuhi dengan materai 6000). 

10. Peserta yang dinyatakan lulus untuk mempresentasikan karya tulisnya akan diundang untuk 

menghadiri seluruh rangkaian acara INOVASI 2018 di Makassar, Sulawesi Selatan. 

11. Selama mengikuti kegiatan INOVASI 2018, semua peserta wajib menaati peraturan-peraturan 

yang telah ditetapkan secara disiplin dan bertanggung jawab. 

12. Karya yang diajukan dalam lomba haruslah sesuai dengan tema dan sub-tema yang telah 

ditentukan. 

13. Karya tulis dapat berupa hasil penelitian maupun gagasan tertulis yang didasari oleh sumber yang 

jelas. 

14. Isi tulisan bersifat ilmiah. 

15. Karya tulis bersifat objektif, tidak mengandung SARA, dan didukung oleh fakta yang aktual. 

16. Tulisan didukung oleh data penelitian dan tinjauan pustaka yang akurat dan tepat. 



 

 

17. Tulisan bersifat orisinil atau tidak mengandung unsur plagiarism. 

18. Setiap peserta dalam lomba wajib mengisi formulir pendaftaran 

19. Untuk formulir silahkan bisa diambil disini 

20. Tiap langkah tulisan ilmiah, analisis dan penulisan hasil dilakukan secara sistematis sesuai 

dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang benar (dapat dilihat pada petunjuk penulisan). 

21. Karya ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

22. Syarat dan ketentuan lengkapnya silahkan bisa kalian klik dimari 

23. Untuk masing-masing 15 besar karya terbaik diharapkan membuat media power point untuk 

presentasi pada saat lomba. Hasil lomba akan diumumkan kemudian sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan. 

24. Panitia memiliki hak dan wewenang untuk mempublikasikan setiap karya tulis yang terdaftar 

dengan tetap mencantumkan nama penulisnya. 

25. Untuk lomba terbaru yang pastinya, silahkan follow akun Google Plus Admin Lomba 

Tata Cara Pendaftaran Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional INOVASI 2018 di Unhas : 

1. Peserta melakukan pendaftaran dan mengirimkan karya full paper mulai tanggal 7 Juli dan 

selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2018. 

2. Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 100.000 per tim melalui nomor rekening Bank 

BRI 0403-01-034966-50-3 atas nama Kamelia Bakri. Setelah mengirim, silahkan konfirmasi di 

Whatsapp melalui nomor 085340226183 atas nama Kamelia Bakri dengan format: Nama Ketua 

Tim_Asal Perguruan Tinggi. Contoh: Abdul Masli_Universitas Hasanuddin 

Hadiah Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional INOVASI 2018 di Unhas : 

 Juara 1: Rp. 4.000.000 + Piala + Sertifikat 

 Juara 2: Rp. 3.000.000 + Piala + Sertifikat 

 Juara 3: Rp. 2.000.000 + Piala + Sertifikat 

 Semua finalis mendapatkan sertifikat 

Demikianlah informasi lengkap mengenai adanya Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional INOVASI 2018 di 

Unhas. Oleh karena itulah yuk, buruan daftar dan kirimkan karya terbaikmu. Jika ada pertanyaan silahkan 

bisa menghubungi Contact Person Dwi 085211695235 atau Akmal 082394323817(WA). Bisa juga 

dengan follow akun Twitter @Inovasi_Unhas  

 

 



 

 

 

  



 

 

Beragam lomba diselenggarakan dalam acara ini, ddengan kategori sebagai berikut; 

1. Ronde Nasional (15 M) - SD Putra/i 

2. Ronde Nasional (20 M) - SMP-SMA Putra/i 

3. Ronde Nasional (20 M) - Mahasiswa Putra/i 

4. Ronde Recurve (30 M) - SMP-SMA Putra/i 

5. Ronde Recurve (30 M) - Mahasiswa Putra/i 

Syarat dan Ketentuan Pasofest 2018 : 

1. Ajang agenda dalam Pasofest ini tersedia untuk pelajar dan mahasiswa yang sesuai dengan 

kategori yang telah ditentukan di atas 

2. Pelaksanaan dalam acara ini akan dilakukan di Lapangan Sepak Bola Kampus ITB Jatinangor 

pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018 

3. Tema yang diangkat dalam event ini ialah "Rona Gelora, Semangat Jawara" 

4. Setiap pendaftar dalam lomba wajib untuk membayar biaya pendaftaran 

5. Apabila perlombaan dilakukan Perorangan maka membayar biaya pendaftaran Rp.300.000, dan 

apabila dilakukan Beregu maka setiap peserta wajib membayar Rp.400.000,- 

6. Pendaftaran Normal dalam serangkaian acar lomba memahan ini bisa dilakukan sampai tanggal 

31 Juli 2018 

Hadiah Pasofest 2018 [National Outdoor Archery Competition] di ITB 

- Hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam event ini totalnya adalah jutaan rupiah 

Demikinalah informasi mengeani adanya Pasofest 2018 [National Outdoor Archery Competition] di ITB. 

Bagi kalian yang hobi ikutan serta sedang mencari lomba memanah barangkali bisa segera melakukan 

pendaftaran. Untuk pertanyaan lebih lanjutnya silahkan bisa menghubungi official media sosial Pasofest 

2018 dengan Email: pasofest18@gmail.com, OA line : @oul6648p, Website: 

http://pasofest.wixsite.com/2018, Instagram: pasofest2018 atau Facebook: fb.me/pasofest2018. 

Sedangkan untuk Contact Person bisa menghubungi Febri: 081213127251 atau M.Shiddiq 

081213127267. 

 

  



 

 

 

  



 

 

Adapun tema yang diangkat dalam kompetisi ini adalah sebagai berikut; 

“Harmoni Matematika dalam Menyelesaikan Permasalah Bangsa” 

Syarat dan Ketentuan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional LOGIKA UI 2019 

1. Peserta dalam lomba menulis ini sangatlah terbuka bagi setiap Mahasiswa dan Mahasiswi yang 

ada di Indonesia 

2. Mahasiswa atau mahasiswi terbut haruslah berada di tingkat pendidikan D3/D4/S1 di Indonesia 

baik dari PTN ataupun PTS 

3. Karya yang diajukan dalam event ini adalah karya asli 

4. No plagiat 

5. Karya yang belum pernah menjadi juara dalam lomba sejenis 

6. Peserta dalam lomba ini wajib melakukan pengiriman abstrak 

7. Abstrak dalam lomba adalah gratis 

8. Adapun pendaftaran dibuka pada tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 

9. Sedangkan untuk pengiriman abstrak dalam lomba dilakukan pada Tanggal 2 Juli sampai dengan 

tanggal 31 Agustus 2018 

10. Pendaftaran dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional LOGIKA UI 2019 ini bisa kamu lakukan 

disini  

11. Keputusan dewan juri dalam pemenang tidak dapat dianggu gugat 

12. Untuk lomba terbaru yang pastinya, silahkan follow akun Google Plus Admin Lomba 

Hadiah Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional LOGIKA UI 2019 

Hadiah yang disedikan dalam lomba totalnya adalah Jutaan Rupiah 

Demikinalah kabar terbaik mengenai Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional LOGIKA UI 2019. Apabila ada 

pertanyaan silahkan bisa menghubungi panitia dengan narahabung  LKTI, Dela (0812831972789/delavn) 

dan Pendaftaran Rilo (089662710298/rilochand) atau follow akun panitia dengan Official Acount : 

• Line: @logikaui 

• Twitter: @logikaui2019 

• Instagram: logikaui2019 

• Facebook: /logikaui2019 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PROUDLY PRESENT 

"CALL FOR PAPER AND CALL FOR ESSAY COMPETITION" 

Call for Paper dan Call for Essay merupakan salah satu rangkaian acara ATTRACTION 2018 yang 

diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, 

Universitas Brawijaya. 

Call for Paper dan Call for Essay kali ini mengangkat tema: 

"Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia Guna Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) 

2030" 

• Call for Paper merupakan lomba yang ditujukan untuk mahasiswa D3/S1 sederajat,  

• Call for Essay ditujukan untuk siswa SMA/SMK sederajat di seluruh Indonesia 

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai panduan dan tata cara pendaftaran dapat diunduh pada 

laman di bawah ini : 

- Paper 

bit.ly/callforpaperATTRACTION2018 

-Essay 

bit.ly/callforessayATTRACTION2018 

 

More Info : 

Ekky Purnama : 085649166088 (ID Line : ekkyprnm) 

Jessica Eka : 083833949093 (ID Line : jscew17) 

 

Official Account :  

Line : @gas7228a 

Instagram : @attraction_2018 

Email : attractionfia2018@gmail.com 


