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Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) merupakan lembaga organisasi intra-kampus yang ada 

diruang lingkup masing-masing jurusan, terutama Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan 

(HIMATEKPA) yang mempunyai fungsi sebagai penunjang eksekusi atau penyalur aspirasi 

mahasiswa dalam lingkup jurusan khususnya Ilmu dan teknologi Pangan. Peran Lembaga 

Intra di Universitas dalam mengembangkan potensi mahasiswanya untuk menjadi pribadi 

yang baik ketika terjun ke masyarakat. Hal-hal tersebut tentunya perlu dukungan dan didikan 

ketika masih di kuliah ataupun masih duduk dibangku sekolah. Adanya peringatan hari ulang 

tahun jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, Himpunan 

Mahasiswa Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan (HIMATEKPA) ingin menghadirkan sebuah 

acara untuk memperingati hari ulang tahun jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan sekaligus 

berkolaborasi dengan acara nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Teknologi 

Pertanian Indonesia (IMTPI) dengan acara nama Ikatan Mahasiswa Teknologi Pertanian 

Indonesia FAIR (IMTPI FAIR). Rangkaian kegiatan IMTPI FAIR yang akan dilaksanakan 

yaitu Lomba Karya Tulis Ilmiah, Seminar Nasional, Dies Natalis, Bazaar, Temu Kangen, 

Rapat Tengah Periode Ikatan Mahasiswa Teknologi Pertanian Indonesia, dan Field Trip. 

Diselenggarakannya acara Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) yaitu sebagai wadah 

penampung ide dan gagasan  mahasiswa dalam bidang agroindustri guna meningkatkan 

pemanfaatan hasil pertanian dan pengolahannya demi perkembangan agroindustri di 

Indonesia pada era global ini. 

 

 

Kegiatan Tanggal 

Pendaftaran 12 Februari - 25 Februari 2017 

Pengumpulan Abstrak 12 Februari - 25 Februari 2017 

Tahap Seleksi Abstrak 26 Februari – 7 Maret 2017 

Pengumuman Lolos Seleksi Abstrak 8 Maret 2017 

Pengumpulan Full Paper dan Pembayaran 9 Maret – 23 Maret 2017 

Tahap Seleksi Full Paper 24 Maret – 7 April 2017 

Pengumuman 10 besar paper terbaik 7 April 2017 

Konfirmasi finalis 7 April – 12 April 2017 

Technical Meeting 18 April 2017 

Presentasi 19 April 2017 

Seminar 20 April 2017 

 

LATAR BELAKANG 

WAKTU PELAKSANAAN 
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Ketentuan Peserta 

1. Peserta terdaftar sebagai mahasiswa aktif (D3/S1) dibuktikan dengan scan Kartu 

Tanda Mahasiswa 

2. Tim peserta terdiri dari minimal 2 orang dan maksimal 3 orang dengan 1 orang 

sebagai ketua dan yang lain sebagai anggota kelompok dan dapat berasal dari program 

studi yang berbeda, tetapi masih dalam perguruan tinggi yang sama. 

3. Satu orang dapat bergabung dalam 2 tim yang berbeda tetapi hanya boleh menjadi 

ketua pada satu tim. 

4. Karya yang dikirimkan adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan dan 

belum pernah menjadi juara pada event sebelumnya serta belum pernah dan tidak 

sedang diikutkan dalam event lainnya. 

 

Ketentuan Lomba 

Tema   : “Optimasi Jaminan Mutu Pada Produk Agroindustri” 

Sub Tema  :  

 Pengembangan Teknologi Mutu Kemasan Pada Produk Pangan 

 Pengujian Produk Agroindustri 

 Teknologi Sistem Jasa Pada Produk Agroindustri Guna Mmpertahankan Kualitas 

Produk 

A. Tahap 1 

1. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran, formulir dapat di unduh di blog 

http://hmj-teknologipangan.umm.ac.id   

2. Setiap peserta wajib mengirimkan abstrak dan formulir pendaftaran dalam bentuk 

softcopy. Abstrak dikirim dengan formulir pendaftaran yang yang berada di file pdf 

yang berbeda. Kemudian disimpan ke dalam 1 folder dan mengirimkannya ke email 

itpforumm@gmail.com dengan subjek dan nama folder “LKTI _NAMA KETUA 

TIM_NAMA PERGURUAN TINGGI_JUDUL ABSTRAK” untuk dilakukan 

seleksi. 

KETENTUAN PESERTA 

KETENTUAN LOMBA 
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3. Peserta yang sudah mengirimkan abstraknya harus konfirmasi ke panitia dengan 

format abstrak “LKTI _NAMA KETUA TIM_NAMA PERGURUAN 

TINGGI_JUDUL ABSTRAK” ke nomor 085731771959 atas nama Izzatin Ihwah. 

4. Pengiriman abstrak tidak dipungut biaya apapun (GRATIS). 

5. Pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan pada 8 Maret 2017 melalui social media 

HIMATEKPA FPP UMM dan melalui e-mail ke ketua tim. 

 

B. Tahap 2 

1. Setiap tim yang dinyatakan lolos seleksi abstrak berhak melanjutkan ke tahap 

berikutnya, yaitu tahap seleksi Karya Tulis. Pada tahap ini peserta diminta untuk 

mengirimkan full paper. 

2. Setiap tim yang lolos tahap 1 diwajibkan membayar uang registrasi sebesar 

Rp.100.000,- per tim ke No. Rekening 2640276447 (Bank BCA) atas nama Fa’iza 

Sani Marta. 

3. Setelah melakukan pembayaran diharap ketua kelompok melakukan konfirmasi via 

SMS dengan format “LKTI _REGISTRASI FULL PAPER_NAMA KETUA 

TIM_NAMA PERGURUAN TINGGI_JUDUL PAPER_JAM 

PEMBAYARAN_PEMILIK REKENING/PENYETOR”, ke nomor 

083834105858 atas nama Rahmi Izzah Fatihiyah. Pembayaran uang registrasi 

dilakukan paling lambat pada tanggal 23 Maret 2017. 

4. Karya tulis dikirimkan dalam bentuk softcopy dengan ketentuan sebagai berikut: 

Sofcopy karya tulis dikirimkan dengan format PDF beserta foto/scan bukti 

pembayaran setiap kelompok, scan Kartu Tanda Mahasiswa, formulir 

pendaftaran lomba yang dapat diunduh pada blog http://hmj-

tekologipangan.umm.ac.id  dan foto berwarna ukuran 3x4 beralmamater bagi 

setiap anggota melalui e-mail itpforumm@gmail.com dengan format subjek “LKTI 

_NAMA KETUA TIM_NAMA PERGURUAN TINGGI_JUDUL KARYA 

ILMIAH” dan wajib konfirmasi ke panitia melalui sms dengan format “FULL 

PAPER LKTI_NAMA KETUA TIM_NAMA PERGURUAN TINGGI_JUDUL 

KARYA TULIS”  ke nomor 085731771959 atas nama Izzatin Ihwah. 

5. Batas pengumpulan akhir karya tulis beserta kelengkapan dokumen tanggal 23 Maret 

2017. 

6. Karya tulis yang diikutsertakan dalam kompetisi ini adalah karya tulis yang belum 

pernah diikutsertakan dalam kompetisi apapun. 

7. Pemenang yang telah terpilih (lolos tahap 2) merupakan peserta yang memiliki nilai 

tertinggi hasil kumulatif dari semua aspek penelitian yang dikategorikan dalam 

penelitian karya tulis. 
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8. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

9. Peserta yang lolos lomba karya tulis (Tahap 2), akan diumumkan tanggal 07 April 

2017 melalui social media HIMATEKPA FPP UMM dan melalui sms pada masing-

masing ketua tim. 

10. Peserta yang lolos seleksi Tahap 2 diwajibkan untuk melakukan konfirmasi finalis 

maksimal tanggal 12 April 2017 pukul 23.59 WIB ke nomor 085731771959 atas 

nama Izzatin Ihwah. 

 

C. Tahap 3 

1. Peserta yang lolos seleksi Tahap 2 diharuskan mempersiapkan presentasi dalam 

bentuk ppt dan alat peraga pembantu lainnya yang diperuntukkan untuk tahap final. 

2. Tahap final dilaksanakan pada tanggal 19 April 2017. Peserta akan mempersiapkan 

karya tulis mereka di depan juri menggunakan presentasi ppt yang telah disiapkan 

sebelumnya. 

3. Bagi kelompok yang lolos final akan mendapatkan pengarahan mekanisme final dan 

TM. 

4. Jumlah tim yang dinyatakan lolos seleksi tahap 2 sebanyak 10  tim. 

5. Peserta Finalis wajib mengikuti Technical Meeting 

6. Final (presentasi) diselenggarakan pada tanggal 19 April 2017 di Aula Lantai 2 

Masjid A.R. Fachrudin Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas 256 

Km 8 Malang 

7. Ketentuan yang belum diatur diatas dapat diatur di kemudian hari. 

 

Hadiah 

1. Juara 1 : Rp 1.250.000,00, trophy, sertifikat, free seminar nasional yang akan diadakan  

  pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 

2. Juara 2 : Rp 750.000,00, trophy, sertifikat 

3. Juara 3 : Rp 500.000,00, trophy, sertifikat 

 

Kriteria Penilaian 

1. Penilaian dilakukan oleh tim juri yang telah ditetapkan oleh kepanitiaan Lomba Karya 

Tulis Ilmiah. 

2. Karya tulis ilmiah yang diterima sesuai batas waktu yang telah ditentukan akan 

diseleksi dan akan ditetapkan 10 grand finalis oleh tim juri. 

3. Tim juri akan menetapkan pemenang berdasarkan hasil penilaian yang meliputi: 

HADIAH 

KRITERIA PENILAIAN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZZ 

 Kesesuaian penulisan dengan tema yang ditentukan. 

 Keorisinilan gagasan atau ide yang dibuat. 

 Kebermanfaatan hasil yang akan dicapai. 

 Kejelasan ide utama, fokus masalah dan hasil analisa. 

 Kreativitas dan inovasi gagasan. 

 Kelengkapan Karya Tulis Ilmiah meliputi sistematika penulisan. 

 Ketepatan dalam pemilihan kata dan kalimat, termasuk tata bahasa. 

4. Final presentasi akan diikuti oleh 10 grand finalis yang telah ditetapkan oleh tim juri 

dan akan melakukan presentasi maksimal 10 menit dan 10 menit selanjutnya 

dilakukan sesi tanya jawab oleh tim juri dan akan ditetapkan 3 finalis sebagai 

pemenang. 

5. Tim juri akan menetapkan finalis atau 3 tim peserta terbaik berdasarkan hasil 

penilaian presentasi yang meliputi pemahaman, kebenaran dan ketepatan jawaban, 

serta sikap dalam menjawab dan menanggapi pertanyaan. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZZ 

Ketentuan Penulisan Karya Tulis 

1. Sifat dan Isi Tulisan 

a. Kreatif dan Inovatif 

 Berisi gagasan yang kreatif sesuai dengan tema. 

 Berupa inovasi baru atau pengembangan dari inovasi yang sudah ada 

sebelumnya dan memiliki landasan teori yang jelas dan realistis. 

b. Orisinalitas Karya 

 Keaslian karya dan keaslian gagasan dalam menciptakan sebuah inovasi. 

c. Logis dan Sistematis 

 Tiap langkah penulisan disusun secara sistematis dan runtut. 

 Pada dasarnya karya tulis ilmiah memuat unsur – unsur identifikasi masalah, 

analisis, kesimpulan dan saran 

 Isi tulisan berdasarkan hasil kepustakaan dan atau hasil pengamatan dan atau 

interview, atau hasil penelitian. 

2. Sistematika penulisan 

a. Bagian Awal 

1) Halaman Judul 

 Judul diketik dengan huruf kapital, tidak membuka peluang untuk 

penafsiran ganda, serta hendaknya ekspresif. 

 Logo perguruan tinggi. 

 Nama, Nim, dan tahun angkatan penulis ditulis dengan jelas 

 Perguruan tinggi, kota asal dan tahun penulisan ditulis dengan jelas. 

2) Lembar Pengesahan 

 Lembar pengesahan memuat Judul, nama lengkap ketua kelompok, 

nomor induk mahasiswa, jurusan/fakultas, asal perguruan tinggi, alamat, 

no. Telp/HP, email, jumlah anggota, serta nama, NIP, dan no. Telp/Hp, 

email Dosen Pembimbing. 

 Lembar pengesahan ditanda tangani oleh Ketua Kelompok, Dosen 

Pembimbing dan Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wali Dekan Bidang 

Kemahasiswaan. 

 Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan. 

3) Lembar Pernyataan 

Lembar pernyataan keaslian dan belum pernah dikompetisikan dan atau 

dipublikasikan dengan materai yang ditanda tangani Ketua Kelompok dan 

Dosen Pembimbing. 

4) Kata Pengantar 

KETENTUAN PENULISAN KARYA TULIS 
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5) Daftar Isi 

6) Daftar Gambar/Tabel/Daftar Lampiran (jika diperlukan) 

7) Abstrak 

Abstrak disusun maksimal 1 halaman dengan format kertas A4, batas 

penulisan bagian kiri, kanan, atas, bawah adalah 4, 3, 3, 3 cm, dan penulisan 

abstrak maksimal 250 sampai dengan 500 kata. Format penulisan font Times 

New Roman, ukuran 11, spasi 1, dan merupakan inti sari seluruh tulisan 

meliputi: latar belakang, tujuan, landasar teori yang mendukung, metode 

penulisan, pembahasan, dan kesimpulan. Di bagian bawah ringkasan 

disertakan 3-5 kata kunci (key word). 

 

b. Bagian Inti 

1) BAB I Pendahuluan 

a) Latar belakang berisi gambaran umum mengenai topik yang diangkat 

serta alasan memilih pokok permasalahan menjadi karya tulis 

b) Perumusan masalah berisi uraian tentang inti permasalahan yang akan 

ditelaah. 

c) Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan. 

 

2) BAB II Tinjauan Pustaka 

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

relevan dengan masalah yang dikaji. 

b) Uraian mengenaipemecahan masalah yang akan dilakukan. 

c) Kutipan akan lebih baik bila diambil dari sumber pustaka primer seperti 

jurnal penelitian, prosiding seminar maupun buku. 

 

3) BAB III Metode Penulisan (non research)/Metode Penelitian (research) 

a) Metode penulisan menyajikan teknik pengumpulan data atau informasi, 

pengolahan data, analisis data dan kerangka berpikir. 

b) Metode penelitian berisi bagaimana observasi dilakukan termasuk 

waktu, lama dan tempat dilakukan observasi, bahan dan alat yang 

digunakan, cara pembuatan, rincian biaya pembuatan, dan metode 

memperoleh data/informasi, serta cara pengolahan data dan analisis yang 

dilakukan. 

 

4) BAB IV Pembahasan (non research)/Hasil dan Pembahasan (research) 
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a) Non Research: Uraian hasil kajian, temuan, ide pengembangan yang 

sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan didasarkan pada data atau 

informasi serta tinjauan pustaka. 

b) Research: Hasil berisi informasi/data/hasil pengujian data dari observasi 

atau penelitian yang dilakukan. Pembahasan berisi tentang uraian, 

interpretasi data dan analisis berkaitan dengan produk yang dihasilkan 

dari observasi atau penelitian atau eksperimen yang dilakukan. 

Termasuk juga manfaat, kelebihan dan dampak produk yang dihasilkan. 

 

5) BAB V Penutup 

a) Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab 

tujuan. 

b) Saran disampaikansecara spesifik sejalan dengan implikasi kebijakan. 

 

c. Bagian Akhir 

1) Daftar Pustaka 

 Daftar pustaka ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat 

dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan. 

 Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis nama 

pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat penerbit, dan nama penerbit. 

 Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, 

tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume dan nomor halaman. 

 Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet ditulis alamat 

website-nya dan waktu pengambilan. 

 Penulisan yang diperoleh dari media cetak ditulis nama sumbernya, 

tanggal, dan halaman. 

 

2) Daftar Riwayat Hidup 

Daftar riwayat hidup peserta mencakup nama lengkap, tempat, dan tanggal 

lahir, pengalaman organisasi, karya ilmiah yang pernah dibuat, dan 

penghargaan ilmiah yang pernah diraih. 

 

3) Lampiran (jika diperlukan) 

 

d. Persyaratan Penulisan 

1) Naskah ditulis maksimal 20 halaman. Jumlah halaman tidak termasuk cover, 

halaman pengesahan, ringkasan, daftar isi/gambar/tabel serta lampiran-
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lampiran. Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan akan 

mempengaruhi penilaian. 

2) Karya tulis merupakan gagasan orisinil buatan peserta dan belum pernah atau 

tidak sedang diikutsertakan dalam lomba sejenis. 

3) Bahsa Indonesia yag digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan 

sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan 

(EYD). 

 

e. Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengetikan 

1) Penulisan Huruf 

Naskah diketik pada kertas ukuran A4, jenis huruf Times New Roman, ukuran 

12, dan spasi 1,5. 

2) Tata Letak 

Batas pengetikan samping kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. 

3) Jarak Pengetikan, Bab, Sub-bab dan perinciannya 

 Jarak pengetikan antara Bab dan Sub-bab 3 spasi, Sub-bab dan kalimat 

di bawahnya 1,5 spasi. 

 Bab dan Judul Bab diketik ditengah-tengah menggunakan huruf kapital, 

dicetak tebal, dan tanpa digaris-bawahi. 

 Judul Sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis 

dengan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas, seperti yang, dari, dan. 

 Judul Anak Sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata 

ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas, seperti yang, dari, 

dan. 

4) Pengetikan Kalimat 

 Awal alenia diketik menjorok 5 point atau 1,25 cm. 

 Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi 

menjorok ke dalam dan semuanya tanpa diberi tanda petik. 

5) Penomoran Halaman 

 Nomor pada bagian awal mulai dari halaman judul hingga ringkasan 

digunakan Angka Romawi Kecil (i, ii, iii, iv, dan seterusnya). Nomor 

halaman ditulis pada bagian kanan bawah. 

 Bagian inti karya tulis mulai dari Pendahuluan sampai dengan Bagian 

Penutup memakai angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Nomor halaman 

ditulis pada bagian kanan bawah. 
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Untuk Informasi lebih lanjut hubungi : 

 CP  : 085755525144   (Maulida Fitri) 

     081555699506  (Nurul Hidayati) 

 Facebook : Himatekpa FPP UMM 

 Twitter : @HMJITPUMM 

 Instagram : himatekpaumm 

 E-mail : itpforumm@gmail.com 

 Blog  : http//hmj-teknologipangan.umm.ac.id 
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Lampiran 1 Format Halaman Judul 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL 

IKATAN MAHASISWA TEKNOLOGI PERTANIAN INDONESIA FAIR 

 (IMTPI FAIR) 

2017 

 

JUDUL KARYA TULIS 

................................................................... 

 

 

 

Diusulkan Oleh : 

(Nama Ketua Kelompok) (NIM) (Tahun Angkatan) 

(Nama Anggota Kelompok) (NIM) (Tahun Angkatan) 

(Nama Anggota Kelompok) (NIM) (Tahun Angkatan) 

 

NAMA PERGURUAN TINGGI 

KOTA 

TAHUN 

LOGO 

UNIVERSITAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZZ 

Lampiran 2 Format Abstrak 

 

JUDUL KARYA TULIS 

(Nama Ketua, Nama Anggota 1, Nama Anggota 2) 

(Perguruan Tinggi) 

(E-mail Ketua) 

 

Abstrak 

 .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................... 

 

Keyword : ......... , ....... , ........... 
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Lampiran 3 Format Halaman Pengesahan 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

1. Judul Karya Tulis   : 

2. Instansi    : 

3. Sub-tema    : 

4. Ketua Tim 

a. Nama Lengkap   : 

b. NIM    : 

c. Jurusan    : 

d. Universitas   : 

e. Alamat e-mail   : 

f. Alamat rumah dan No. Hp : 

5. Dosen Pendamping 

a. Nama Lengkap dan Gelar  : 

b. NIDN    : 

c. Alamat rumah dan No. Hp : 

 

 

Kota, Tanggal Bulan Tahun 

Dosen Pendamping,     Ketua Tim, 

         

 

 

(Nama Lengkap)      (Nama Lengkap) 

NIDN       NIM 

 

Mengetahui, 

Dekan/Wakil Dekan 

Bidang Kemahasiswaan 

 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 
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Lampiran 4 Format Lembar Pernyataan 

 

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL IMTPI FAIR 2017 

 
Judul Karya Tulis : ................................................................................................................ 

Nama Ketua  : ................................................................................................................ 

Nama Anggota : 1) ........................................................................................................... 

2) ............................................................................................................ 

 

 Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul 

di atas benar merupakan karya orisinil yang dibuat oleh penulis dan belum pernah 

dipublikasikan dan/atau dilombakan di luar kegiatan “LKTI FSAT FAIR” yang 

diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan (HIMATEKPA) Fakultas 

Pertanian – Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Demikian pernyataan ini kami 

buat dengan sebenarnya, dan apabila terbukti terdapat pelanggaran di dalamnya, maka kami 

siap untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. 

 

 

Kota, Tanggal Bulan Tahun 

 

Menyetujui, 

Dosen Pembimbing,       Ketua Tim, 

 

 

(Nama Lengkap)       (Nama Lengkap) 

NIDN.         NIM. 

Materai 

Rp 6000 


