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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan MEA yang sudah tidak mungkin bisa terhindarkan lagi ibarat 

koin yang memiliki dua sisi, sisi pertama adalah peluang dan sisi yang kedua adalah 

tantangan.  Peluang yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah bahwa Indonesia 

akan mengalami bonus demografi yaitu terdapatnya penduduk berusia produktif yang 

lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif. Dengan banyaknya 

penduduk usia produktif tersebut, jika dimanfaatkan secara bijak akan bisa menunjang 

pertumbuhan ekonomi yang masif bagi Indonesia,tetapi jika tidak disikapi dengan 

baik, akan berubah dari bonus demgrafi menjadi bencana demografi. Peluang 

selanjutnya adalah meningkatnya daya saing Indonesia yang tercermin dari laporan 

Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF), yang  merilis Indeks 

Daya Saing Global 2014-2016. Tantangan lain yang dihadapi adalah tidak dipungkiri 

bahwa Indonesia sampai saat ini adalah negara yang konsumtif. Yang hanya dijadikan 

sebagai pasar oleh negara lainnya untung mengeruk keuntungan dari besarnya 

penduduk Indonesia. Apabila Indonesia masih terus terperangkap sebagai negara 

konsumtif, maka dalam MEA Indonesia tidak pernah akan bisa berbuat banyak,dan 

hanya akan dijadikan sebagai ladang basah oleh negara lainnya. Sehingga tantangan 

yang dihadapi adalah perlunya bahkan mutlak perlunya perubahan dari Indonesia 

yang berbasis konsumsi menjadi Indonesia yang berbasis produksi. 

Salah satu dari alat untuk menghadapi berbagai peluang dan tantangan 

indonseia terkait MEA adalah dengan progam ekonomi kreatif.Ekonomi Kreatif 

adalah konsep yang berkembang berdasarkan aset kreatif yang berpotensi membantu 

pertumbuhan ekonomi. Progam ekonomi kreatif akan mampu meningkatkan 

pemasukan bagi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan nilai ekonomi yang 

berasal dari kegiatan ekspor yang dalam waktu bersamaan juga membantu 

mempromosikan keragaman sosial-budaya serta mengembangkan sumber daya 

manusia. Bentuk nyata dari pelaksanaan ekonomi kreatif ini adalah melalui progam 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ),yang menurut Bank dunia,sektor 

UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong pertumbuhan perekonomian suatu 

bangsa. Bentuk dari kontribusi UMKM adalah dengan penyerapan tenaga kerja serta 



penciptaan lapangan kerja yang baru sehingga akan mampu menekan angka 

pengangguran yang ada. Di Indonesia sendiri, sektor UMKM mampu menyerap 

77.678,498 ribu orang atau sebesar 96,77% dari total keseluruhan tenaga kerja yang 

mampu diserap oleh usaha skala kecil,menengah,dan besar, Sri Susilo,2007a). 

Disamping itu pada tahun 2013 lalu,sektor UMKM juga telah menyumbang 53,3 % 

Pendapatan Domestik Bruto ( PDB ) Indonesia. Dari dua hal tersebut menunjukkan 

bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi nyata dan besar untuk perekonomian 

Indonesia. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu cara yang bisa 

dilakukan Indonesia dalam menghadapi MEA adalah dengan peningkatan pada sektor 

UMKM. Namun meski demikian,sektor UMKM di Indonesia juga masih memilki 

permasalahan utama yaitu dalam dal tingkat produktivitas yang masih terbilang 

rendah. Rendahnya tingkat produktifitas tersebut disebabkan oleh berbagai 

factor,seperti Sumber daya manusia, penguasaan teknologi, modal, akses informasi, 

akses pasar dan berbagai aspek lainnya. 

Pada sektor UMKM juga dapat digunakan sebagai sarana dalam dalam 

peningkatan kreatifitas dan kewirausahaan serta kualitas  masyarakat Indonesia yang 

masih terbilang rendah. Disisi lainnya, faktor pendorong utama untuk peningkatan 

UMKM adalah Indonesia sedang mengalami bonus demografi.Menteri Koperasi dan 

UKM AAGN Puspayoga menyiapkan empat strategi atau kebijakan khusus bagi 

sektor UMKM dalam rangka menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) di akhir 2015 mendatang. UMKM menjadi salah satu sektor yang 

harus diberikan kebijakan yang mendukung agar dapat bersaing dengan UMKM dari 

negara ASEAN lainnya.Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga dalam Rapat 

Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta, Senin (6/4) mengatakan dalam 

rangka menghadapi MEA pihaknya telah menyiapkan kebijakan khusus untuk 

UMKM. Kebijakan yang pertama adalah peningkatan sentra atau klaster dalam upaya 

pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan One Village One Product 

atau OVOP. Kebijakan yang kedua yaitu akan mendorong peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dan kewirausahaan. Peningkatan sumber daya manusia menjadi 

sangat penting karena menjadi aktor utama terkait dengan perkembangan dan 

kemajuan UMKM dalam persaingan global.Selanjutnya kebijakan yang ketiga adalah 

dengan meningkatkan kualitas dan standarisasi produk UMKM. Hal itu bisa 

dilakukan dengan mendorong UMKM untuk memiliki sertifikat halal dan HAKI. 

Khususnya untuk memilki Hak Cipta dan standarisasi, sehingga Kementerian 



Koperasi dan UKM menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM 

untuk melakukan sertifikasi produk UMKM. Pemerintah bahkan berencana 

memberikan hak cipta secara gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil.Kebijakan yang 

keempat adalah penyiapan skema pembiayaan dengan bunga yang murah khususnya 

melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM yang saat ini sedang 

menyiapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM. Selain itu program pembiayaan bagi 

pelaku UMKM dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) bersama Jamkrida dan Jamkrindo.Sementara untuk mendukung akses UMKM 

kepada pasar ekspor, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Pemerintah juga akan melakukan 

pengetatan pengawasan di daerah perbatasan atau border untuk menekan masuknya 

produk ilegal ke pasar domestik yang nantinya bisa sangat merugikan.Untuk 

memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan standarisasi produk 

baik SNI/ISO dan kehalalan produk, Kementerian Koperasi dan UKM telah bekerja 

sama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk memudahkan UMKM 

mendapatkan sertifikasi melalui BSN atas produk mereka.Keseluruhan hal tersebut 

dilakukan untuk mendorong produk UKM agar mampu bersaing di pasar dalam era 

MEA. MEA menjadi sebuah peluang bagi UMKM Indonesia untuk meraih pasar yang 

lebih besar di kawasan regional ASEAN sehingga harus dipersiapkan mulai dari saat 

ini. Namun MEA sekaligus menjadi tantangan bagi UMKM agar bisa menguasai 

pasar dalam negeri agar tidak tergerus oleh UMKM negara lain. 

Bonus demografi sendiri adalah manfaat yang diperoleh oleh suatu negara 

akibat perubahan struktur usia masyarakat,dimana penduduk yang berusia produktif 

yaitu 15-64 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk berusia non-produktif. 

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2012 dan diperkirakan akan 

sampai di tahun 2035 dengan puncak bonus demografi akan terjadi pada rentang 

tahun 2028 – 2031, dan di tahun 2030, angkatan kerja di Indonesia diperkirakan 

sekitar 135 juta jiwa. Banyaknya penduduk berusia produktif di Indonesia, akan 

mampu memberikan dampak untuk perekonomian Indonesia bilamana adanya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik itu dari peningkatan kualitas 

pendidikan, peningkatan kreativitas,serta menumbuhan jiwa kewirausahaan. Juga 

tersedianya lapangan kerja yang berkualitas. Yang apabila dua prasyarat tersebut tidak 

terpenuhi,Indonesia tidak akan mengalami bonus demografi,tetapi akan mengalami 

bencana demografi. Apabila angkatan kerja tidak dibekali dengan pendidikan serta 



keterampilan yang baik, tidak bersekolah,tidak sehat, tidak dipersiapkan lapangan 

kerja akan memberikan dampak tingginya pengangguran, kemiskinan,kriminalitas,dan 

berbagai dampak sosial ekonomi lainnya. Dalam kaitannya dengan MEA,konsekuensi 

dari MEA adalah adanya arus bebas baik itu ekonomi,barang,jasa,tenaga kerja dan 

modal. Selain itu di lingkup ASEAN,tidak hanya Indonesia saja yang mengalami 

bonus demografi. Konsekuensinya adalah,banyaknya penduduk berusia produktif di 

Indonesia,siap tidak siap,mau tidak mau ,tak hanya akan bersaing dengan penduduk 

Indonesia lainnya saja,tetapi bersaing dengan seluruh angkatan kerja di lingkup 

ASEAN. Apabila kondisi ini tidak direspon dengan baik,maka angkatan kerja 

Indonesia akan kalah bersaing dengan angkatan kerja di negara lain.Sehingga untuk 

memperoleh manfaat dari adanya bonus demografi yang sedang dialami 

Indonesia,sangat diperlukan sekali pengelolaan sumber daya manusia Indonesia 

secara baik dan benar. Pengelolaan serta peningkatan sumber daya manusia adalah 

suatu hal yang mutlak dalam kaitannya dengan bonus demografi. Untuk melakukan 

peningkatan kualitas sumber daya tentunya tidak bisa terlepas dari pembangunan 

nasional yang dilakukan oleh indonesia. Baik itu pembangunan itu pembangunan 

yang bersifat tangible atau intangible. Pembangunan tangible berupa pembangunan  

yang bersifat fisik seperti pembangunan infrastruktur. Sedangkan pembangunan 

intangible adalah pembengunan yang bersifat non fisik seperti peningkatan kualitas 

pendidikan dan skill.Berkaca dari tujuan pembangunan yang pada intinya adalah 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial, 

serta orientasi pembangunan yg ditujukan ke masyarakat.Tidak bisa kita hanya 

mengedepakan pembangunan yang bersifat tangible sebelum melakukan 

pembangunan yang bersifat intangible. Kesiapan indonesia dalam MEA bukan hanya 

dilihat dari banyaknya berbagai infrakstruktur yang ada tetapi juga perlu 

dipertimbangan kesiapan sumber daya manusia di indonesia. Akan menjadi sia – sia 

apabila berbagai infrastruktur yang dibangun tanpa dilakukan pembangunan sumber 

daya manusia sebelumnya. 

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sangat pesat. Banyak media 

informasi menawarkan kemudahan dalam memberikan informasi dengan cepat 

kepada masyarakat. Media informasi, khususnya media massa, selain memberikan 

banyak informasi tetapi juga sudah menjadi bagian dari masyarakat kita, terutama 

pada era teknologi informasi saat ini. Media massa dibagi menjadi dua, yaitu media 

elektronik dan media cetak. Keduanya memiliki peranan yang penting dalam 



memberikan informasi dan mencerdaskan masyarakat. Hal itu sejalan dengan upaya 

untuk membangun dan meningkatkan mutu SDM memasuki era persaingan. 

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini memiliki peranan yang 

sangat besar dalam pengembangan kualitas SDM. Khususnya pada media, lebih 

khusus media massa, baik cetak maupun elektronik yang dengan mudah dapat diakses 

oleh siapa pun. Media massa sebagai sarana dan saluran resmi alat komunikasi untuk 

menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas (KBBI, 2008). Peranan media 

massa dalam seperti sebuah “pisau”. Di satu sisi media massa dapat menjadi sarana 

yang efektif. Tetapi di satu sisi media massa pun dapat menjadi salah satu penyebab 

bergesernya nilai-nilai moral dalam kehidupan generasi muda saat ini. Pesatnya 

perkembangan teknologi informasi saat ini dapat dimanfaatkan sebagai media untuk 

menyebarkan informasi dan juga menyebarkan nilai nilai edukatif untuk membangun 

kualitas SDM. Media juga dapat berperan untuk mengurangi angka pengangguran 

melalui penciptaan lapangan kerja dengan basis media. Misalnya, media dapat 

berperan untuk mempermudah dalam segi pendidikan dengan cara mempertemukan 

guru dengan siswanya melalui belajar online melalui internet, atau mengumpulkan 

calon siswa dengan guru melalui media. Dari sisi ekonomi bagaimana pelaku bisnis 

dapat memasar kan barang/jasa serta dapat berkumpul menjadi satu dengan pelaku 

usaha lainnya dalam satu media misalnya, sistem perdagangan online (E-Commerce). 

E-Commerce merupakan wadah bertemunya penjual dan pembeli dengan transaksi 

yang lebih mudah dan akses yang cepat dikarenakan sistem yang digunakan berbasis 

internet. Hal ini merupakan suatu inovasi baru dalam media, mengingat UKM yang 

terlibat dengan sistem perdagangan online baru sedikit, sehingga perlu adanya 

kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan sistem ini. Media juga berperan dalam 

perkembangan sosial dan kebudayaan. Kebudayaan menjadi salah satu aspek penting 

dalam implementasi Masyarakat Ekonomi Asean, mengingat banyaknya stigma aspek 

ini akan tergerus dengan budaya global. Peran media dalam hal ini adalah sebagai 

wadah untuk memperkenalkan budaya secara lebih luas, seperti perfilman dan 

permainan interkatif modern (berbasis digital). 

Selain keuntungan dalam hal bonus demografi yang dialami Indonesia, tidak 

dipungkiri bahwa Indonesia merupakan bangsa majemuk,yang terdiri dari berbagai 

ragam suku,etnis,budaya, serta keanekaragaman dalam berbagai hal lainnya. Dengan 

kalimat sederhana Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman atau 

kekayaan budaya yang terbilang tinggi dibandingkan dengan bangsa lainnya. 



Keberagaman budaya indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke serta 

dari miangas sampai pulau rote memiliki identitas budaya tersendiri yang dimana 

keankeragaman budaya tersebut merupakan identitas kearifan lokal Indonesia. 

Kearifan lokal Indonesia adalah suatu hal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia 

dibandingkan dengan bangsa lainnya, yang merupakan nilai tambah bangsa 

Indonesia.Terkait dengan pelaksanaan MEA. MEA akan memberikan dampak yang 

positif maupun negatif dalam hal kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Dari sisi 

positif, keanekaragaman budaya Indonesia akan menjadi daya tawar bangsa Indonesia 

yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya. Dengan kalimat sederhana,keberadaan 

budaya Indonesia yang beraneka ragam akan mampu meningkatkan perekonomiaan 

Indonesia. Peningkatan perekonomian ini terutama dalam sektor budaya dan 

pariwisata. Setiap daerah di indonesia memiliki identis serta karakter budaya 

tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Pelaksanaan MEA yang erat 

kaitannya dengan progam ekonomi kreatif, keberanekaragaman budaya Indonesia 

akan mampu menunjang progam ekonomi kreatif. Terutama dalam hal kreatifitas dan 

kewirausahaan pada sektor budaya.Melihat keberagaman budaya yang dimiliki 

bangsa ini dan setiap daerah memiliki keunikannya tersendiri.Hal penting, agar arah 

pembangunan Indonesia lebih dikembangkan dengan berbasis budaya lokal.Budaya 

harus menjadi basis pengembangannya. Dengan kata lain, ada baiknya potensi yang 

berbasis pada kearifan lokal dalam budaya setiap daerah yang ada di Indonesia ini 

perlu dihargai, diangkat, dan diwujudnyatakan ke dalam program ekonomi kreatif. 

Dari sinilah ekonomi kreatif itu bisa dimulai.Industri kreatif yang dimunculkan adalah 

yang selaras dengan potensi sumber daya yang tersedia di daerah setempat. Perhatian 

yang intesif pada sektor budaya secara tidak langsung akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa potensi 

budaya Indonesia sangatlah besar dan bisa dibilang tak terbatas. Cukup banyaknya 

budaya Indonesia yang telah banyak dikenal oleh masyrakat luar negeri,dan menjadi 

daya tarik tersesndiri. Contoh sederhananya saja adalah batik, tenun, seni ukir, yang 

telah begitu dikenal di dunia internasional.Perlulah kiranya untuk melakukan 

pengoptimalan dan pemanfaatan yang baik pada sektor budaya untuk menunjang 

pertumbuhan ekonomi Indonesia.Sehingga pengembangan ekonomi kreatif tidak 

hanya berbasis pada produk konsumsi tetapi juga berbasis pada kearifan lokal 

Indonesia. 



Tidak dipungkiri bahwa konsekuesnsi logis dari pelaksanaan MEA adalah 

semakin mudahnya arus masuk ekonomi,budaya, tenaga kerja,produk dari bangsa lain 

ke Indonesia. Semakin mudahnya arus masuk produk atau pun budaya dari bangsa 

lain akan memberikan ancaman yang nyata terkait eksistensi budaya bangsa Indonesia 

itu sendiri. Yang mana bisa menghilangkan nilai nilai identitas serta kearifan lokal 

bangsa Indonesia.Tidak bisa dipungkiri bahwa,saat ini rasa cinta budaya masyarakat 

Indonesia terbilang tidak cukup tinggi. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masih 

adanya rasa malu terhadap budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia,yang 

dapat terlihat pada rendahnya penggunaan produk lokal dan penerapan budaya 

Indonesia. Aliran arus yang dinamis dalam MEA,akan semakin mempermudah 

masuknya berbagai budaya asing serta nilai – nilai bangsa asing ke bangsa Indonesia. 

Yang apabila tidak disikapai dengan penanaman rasa cinta tanah air serta penanaman 

nilai – nilai karakter bangsa, nilai – nilai budaya,identitas bangsa Indonesia akan 

semakin tergerus oleh budaya bangsa asing yang masuk di Indonesia. Permasalahan 

ini merupakan ancaman nyata terhadap eksistensi budaya lokal dan kearifan lokal 

bangsa indonseia, yang telah dihadapi oleh bangsa Indonesia tidak hanya pada era 

MEA tetapi telah Indonesia hadapi sejak era globalisasi.Sehingga sangat penting 

diperlukan penanaman nilai nilai karakter bangsa serta rasa nasionalisme masyarakat 

terhadap bangsa Indonesia. Perwujudan nasionalisme dalam MEA dalam lingkup 

kecil dengan menerapkan penggunaan serta kecintaan produk dalam negri serta 

mengurangi dan tidak tergantung dengan konsumsi produk luar negri. 

MEA adalah pisau bermata dua bagi bangsa Indonesia. Di satu sisi merupakan 

peluang bangsa Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi 

indonesia. Tetapi di sisi yang berseberangan, merupakan suatu tantangan dan 

ancaman.Tantangan serta ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia dalam 

pelaksanaan MEA tidak terlepas dari kondisi kesiapan bangsa untuk mewujudkan 

ekonomi kreatif. Yang dimana, ekonomi kreatif dipengarhi oleh tingkat inovasi dan 

kreatifitas penduduk Indonesian masih terbilang rendah dan juga jiwa kewirausahaan 

yang masih rendah pula. Disamping itu,tantangan yang dihadapi adalah penduduk 

Indonesia yang masih terlalalu konsumtif. Terkait MEA, tidak semestinya MEA 

disikapi masyarakat dengan persaingan yang tinggi antar penduduk Indonesia,yang 

bisa memicu tingginya persaingan antar individu sehingga akan menimbulkan sifat 

individualistis masyarakat tetapi akan lebih baik jika disikapi dengan kerjasama serta 

sinergitas antar elemen masyarakat berserta pemerintah guna mewujudkan 



kemandirian ekonomi Indonesia. Di sisi lain,Indonesia kaya akan 

kebudayaan,sehingga kaitannya dengan MEA tidak semestinya masyarakat Indonesia 

menghilangkan nilai nilai budaya asli yang tumbuh dan berkembang di 

Indonesia,tetapi menjadikan kekayaan budaya beserta kearifan lokal Indonesia 

sebagai peluang untuk berkreatifitas dan berinovasi guna menghadapi MEA yang 

sudah tak terhindarkan lagi. 

Dengan adanya urgensi akan Masyarakat Ekonomi Asean dan berdasarkan 

berbagai aspek yang telah dijabarkan diatas, mahasiswa Indonesia perlu merumuskan 

suatu rekomendasi untuk diberikan kepada pemangku kebijakan, mengingat 

mahasiswa adalah generasi penerus bangsa serta bagian dari masyarakat yang akan 

terkena dampak dari implementasi MEA. 

Melalui lomba karya tulis ilmiah pada rangkaian acara Forum Nasional Ekonomi 

Kreatif 2016, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia merangkul   

pemerintah,   swasta,   dan   masyarakat   terutama mahasiswa  yang  berperan  

sebagai generasi  muda  untuk  berinovasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk 

Indonesia Yang Berdaya Saing di Tengan Pasar Bebas ASEAN. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. Tema Karya Tulis 

Tema dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 2016 adalah Inovasi dan 

Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk Indonesia Yang Berdaya Saing di 

Tengan Pasar Bebas ASEAN 

 

Subtema :  1. Bidang Arsitektur 

   2. Bidang Kuliner 

   3. Bidang Riset dan Pengembangan 

   4. Bidang Peranti Lunak (Software) 

   5. Bidang Game Development 

   6. Bidang Video, Film, Fotografi 

   7. Bidang Fesyen 

   8. Bidang Desain 

   9. Bidang Kerajinan 

 

B. Manfaat dan Tujuan 

1. Manfaat  

 Memotivasi mahasiswa menjadi pribadi yang ilmiah 

 Menciptakan mahasiswa yang berfikir kreatif, inovatif, dan responsif dalam 

upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk Indonesia yang berdaya saing di 

tengah pasar bebas ASEAN 

2. Tujuan  

 Untuk meningkatkan kreatifitas mahasiswa  ditengah pasar bebas ASEAN 

 Untuk menumbuhkan daya kritis serta gagasan tentang perekonomian 

Indonesia 

 

C. Sifat Karya Tulis Ilmiah 

1. Karya tulis dapat mempresentasikan gagasan konseptual dan aplikasi teori yang 

didukung data dan referensi yang akurat mengenai inovasi dan pengembangan 

ekonomi kreatif untuk indonesia yang berdaya saing ditengah pasar bebas 

ASEAN. 

2. Karya Tulis bersifat orisini, belum pernah di publikasikan sebelumnya, dan 

sedang tidak diikutsertakan dalam ajang serupa 



3. Karya tulis bersifat objektif, tidak mengundang unsur SARA, dan didukung oleh 

fakta yang faktual 

4. Karya Tulis dapat hasil telah pustaka maupun penelitian  

5. Penulisan dilakukan secara sistematis dan logis dengan penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar (sesuai EYD) 

 

BAB II 

PESERTA DAN PERSYARATAN  

 

1. Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 2016 terdiri dari tim yang 

beranggotakan maksimal 3 mahasiswa dan dibimbing oleh satu dosen 

pembimbing dari perguruan tinggi yang sama. 

2. Peserta adalah mahasiswa aktif tingkat Diploma maupun S1 perguruan tinggi 

negeri atau swasta di Indonesia (dibuktikan dengan KTM). 

3. Peserta diperbolehkan berasal dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda namun 

masih dalam satu perguruan tinggi yang sama. 

4. Peserta dapat tergabung maksimal di dua tim yang berbeda. 

5. Setiap peserta hanya di perbolehkan menjadi ketua pada satu karya saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

Ketentuan LKTIN FORNETIF 2016 

 

A. Proses Pendaftaran Karya Tulis Ilmiah 

1. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran secara online serta mengupload 

scan bukti pembayaran, scan Kartu Tanda Mahasiswa/surat Keterangan sebagai 

Mahasiswa Aktif dan foto 3x4, yang dapat diakses di fornetifuii.wordpress.com  

maksimal tanggal 10 Maret 2016 

2. Pendaftaran di kenakan biaya sebesar Rp130.000,-/karya. Pembayaran biaya 

pendaftaran ke Bank BRI Syariah (kode:422) dengan nomor rekening 

1003401622 a/n Arini Nur Dianah. Setelah melakukan pembayaran diharapkan 

segera konfirmasi via sms dengan format Nama Ketua Lengkap_Nama 

Universitas_Jam Transfer pengiriman ke nomor 087839657205(Sintia) / 

089672162396 (Diana) / 081329066965 (Novia) paling lambat tanggal 10 Maret 

2015 jam 23:59 WIB 

3. Peserta (Tim) yang telah mengisi formulir pendaftaran dan pembayaran akan 

mendapatkan SMS konfirmasi dari panitia 

4. Pendaftaran dan pengumpulan Karya Tulis Ilmiah dimulai pada tanggal 10 Januari 

-10 Maret 2016 

5. Peserta (Tim) yang telah mendaftar wajib mengumpulkan Karya Tulis Ilmiah 

dalam bentuk hardfile (cap pos) dan softfile (via email). 

a. Berkas karya tulis dan dokumen lain (fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa, bukti 

pembayaran, dan foto 3x4 sebanyak 2 lembar) dalam amplop berwarna coklat. 

b. Hardcopy dikirim rangkap 2 disertai dengan tulisan “Lomba Karya Tulis 

Ilmiah Nasional FORNETIF 2016” pada bagian pojok kanan atas bagian 

depan dan belakang amplop berwarna coklat melalui pos atau jasa 

pengiriman yang dikirim ke alamat Sekretariat Jalan Kaliurang KM 14,5 

Sleman, Yogyakarta 55501, Kompleks Kantor Lembaga Kemahasiswaan 

UII Terpadu 

c. Pengiriman hardfile and softfile Karya Tulis Ilmiah disertai dengan lampiran 

satu Lembar pernyataan orisinalitas bermaterai 6000 (asli) dan dijadikan 

satu dalam karya tulis ilmiah (format terlampir) 

d. Peserta Wajib menyertakan nomor handphone dan alamat email yang dapat 

dihubungi pada pojok kanan atas amplop dan karya tulisnya. 



e. Softfile karya berserta lembar orisinalitas dikirim dengan format .pdf dan 

dijadikkan satu dalam .rar melalui email fornetif.uii@gmail.com dengan 

format LKTIN_Nama Ketua Tim_Asal Perguruan Tinggi_Judul 3 Kata 

Pertama 

6. Peserta (Tim) yang telah mengumpulkan Karya Tulis Ilmiah baik dalam wajib 

mengirimkan SMS konfirmasi dengan format LKTIN (spasi) Nama Ketua (spasi) 

Asal Perguruan Tinggi (spasi) Judul (3 kata pertama) KTI ke nomor CP : 

(Sintia:087839657205) / 089672162396 (Diana) / 081329066965 (Novia). 

7.  Panitia tidak menerima revisi karya yang telah dikirimkan baik softfile 

maupun hardfile. 

 

B. Sistematika Penulisan Karya Tulis  

1. Ketentuan Umum : 

a. Karya Tulis Ilmiah diketik menggunakan kertas berukuran A4 font Times 

New Roman 12 spasi 1,5 ; margin 3 cm dari batas atas, bawah dan kanan serta 

4 cm dari samping batas kiri. 

b. Karya Tulis Ilmiah ditulis maksimal sebanyak 20 halaman di hitung dari 

Pendahuluan hingga Simpulan dan Saran (tidak termasuk Halaman Judul, 

Lembar Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar,Daftar Tabel 

dan Lampiran). 

c. Warna Cover LKTI Nasional 2016 

 

Arsitektur Merah 

Kuliner Ungu 

Riset dan Pengembangan Biru 

Game Development Kuning 

Video, Film, Fotografi Hijau 

Fesyen Abu-abu 

Desain Putih 

Kerajinan Coklat 

Peranti Lunak (Software) Merah Muda 

 

 

mailto:fornetif.uii@gmail.com


 

2. Sistematika Penulisan : 

a. Bagian Awal  

1. Halaman Judul. Halaman judul diketik sebanyak satu halaman. Judul karya 

tulis diketik dengan huruf kapital 

2. Lembar Pengesahan terdiri dari :  

1. Judul Karya Tulis  

2. Sub-Tema 

3. Ketua Tim 

a. Nama Lengkap 

b. NIM 

c. Jurusan 

d. Universitas 

e. Alamat email 

f. Alamat rumah dan no.HP 

4. Dosen Pembimbing 

a. Nama Lengkap dan Gelar 

b. NIDN 

c. Alamat email 

d. Alamat rumah dan No. HP 

Lembar Pengesahan ditandatangani oleh penulis utama, dosen pembimbing, 

Wakil/Pembantu Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan lengkap 

dengan stempel Perguruan Tinggi. Lembar Pengesahan di beri tanggal sesuai 

dengan tanggal pengesahan. 

3. Kata Pengantar Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar 

Lampiran 

4. Abstraksi 

 

b. Bagian Inti 

1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan erisi hal-hal sebagai berikut : 

a. Latar Belakang 

b. Rumusan Masalah 

c. Tujuan 

d. Manfaat Penulisan 



2. Tinjauan Pustaka 

a. Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang 

relavan dengan masalah yang dikaji 

b. Uraian mengenai pendapat terdahulu yang berkaitan dengan masalah 

yang dikaji 

c. Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan 

3. Metodologi Penulisan atau Metode Penelitian. Penulisan dilakukan 

mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara cermat teknik 

pengumpulan data dan/atau informasi, pengolahan data dan/atau informasi, 

serta analisis sintesis. 

4. Analisis dan Sintesis 

a. Analisis Permasalahan didasarkan pada data dan/atau informasi serta 

telah pustaka 

b. Sintesis untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau 

gagasan yang kreatif 

5. Simpulan dan Saran 

a. Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab 

tujuan 

b. Saran disampaikan secara spesifik sejalan dengan harapan penulis. 

 

C. Bagian Akhir 

1. Daftar Pustaka 

2. Daftar Riwayat Hidup Peserta, mencangkup : 

a. Nama Lengkap 

b. Tempat Tanggal Lahir 

c. No. Telp dan Email 

d. Alamat Lengkap 

e. Prestasi yang pernah diraih 

f. Karya Ilmiah yang dihasilkan 

g. Lampiran (jika ada) 

 

 

 

 



 

BAB IV 

PENILAIAN 

 

Pemenang akan ditentukan berdasarkan akumulasi nilai dari Penilaian Karya Tulis Ilmiah dan 

Penilaian Prestasi. 

A. Penilaian Karya Tulis Ilmiah 

a. Ide Gagasan  : 30% 

b. Pendahuluan  : 5% 

c. Tinjauan Pustaka  : 10% 

d. Metode Penulisan  : 15% 

e. Pembahasan  : 30% 

f. Penutupan   : 10% 

 

B. Penilaian Prestasi 

1. Presentasi   : 50% 

2. Tanya Jawab  : 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

TAHAPAN SELEKSI 

 

1. Seleksi Karya Tulis Ilmiah 

Karya Tulis Ilmiah yang dikirim oleh peserta diseleksi oleh tim penilaian yang 

telah ditentukan pada tanggal 11-18 Maret 2016. Dari keseluruhan peserta, akan di 

pilih 10 besar karya tulis untuk maju ke babak Grand Final. 

2. Grand Final  

a. Peserta yang lolos pada tahap seleksi Karya Tulis Ilmiah akan diinformasikan 

melalui website fornetifuii.wordpress.com pada tannggal 19-20 Maret 2016 

b. Tahap presentasi akan di laksanakan dalam acara LKTI Nasional 2016 di 

Universitas Islam Indonesia pada tanggal 7 April 2016. 

c. Peserta yang lolos menuju tahap presentasi melakukan daftar ulang dan 

pembayaran sebesar Rp.100.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) untuk per 

orang. Biaya tersebut digunakan sebagai biaya akomodasi, penginapan dan 

konsumsi selama acara LKTI Nasional FORNETIF 2016. Uang tersebut di 

transfer melalui No, Rekening BRI Syariah (kode:422) dengan nomor 

rekening 1003401622 a/n Arini Nur Dianah. Kemudian setelah melakukan 

pembayaran diwajibkan konfirmasi melalui SMS ke (Sintia:087839657205) / 

089672162396 (Diana) / 081329066965 (Novia) dengan format : LKTIN (spasi) 

Nama Ketua (spasi) Nama Anggota (spasi) Asal Perguruan Tinggi (spasi) 

Tanggal Transfer. Bagi peserta yang tidak melakukan konfirmasi/daftar ulang 

dari tanggal 28-31 Maret 2016 dinyatakan mengundurkan diridan berhak 

digantikan oleh waiting list. 

d. Peserta mengumpulkan slide dan/atau alat peraga yang akan dipresentasikan 

kepada panitia setibanya di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia. 

e. Peserta berpakaian rapi, sopan, bersepatu dan memakai jas almamater Perguruan 

Tinggi masing-masing pada saat acara berlangsung. 

f. Peserta akan tampil dan mempresentasikan karya tuliisnya dihadapan juri.Alokasi 

waktu presentasi masing-masing tim adalah : 

- Presentasi karya tulis maksimal 10 menit 

- Tanya jawab dengan masing-masing Juri maksimal 10 menit 

g. Peserta di perbolehkan menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan isi 

presentasi. Sarana dan prasarana tersebut di persiapkan dan di bawa sendiri oleh 



peserta. 

h. Keputusan juri tidak dapat di ganggu gugat. 

 

BAB VI 

TIMELINE DAN HADIAH PEMENANG 

 

a. Timeline 

10 Januari-10 Maret 2016 Publikasi, Pendaftaran, dan Pengumpulan 

Karya Tulis  

11 – 18 Maret 2016 Penilaian Karya Tulis 

19 dan 20 Maret 2016 Pengumuman 10 besar melalui 

fornetifuii.wordpress.com dan 

mendapatkan SMS dari panitia 

28-31 Maret 2016 Daftar ulang 10 Finalis LKTIN 

6 April 2016 Check-in Kehadiran Finalis LKTIN 

7 April 2016 Rangkaian Kegiatan Utama LKTI 

 

b. Hadiah Pemenang 

Setiap peserta yang dinyatakan lolos sebagai 10 (sepuluh) finalis akan 

mendapatkan Piagam. Finalis yang di tetapkan sebagai Juara akan diberi penghargaan 

berupa Trofi Juara, Piagam, dan Uang Tunai dengan rincian sebagai berikut : 

  

Kategori Reward 

Juara 1 Rp. 4.000.000,- (Dua Juta Lima Ratus 

Ribu Rupiah) + Tropi + Sertifikat 

Juara II Rp. 2.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus 

Ribu Rupiah) + Tropi + Sertifikat 

Juara III Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus 

Rupiah) + Tropi + Sertifikat 

 

 

 

 



 

BAB VII 

PENUTUP 

 

 Pedoman ini merupakan acuan bagi Peserta dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah 

dalam rangka Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional pada rangkaian acara Forum Nasional 

Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas 

Islam Indonesia. Apabila ada perubahan mengenai petunjuk teknis dan lain-lain akan 

ditentukan kemudian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH  

FORNETIF 2016 

JUDUL KARYA TULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

(Nama Ketua Kelompok) (NIM/Tahun Angkatan) 

(Nama Anggota Kelompok) (NIM/Tahun Angkatan) 

(Nama Anggota Kelompok) (NIM/Tahun Angkatan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA PERGURUAN TINGGI 

KOTA 

Logo 

Perguruan 

Tinggi 



TAHUN 

Alur LKTIN FORNETIF 2016 

 

 

 

Pra Acara 

Calon 

Peserta 

Mendaftar dan 

Mengumpulkan 

Karya Tulis 

Ilmiah 

Terdaftar 

Seleksi 

LOLOS 

Konfirmasi 

10 Finalis 

Datang dan 

Check-in 

LKTIN FORNETIF 2016 

Hari H 

Hari 1 

Peserta Datang 

Check-in 

Hari 2 

Presentasi 

Pengumuman 

Hari 3 

Semnas 


