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Persyaratan dan Penilaian Lomba 

 

1. Lomba Cipta Lagu 

 Bertemakan “2014 sebagai Tahun Penyelamatan bagi Pengedar dan Pengguna 

Narkoba” 

 Berdurasi min. 2 menit 

 Genre lagu bebas 

 Hasil rekaman berformat .mp3 

 Teks lirik cipta lagu dikirimkan ke email 

 Hasil rekaman dapat diserahkan melalui dropbox, soundcloud. Dengan mengirimkan 

link/ url tautan bersama dengan teks lirik yang dikirim melalui email. 

 Dan mengirimkan penjelasan dari hasil karya max. 500 kata melalui email. 

 Diperbolehkan mengirim lebih dari 1 karya. 

Memperebutkan : 

Juara 1 Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- dan sertifikat. 

Juara 2 Uang tunai sebesar Rp 750.000,- dan sertifikat. 

Juara 3 Uang tunai sebesar Rp 500.000,- dan sertifikat. 

 

2. Lomba Karya Tulis Ilmiah 

 Pengertian 

Karya tulis ilmiah merupakan tulisan ilmiah hasil dari kajian pustaka dari sumber 

terpercaya yang berisi solusi kreatif dari permasalahan yang dianalisis secara runtut dan 

tajam, serta diakhiri dengan kesimpulan yang relevan. 

 

 Tema dan Topik Tulisan 

Bidang yang ditulis tidak dibatasi oleh bidang yang ditekuninya dan mengacu pada dua 

tema, yaitu: 

1. “Selamatkan Pengguna dan Pecandu Narkoba Melalui 

  Rehabilitasi” 

 

2. “Pengguna dan Pecandu Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi 

  Daripada Dipenjara” 

 

 Sifat dan Isi Tulisan 

Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Kreatif dan obyektif 

2. Logis dan sistematis 

3. Isi tulisan berupa hasil kajian pustaka atau hasil kajian pustaka yang 
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    didukung oleh hasil pengamatan dan/atau wawancara. 

4. Materi karya tulis ilmiah tidak harus sejalan dengan bidang ilmu yang 

    sedang ditekuni mahasiswa. 

5. Materi karya tulis ilmu merupakan isu mutakhir. 

6.Karya tulis ilmiah belum pernah dilombakan dalam lomba tingkat 

   manapun 

 

 Sistem Penulisan 

Sistematika penulisan berisi rancangan yang teratur sebagai berikut: 

 

1) Bagian awal, berisi: 

a) Halaman judul 

b) Kata pengantar 

c) Daftar isi dan daftar lainnya 

d) Ringkasan karya tulis maksimal 2 lembar 

 

 2) Bagian inti, berisi: 

a) Pendahuluan 

b) Metode penulisan 

c) Analisis dan sintesis 

d) Kesimpulan dan rekomendasi 

 

 3) Bagian akhir, berisi: 

Daftar pustaka dan lampiran jika diperlukan. 

 

 Persyaratan Penulisan 

 Karya tulis yang dibuat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Naskah ditulis dengan jumlah halaman 20-30 lembar dan menggunakan 

    bahasa Indonesia baku. 

2) Naskah diketik dengan spasi 1,5 di atas kertas berukuran A4. 

3) Alinea baru, diketik sebaris dengan baris di atasnya dengan jarak 2 

    spasi. Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari tiga baris diketik satu 

    spasi menjorok ke dalam dan semuanya tanpa diberi tanda petik. 

4) Dikumpulkan dalam bentuk softcopy dikirim ke email ….. 

5) Tiga karya ilmiah terbaik akan dipresentasikan pada tanggal   2014 

 

Memperebutkan : 

Juara 1 Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- dan sertifikat. 

Juara 2 Uang tunai sebesar Rp 750.000,- dan sertifikat. 

Juara 3 Uang tunai sebesar Rp 500.000,- dan sertifikat. 
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3. Lomba Branding Kampus 

 

 Bertemakan “2014 sebagai Tahun Penyelamatan bagi Pengedar dan Pengguna 

Narkoba” 

 Membuat : 

o 3 buah standing banner dengan desain yang sama 

o 2 buah spanduk dengan desain berbeda 

 Hasil tersebut diserahkan dalam bentuk softcopy melalui email dan hasil 

jadi/hardcopy dengan mengumpulkan di stand lobby unit 6 

 Dan mengirimkan penjelasan dari hasil karya max. 500 kata melalui email. 

 Dalam desain wajib ada  

o Logo Perbanas Institute (sebelah pojok kiri atas) 

o Logo BNN (sebelah pojok kanan atas) 

o Supported by : 

 Biro Kemahasiswaan dan Alumni 

 GAPURA Perbanas 

Memperebutkan : 

Juara 1 Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- dan sertifikat. 

Juara 2 Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- dan sertifikat. 

Juara 3 Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- dan sertifikat. 

 

4. Lomba Sajak 

 Bertemakan “2014 sebagai Tahun Penyelamatan bagi Pengedar dan Pengguna 

Narkoba” 

 Pembacaan sajak direkam dan diunggah ke youtube, serta link vdeo tersebut 

cantumkan dalam email 

 Teks sajak dikirimkan ke email 

 Dan mengirimkan penjelasan dari hasil karya max. 500 kata melalui email. 

 Tiga sajak terbaik akan ditampilkan pada acara puncak 

Memperebutkan : 

Juara 1 Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- dan sertifikat. 

Juara 2 Uang tunai sebesar Rp 750.000,- dan sertifikat. 

Juara 3 Uang tunai sebesar Rp 500.000,- dan sertifikat. 
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Nb : 

 Pendaftaran dari tanggal 10 Juni – 20 Juli 

 Pengumpulan hasil karya dari tanggal 1 Agustus – 19 Agustus 

 Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan formulir dan materi  

 Peserta nge-follow twitter @Gapura_perbanas 

 Email : gapura_perbanas@yahoo.com 

 Facebook : Gapura Perbanas 

  Setiap email yang dikirimkan WAJIB ber-subject dengan format “(Jenis Lomba) – (Nama 

Lengkap Peserta) – (Nim)” 

 Cp : 

o Mia (081316935531) 

o Richard (083898432023) 

o Faaris (087875103538) 

mailto:gapura_perbanas@yahoo.com

