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PENGUMUMAN
No: 08/PU/PR III/UG/V/2010

Perihal : Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa (KKTM) 2010

Sehubungan dengan surat Kopertis Wilayah  III Nomor: 106/003/3.2/KM/2010 perihal
Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa (KKTM) 2010 bidang IPA, IPS, dan Pendidikan, maka
dengan ini dimumkan bahwa Universitas Gunadarma memberikan  kesempatan  kepada
seluruh mahasiswa Universitas Gunadarma untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa (KKTM) tingkat Kopertis Wilayah III akan
dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Juni 2010;

2. Pendaftaran  peserta paling lambat kami terima tanggal 19 Mei 2010 dengan
menyerahkan Karya Tulis Mahasiswa 3 (tiga ) rangkap ke Bidang Kemahasiswaan*;

3. Tema dan Topik Kompetisi:
Tema “Peningkatan daya saing bangsa berbasis keunggulan lokal’
Alternatif Topik Lomba:

Bidang IPA:
-Pendayagunaan potensi berbagai sumber daya (Air, darat, biologis, fisik)
- Pendayagunaan teknologi untuk pemnfaatan berbagai sumber

Bidang IPS:
- Pengembangan kesadaran dan sistem hokum  nasional
- Pengembangan kemitraan pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan
- Pelestarian nilai-nilai sosial budaya
- Peranan komunikasi massa dalam perubahan sosial budaya
- Pengembangan Pariwisata dan dampak sosialnya
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan
- Penanggulan kekerasan dalam rumah tangga
- Kesadaran akan bahaya pornografi/porno aksi
- Peningkatan ekonomi rakyat

Bidang PENDIDIKAN
-Pengembangan pendidikan guru/dosen
-Pengembangan pendidikan luar sekolah dan belajar berkelanjutan
-Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan atau Kurikulum

Berbasis Kompetisi (KBK)
- Pengembangan pendidikan luar biasa
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan
- Pendidikan layanan khusus (pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil atau

yang terkena bencana)
- Pengembangan pendidikan dengan metode home schooling
- Pengembangan pendidikan anak usia dini

4. Persyaratan peserta:
a. Peserta kompetisi adalah mahasiswa aktif program Strata Satu (S1)
b. Peserta hanya diperkenankan mengikuti 1 (satu) bidang  kompetisi (dan belum pernah
menjadi juara pada kompetisi yang sama sebelumnya)
c. Mengisi formulir pendaftaran (dapat diambil di Bidang Kemahasiswaan*)

5. Karya Tulis yang akan diikut sertakan harus sudah dijilid dengan sampul muka
menggunakan  kertas buffalo dengan warna masing-masing berikut:
a. Bidang IPA warna Biru Muda
b. Bidang IPS warna Merah Muda
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c. Bidang Pendidikan warna Kuning Muda

6. Bagi pemenang I, II, dan III tingkat Kopertis Wilayah III akan memperoleh Piagam
penghargaan, Tropy dan tabungan dari Kopertis Wilayah III

7. Metode penulisan Karya Tulis dan hal-hal lain yang belum lengkap di dalam
pengumuman di dalam surat ini berpedoman pada Buku Pedoman Umum Kompetisi Karya
Tulis Mahasiswa bidang IPA, IPS dan Pendidikan yang diterbitkan Ditjen Dikti dapat
diunduh  di alamat ini:

Web Kopertis:
http://www.kopertis3.or.id/html/2010/04/pedoman-umum-kompetisi-karya-tulis-
mahasiswa-kktm-tahun-2010/

Atau
http://ati.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.14

Informasi lebih lanjut mengenai KKTM 2010 Universitas Gunadarma dapat menghubungi:

*Bidang Kemahasiswaan Universitas Gunadarma
Gedung IV lantai 2 ruang D427
Kampus D, Margonda Depok
Dengan Ibu Dra. Ati Harmoni, MM (ati@staff.gunadarma.ac.id)
Telp.: 021-78881112 ext 453

Demikianlah pengumuman ini, semoga dapat ditindaklanjuti seluruh mahasiswa
Universitas Gunadarma.

Depok, 6 Mei 2010

Bidang Kemahasiswaan
Universitas Gunadarma
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