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KOMPETISI KARYA TULIS ILMIAH M.AHASISWA

TINGKAT NASIONAL

2017

A. NAMA KEGIATAIY
Lomba Karya Tulis Ilrniah rvlahasiswa Tingliat Nasional Fpp IJNDIP 20r7.

B. TEMA
Terna kegiatan ini adalah optimalisasi Kualitas dan Kuantitas Hasil produksi peternakan
dan Pertanian dengan Menjamin Terwujudnya pola produksi yang Berkelanjutan ,,.
Subtema yang diangkat adalah:

l. Teknologipascapanen

Teknologi pascapanen adalah proses pengolahan hasil panen vang bertuiuan untuk
meningkatkan lnasa simpan bahan pangan dengan melakukan r ekayasa yang berbasis
bioproses dan biosistem' Teknologi pascapanen songat diperluknn dalam optimalisasi kualitas
dan kuantitas hasil produksi petemakan dan pertanian, karcna tingginya kerusakan dan
kchilongan mutu produk' ttoduk greternakan dan pcrtanian mudnh tcrserang oleh bakteri yang
rnenyebobkan masa simpan produk tanpa prengolahan tidak lah,n lamn, sehingga teknologi
pnscnponen sangat diperlukan trntuk menin pftatkan masa simpan p,rodui; peternalion dan
grertanian serta menjamin kualitas mutu produk. Diharapk an dengan pemanfaatan teknologi
paska panen' produk peternakan dan pertanian rncmiliki nilai tambah dari segi manfaat, gizi,
kcmasnn, .an akhirnya trapat meningkatkan dava.juar dan crn'a sni*g.
2. Manajemen dan pemasaran l{asil pertanian

Mana.iemen pcmanfaatan hasil pertanian aclalah kcgiatnn nrengclola hasil panen
pctemakan dan prcrtanian uttuk mendapat produk akhir l,ang siap dikonsumsi atauprur produk
bahan baku industri yang lrcrkualitas dan efektif. I)emanfaatrn hasil prtania, dimulai dari
produksi bahan peternakan dan pertanian gnimer, grroduk.si, pengolahan, pengangkutan,
pcnyimpanan, pendanaan, pernassran, dan distribusi produk. Manajemen dan pemasaran hasil
pertanian penting d,akulmn unt,k menghasirkan prorluk ungguran dengan tetap
mempertnhankan kualias dan kua ntitns schingga kerika sampai cli rangan konsumen 6no6ukdalam kondisi yang baik. Diharapkan dcngan adanya strntcgi-stratcgi tcrtentu dalam
manajemen dan pemasaron produlr, produk peternakan dan pcrtanian lokal dapat
didistribusikan dan dapat dipasarkan dcngan baik schingga produk lcrscbut tlapat dikenal dan
dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat luas.



C.

3. Teknologi BudidaYa

Teknologi budidaya adalah teknik menghasilkan produk'produli peternakan dan

pertanian dengan menggunakan bantuatr teknologi rurtuk menghasil kan tqnaman atau bahan

p&ngan dengan kualitas yang baik, sehingga meningkatkan produktivitas hasil petcmakan dan

pertanian. Pengembangan teknglogi budidaya hgrus dilskukan dengan memperhatikan sistem

pertanian dengan prinsip teknologi yang dapat dimanfaat kan dalam pemngketan produktivitas

usahatani yang menguntungkan secara ekonomi dan sosial di masyatakat serta ramah t'erhadap

lingkungan. Dharapkan dengan pemanfaatan teknologi budidaya dalam bidBng peternakan

dan pertanian dapat mcningka&an prorJtrksi pan ggn yang berkualitas unggul rurtuk memenuhi

kebuhrhan masyarakat dan mcmudahkan pkerjaan peternak dan petani, serta meningkatkan

kesejahteraan peternak dan petarr'i lndonesia '

BENTI]K KEGIATAN

Bentuk kegiaran Lomba Karya 'tulis llmiah Mahasiswa Tingkat Nasio nal FPP UM)IP

2017 berupa presentasi hasil karya tulis ilmiah '

PERSYARATAN
a) Persyamtrn Pcrcrla

l. peserta harrrs terdaftar sebagui mahasiswa aKif pergtruan tinggi baik negeri

maupun su,asla (ditandsi dcngan tbtokopi kartu tanda mahasiswa serta surat

keterangan dari tlekan fakultas )'ang menandakan bahwa peserta masih terdatlar

ahif dalarn kegratan pcrkuliahan)'

2. Peserta clupat peroranS'an ataupun kclompok (maksrmal3 orang)

3. Setiap mahasiswa diperbolehkan untuk menjadi angsotB maupun ketua di tim

yang herbeda (maksimal2 tim)'

4,Sctiapkclornpokhanyabolehdidanrprrrgiolehsatudosenprndampms.

b) Persyaratan KnrYa Tullr

t. Karya tulis peserta LKTI Mahasiswa Tingkat Nasional 2017 bcrsit'at orisinil

(belum prnah menjadijuara pada kompetisi sejenis)'

2. Hard I'ile karya peserrs ysng dikirirnkan kepada panitia dibuat 3 rangkap per tim'

3, Psserta dianggup gugur bila diket8hui melanggar persyaratan dan melakukan

. kecurangan 6rrti' lhgiat, mencuri hak oipta, dan hal lainnya yang dianggaP

merugikan Pihak lain.

'
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MEKANISME LOMBA
1. Mendaflarkan diri dengan mendownload

http://hmj pertaninn.un dip. ac. id
formulir pendaftaran di

2' Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 100.000,00 melalui rekening llank lrdandiri
dengan nomor rekening 1360015485870 atas nama Celine Auberta purrog lambat 23
Juli 2017.

3' Konlirmasi ke nomor a8574202o638 (frixie) atau 0858755547i0 (Nurul) setelah
melakrrkan pembalaran (daram waltu 1x24 jam) dengan format :

LKTl-Transfer-Nama Ketue-Nama Farorrtasrperguruan Tinggi_Tanggal
T rans fer_\yaldu T ran sfer
contoh:

LKTr-Transfer-rman wariyurahman_Falarrtas peternalsan dan
Pertanian/universitas Diponegoro_0l.0 6.201 7_l r.20 wrB.

4' Peserta mengirimkan naskah Karya Tulis dalam bentuk soft file kaqya ctalam bentuk
file pdf'(oover hingga lampiran dijadikan daiam sahr file)

5. Berkas lampiranyang dikirim:
a. scan bukti transfer pemba"yaran ftarus jelas dan bisa dibaoa)
b' Formulir pendaftaran (yang terah didounroarr dan diisi)
c' Scan surat pernyataan keaslian karya (yang telah didownload dan diisi disertai

materai)

d. Soan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) seluruh anggota tim.
e' Semua file beserk naskah LKTI disimpan dalam sebuah folderldirektori bentuk

.rar dengan nama forder mengikuti form*t sebagai berikut :

LKTr-Nama Ketua-Nama Frkurtaslrperg,rrian Tforggi_Judul 3 kata
pertama

Contoh:

LKTIJmm Wallyurahrnan-Fal'mltac Peternakrn dan Pertanian/Unhersitas
Diponegoro 

-pemanfaetan Teknologi Budidnya
File dikirim ke e -mail panitia rktimahasisrvalbpurdip@snail. com

f' Peserta vang telah mengirimkan karl'a tulis dan berkas kelengkapan diharuskan
memberi konfirmasi ke nomor 0s5742020638 (Trixie) atau 0g5g75554730
tNurul). Pengumpulan karya tulis b"*1ra hard file paling lambat pada ranggal 6
Agustus 2017 pukul23.59 WIB.

r. PERSYARATANPENT'LISAIY
a' Naskah diketik 2 (dua) spasi pada kertas berukuran A4 dengan font lz, Times New

Roman, jarak pengetikan 4 cm dari s*mping kiri, 3 cm dari samping kanan, 4 cm dari
batas atas, dan 3 cm dari batas barryah,

b' Judul karya tulis diketik menggunakan huruf besar (kapital) dan cet ak tebel rJengan
posisi di tengah tanpa digaris bawahi.

c' Penomoran karya tulis terlctak pada kanan atas dengan menggunakan angka
numerial, font Times New Roman, ukuran huruf 12 (r, 2, 3, dan seterusnya)



e.

f.

Bnhasa Indonesia yang digunakan hendaknya bakrr dengan tata bahasa dan ejaan yang

disempurnakarr, sederhata, jelas, satu kesatuan, mengutamakan istilah yang mudah

dimengerti, tidak menggunakan singkatan seperti 'tdk", "tsb", "yg", "dgn", "sbb",

"dll".
Jumlah halaman maksimal 25 halaman

\\'arna cover karya tulis ilmiah sesuai dengan sub tema yang diambil :

I 3I|;ffi:I = ;H:x::ffiffii#,u*,Pertanian r
c. Sub Tema 3 = Teknologi Budidaya !

SISTEMATIKA PENI]LISAI\I
1. Bagian Awal

r Halaman Jtrdul

. Lembar Pengesahan (oleh dosen pembimbing dan dekan fakultas)

r Kata Pengantar

r Daftar Isi
o Daftar lluskasi
r Daftar Tabel

r Daftar lampiran
2. Bagian Inti

r Pendahuluan (berisi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat)

o Tinjauan Pustaka

o ldateri dan Metode (untuk penelitian percobaan): Pendekatan Penelitian (untuk
penelitian non percobaan atau obsenasi)

r Pembahasan/ Isi (berisi penjabaran/ pembahasan karya tulis)

r Simpulan dan Saran

3. Bagian Alftir
. Lampiran lberisi dokumentasi kegiatan, data -data yang menduliung karya tulis)

r Daftar rir.vayat hidup (CV)

PROSESPEITYELEKSIAN
Proses penyeleksian dibagi melalui dua tahap :

l. Tnhap Selelai Awal
Karya tulis yang dikirimkan oleh peserta lomba selanjutnya dilalnrkan seleksi naskah

karya tulis oleh dewan juri rmtuk diambil l0 (sepuluh) besar dengan naskah kar-va

terbaikyang akan dilombakan di tahap final melalui presentasi.

2. Tahap Final
Pada tahap ini peserta yang lolos seleksi awal diundang untuk mempresentasikan

hasil karya di hadapan dewanjuri seoara terbuka.

G.

H.



I. AGENDA PELAKSANAAN
Agenda kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah 2016 dijadwalkan sebagai berikut :

Batas Registrasi Pembayaran : 23 Juli 2017
Batas Pengiriman Karya Tulis : 6 Agustus 2017
Pengumuman finalis 10 besar : 4 September ?017
Technical Meeting : 28 September 2017
Presentasi LKTI : 29 Seprember 2}fi
Pengumuman Pemenang : 30 September 201?

City Tour Semarang : 30 September 201?

J. PENGUMUMAN FINALIS
- Panitia akan memilih 10 finalis vang lolos seleksi d an alian diumumkan pada tanggal 4

September 2017 rnelalui pemberitahuan langstmg dari panitia (via sms) dan blog
http : //hmj pertmian.un dip. ac. id

- Seluruh finalis akan mempresentasikan karya tulisnya d i Universitas Diponegoro pada
29 September 2017

- Seluruh finalis membarva alat peraga, produk, prota|,pe atau penunjang presentasi
lainnya untuk ditarnpilkan pada acara Festival trgr.icultwe.

- Seluruh tinalis diwajibkan membawa alat peraga, produli, prototype atau penunjang
presentasi lainnva.

- Seluruh finalis alian dilienakan biay'a tambahan unhrk penginapan. akomodasi, dan
konsumsi selama di Semarang.

- Seluruh finalis rvajib mengikuti seluruh rangkaian acara yang ditetapkan panitia .

- Pada puncak acara akan dipilih 3 terba ik sebagai juara I , 2 dan 3 .

:_-KgEtjygn j I{LKTI 2016 bersifht mrltlak dan tidak dapat diganggu gugat.
K WAI(TU DAN TEMPAT PELAKSANAA,N

l. Lomba Knrla TuUs Ilmiah
Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasisua Tingkat Nasional F?P I.rNDIp 2017 akan
diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Jumat,29 September'2017
Tempat : Ruang serba Guna (RSG) Fakultas Petemakan dan pertanian

Universitas Diponegoro, Jl. Drh. Soejono Koesoemowardoj o,
lembalang- Semarang.

2. Pengumuman Pemenang

Pengumuman pemenang akan diselenggarakan bertepatan dengan acara Feslital
Agrioulhre pa&r :

Hari/tanggal : Sabtu, 30 September 2}fi
Tempat :Depan Aula Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas

, Diponegoro, Jl. Drh. Soejono Koesoemowardojo, Tembalang.
Semarang.
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L. PENGHARGAAN

INFORMASI UMI]M
AIemat
Panitia "Lomba Karya Tulis Ilmiah lr.{ahasiswa Tingkat Nasioual FPP UNDIP 2017"
HMJ Pertanian

Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro

Kesekretariatan: I)ekanat Fakultas Peternakan dan Pertanian Univeritas Diponegoro Jl.

Drh. R. Soejono Koesoenrowardojo, Tembalang, Semarang. K,:de Pos 50275

More Info
Blog : hmjpertanian.undip. ac.id

Email : lktirnahasisrva fppu:dinl0 gmail.c.om

Instagram : ll,timahasiswafppundip

Line : @)lue5l62c

Contact Person

Trixie Hp 085742020638

Nurul Hp. t185875554730

KRITERIA JENIS IIA.DIAII
JUARA I Trophy + llane Tunai Rp 5.000.000. - * Souvenir * Piacam Penprharcaan
ruARA II Troohv * Uans Turni Rr 3.000.000- - * Souvenir * Piasam Pensharsaan
JUARA III Trophv * Uane Tturai Rp 1.500.000. - 4 Souvenir * Piacam Penstrarqaan



KRITERIA PENILAIAN

No. Kriteria Bobot (%)
1. Makalah

o Ide dan Orisinnlitas
r Gagasan (orisinalitas, unik dan

bermanfaat)
r Perumusan Masalah (fokus iLm

atrakti0
o 'finjauan Pustaka (statc of the art)

e RelevansiTema
r Anulisa Masalah

. Kesesuaian Metode
o Potensi Flasil

r Kontribtui Perkcmbangan Ilmu
dan'Ieknologi

r PotensiPublikasi Artikcl llmiah
o Potcnsi Komersialisasi

r Kaidah Bahasa

o Format Penulisan

(15)

(10)

(10)
(10)

(15)
(20)

(10)
( l0)

50

) Presentasi 20

J Kcriasama'l'im 10

4. Kemampuan Diskusi 20

Totnl 100



FORI}TAT PEI{T'LISAN

r. Format trfultt Muka

LOMBA KA,RYA TULIS ILMIAH

Logo Perguruan Tlnggl

(JUDUL)

Dlurulkrn olch :

NAMA KE'IUA KEI.OMPOK (l,{omor Induk Mahasiswa)

NAMA ANGGOTA KIiLOMPOK (Nomor Induk Mahasisrva)

NAMA ANGGOTA Klil..OMPOK (Nlomor Induk Mahasiswa)

NAMA PERGIJRUAN TINGGI

KOTA

TAHT}N



LEMBAR PENGESAIIAN LK'TT 2OI 7

L Judul

2. Bidang

3. Ketua

a. Nama tenst?p
b. MM
o. Perguruan Tinggi / Fakultas
d. Alamat Rumah
e. No. Tlp / HP
f. Alamat Email

4. Jumlah Anggota

5. Dosen Pembimbing

a. Nama Lengkap dan Gelar
b. NIP
o, Alamat Rumah
d. No. Tlp/IIP

: (Subtema yang dipilih)

:

:

:

:

:

Kota, Tanggal -Bulan-Tahun

Ketua KelompokDosen Pendamping

Mengetahui,
Dokan Fakultas

0
MM.

Menyetujui,
Wakil Dckan l3idang Kemahasisu,aan

0
MP,

o
MP.

0
NIP,

l&"


