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A. DEFINISI

Transisi demokrasi di Indonesia yang telah berlangsung selama lebih 

dari  satu  dasawarsa  ini,  ternyata  telah  menumbuhkan  optimisme  di 

berbagai  kalangan,  tak  terkecuali  pengamat  asing,  terhadap 

keberlangsungan  demokrasi  di  negara  ini.  Optimisme  itu,  misalnya, 

terwujud dalam sejumlah komentar yang dilontarkan oleh para pengamat 

dan  politisi  asing  terhadap  demokrasi  di  Indonesia.  Pembangunan 

demokrasi  memiliki  arti  sangat  penting  dalam  pembangunan  nasional 

secara keseluruhan. Demokrasi secara tersurat dan tersirat sudah menjadi 

amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. 

Perjalanan demokrasi  selama 5 tahun terakhir  memberikan pengalaman 

tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, kondisi aman 

dan  damai  dapat  dipulihkan dan dipelihara,  terutama di  daerah-daerah 

konflik, seperti Nanggroe Aceh Darusalam, Maluku, Poso dan Papua; dan 

tidak  dimungkiri  juga  bahwa  dalam  lima  tahun  terakhir  masih  terjadi 

insiden kekerasan antarkelompok, adanya tindak kekerasan, atau anarkis 

dalam proses  pemilihan  kepala  daerah,  dan  adanya  persoalan  korupsi. 

Fareed Zakaria (1997)  pernah menulis  bahwa demokrasi  adalah sebuah 

sistem politik  yang dicirikan dengan keberadaan pemilihan umum yang 

bebas, aturan hukum, pemisahan kekuasaan dan perlindungan kebebasan 

dasar seperti kebebasan berbicara, berserikat, beragama dan hak milik.

Diakui  oleh  para pemimpin  lembaga  negara,  pengalaman menuju 

konsolidasi demokrasi yang berkualitas masih diwarnai adanya paradoks 

demokrasi dari nilai demokrasi konstitusional yang didambakan. Sejumlah 

realitas  menunjukkan  masih  ada  kelemahan  dalam berdemokrasi  salah 

satunya masih adanya praktek kekerasan di masyarakat, pragmatisme – 

transaksional  terutama  pada  pelaksanaan  pemilu  dan  pilkada. 



Permasalahan  institusional  poilitik  yang  berpotensi  pada  munculnya 

distrust.  Dalam konteks  ini  pemerintah  dan  perangkat  lembaga  negara 

dituntut  untuk  bersikap tegas  bersama menegakkan hukum dan bukan 

memberikan uang aksi kekerasan dan anarkisme melanda masyarakat atas 

nama kebebasan dan demokrasi. Nilai demokrasi yang dikembangkan di 

indonesia adalah bersifat universal yang memiliki kesetaraan, penghargaan 

terhadap  HAM  khususnya  terpenuhinya  hak  berserikat  dan  berkumpul. 

Sedangkan  sistem  demokrasi  disesuaikan  berdasarkan  amanat  pendiri 

bangsa.  Demokrasi  yang dikembangkan adalah demokrasi  konstitusional 

yang memperkuat 4 pilar yakni pancasila, UUD 1945, NKRI dan bhineka 

tunggal ika. 

Proses  demokratisasi  berpotensi  akan  mendapatkan  momentum 

positif  terus  menerus  apabila  komitmen seluruh pemangku kepentingan 

untuk saling bekerja sama mendorong proses demokratisasi ke arah yang 

positif  dan  konstruktif  dijaga  dan  ditingkatkan  secara  berkelanjutan. 

Namun, kenyataannya upaya untuk mendorong komitmen terkendala oleh 

masih lemahnya koordinasi, komunikasi dan dialog dalam pemerintah dan 

antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, menjadi pekerjaan 

rumah yang  tidak  ringan  bagi  pemerintah  untuk  menciptakan  prakarsa 

secara  terus  menerus  untuk  membangun  secara  sistematis  dan 

menguatkan  mekanisme  komunikasi  dialog,  dan  koordinasi,  tidak  saja 

dengan  sesama  instansi  pemerintah,  dan  antara  pemerintah  dengan 

penyelenggara  negara  lainnya,  tetapi  juga  antara  pemerintah  dengan 

masyarakat  sipil,  politik  dan  ekonomi  secara  intensif  dan  berkualitas. 

Perjalanan  Indonesia  menuju  demokrasi  yang  sesungguhnya  memang 

masih sangat panjang. Sehingga ketika di sana-sini terdapat paradoks, itu 

mesti dimaknai sebagai  on becoming process. Harus pula disadari bahwa 

paradoks  itu  juga  bersumber  dari  disparitas  pemahaman  demokrasi  di 

kalangan masyarakat.  Maka,  satu  hal  yang  perlu  dilakukan kini  adalah 

bagaimana  mempersempit  jarak  pemahaman  demokrasi  antarberbagai 

kalangan dalam masyarakat  itu,  sehingga paradoks-paradoks demokrasi 



yang sering menjadi  bagian dalam kehidupan politik maupun sosial  kita 

sehari-hari bisa diminimalisir.

B. BIDANG/TOPIK YANG DILOMBAKAN
Bidang yang diperlombakan atau harus dipresentasikan adalah yang 

berkaitan dengan pemilu serta keterkaitannya dengan 4 Pilar Kehidupan 
Berbangsa Dan Bernegara dengan tema yang ditentukan oleh panitia. 

C. TEMA

“MEWUJUDKAN  PEMILU  YANG  DEMOKRATIS  BERDASARKAN 
NILAI-NILAI  EMPAT  PILAR  BERBANGSA  DAN  BERNEGARA 
INDONESIA”

D. SUB TEMA 
1. Tata cara penyelenggaraan pemilu 
2. Demokrasi dan kuota perempuan dalam pemilu 

3. Money politics dalam pemilu 

4. Pemilih abstain dalam pemilu 

E. PERSYARATAN PESERTA
1. Peserta harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif diploma atau S-1 pada 

universitas baik swasta maupun negeri di seluruh Indonesia.
2. Peserta masih berstatus mahasiswa pada saat presentasi grand final.

3. Peserta berkelompok dengan maksimal 3 (tiga orang tiap kelompoknya).

4. Anggota  kelompok  dapat  berasal  dari  angkatan  dan  jurusan  yang 
berbeda.

F. KETENTUAN LOMBA

1. Karya merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan.

2. Karya tulis  tersebut belum pernah diikutsertakan atau memenangkan 
perlombaan serupa di tempat lain. 

3. Naskah  LKTM  dibuat  rangkap  3  (tiga)  dalam  bentuk  hardcopy  dan 
softcopy (cd room).



4. Batas akhir karya tulis diterima paling lambat tanggal 10 Juni 2012.

5. Dalam penyerahan naskah LKTM disertakan foto copy kartu mahasiswa 
dan riwayat hidup para peserta.

6. Setelah  pengumpulan  karya  tulis  yang  dilombakan,  naskah  tersebut 
akan oleh tim seleksi oleh tim penyeleksi dan dipilih 6 finalis.

7. Pengumuman finalis dapat dilihat di web KMHDI www.kmhdi.org

8. Para  finalis  diharuskan  mempresentasikan  isi  proposal  tersebut 
dihadapan dean juri dan khayalak umum pada saat grand final.

9. Keputusan dewan juri mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

G. PROSES SELEKSI
- Pendaftaran & penerimaan karya tulis : April - Juni (Deadline 10 Juni 

2012)
- Seleksi Karya Tulis :  11 Juni – Juli 2012

- Pengumuman finalis :  30 Juli 2012

- Grand Final :  9 Agustus 2012

H. SIFAT DAN ISI KARYA
Sifat dan isi karya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kritis

Karya berisi telaah kritis terhadap suatu permalahan dan isu aktual yang 

didukung oleh argumentasi ilmiah.

2. Kreatif, inovatif & Orisinil

Karya berisi  gagasan atau ide kreatif dan inovatif yang mensolusikan 

atau  mengantisipasi  suatu  permasalahan  yang  telah,  sedang  atau 

diduga berkembang di masyarakat, dan merupakan karya sendiri yang 

belum pernah dipublikasikan.

3. Solusi  yang  dikemukakan  hendaknya  memiliki  landasan  teori 

yang jelas dan realistis untuk diaplikasikan.

4. Sistematis

http://www.kmhdi.org/


a. Tulisan didukung oleh data atau informasi terpercaya.

b. Bersifat asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan.

c. Tiap langkah penulisan karya dirancang secara sistematis dan runtut.

d. Pada dasarnya hasil karya pemuat unsur-unsur identifikasi masalah, 

analisis yang

menghasilkan solusi masalah, kesimpulan dan rekomendasi.

I. FORMAT PENULISAN LOMBA KARYA TULIS 

1. Naskah ditulis  dengan menggunakan bahasa Indonesia  ragam ilmiah 

yang berisi ide/gagasan bersifat inovatif 

2. Naskah ditulis maksimal 30 halaman (sudah termasuk halaman judul, 

daftar isi, pengesahan, abstrak,dan lain lain)

3. Naskah merupakan karya asli  dan belum pernah memenangkan dan 

diikutsertakan perlombaan lain yang sejenis.

4. Naskah diketik rapi  pada kertas HVS kuarto (  A4 )  dengan jarak 1,5 

spasi,  font  size  12,  huruf  Times  New  Roman  Style,  dengan  batas 

pengetikan: samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas atas 4 cm 

dan batas bawah 3 cm, batas pengetikan 2 cm pada bagian bawah.

J. Sistematika penulisan naskah karya tulis ilmiah sebagai berikut 

ini:

a. Halaman judul

Halaman judul menyajikan : logo Perguruan Tinggi,  judul, nama penulis,  

tujuan, nama perguruan tinggi, kota, bulan dan tahun.

b. Abstrak

Abstrak berisi uraian singkat karya tulis yang meliputi: latar belakang, 

tujuan,  manfaat,  metode  penulisan,  hasil  dan  saran  yang 

direkomendasikan.



c. Kata Pengantar.

d. Daftar isi

e. Daftar lain

 Jika ada. Misal: Daftar Tabel, Daftar Grafik, Daftar Gambar dll

f. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan  berisi  :  latar  belakang,  rumusan  masalah,  tujuan 

penulisan,manfaat penulisan, sistematika penulisan.

g. Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan  pustaka  merupakan  kerangka  konseptual  berisi  batasan/ 

konsep/  teori  yang  mendukung penulisan  yang  dapat  diperoleh  dari 

jurnal penelitian, buku, atau sumber sumber lainnya.

h. Bab III Metode Penulisan 

Metode  penulisan  menyajikan  langkah-langkah/prosedur  yang  benar 

yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang menguraikan secara 

cermat  cara/metode  pengumpulan  informasi  dan  atau  data,  analisis 

informasi  dan  atau  data,  penarikan  kesimpulan,   serta  merumuskan 

saran.  Metode  penulisan  dapat  mencakup:  pendekatan  penulisan, 

sumber penulisan, sasaran penulisan, tahapan penulisan dan lain-lain.

i. Bab IV Pembahasan

Analisis  permasalahan  didasarkan  pada  data  atau  informasi,  serta 

dikaitkandengan  telaah  pustaka  untuk  menghasilkan  alternatif 

pemecahan masalah atau gagasankreatif

j. Bab Penutup

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diambil harus konsisten 

dan saran yang disampaikan berupa gagasan yang berkaitan dengan isi  

karya tulis secara keseluruhan.

k. Daftar Pustaka



Referensi/sumber  acuan  yang  digunakan  dalam  karya  tulis  ilmiah. 

Penulisan daftar  pustaka untuk  buku,  dimulai  dengan  menulis  nama 

pengarang,  tahun  penerbitan,judul  buku,  nama penerbit  dan  tempat 

terbit. Penulisan daftar pustaka dari jurnal dimulai dari nama penulis, 

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

Penulisan  daftar  pustaka  yang  diperoleh  dari  internet  ditulis  alamat 

website-nya dan tanggal pengutipan.

l. Lampiran-lampiran

Biodata  peserta  terdiri  atas:  nama,  tempat  dan  tanggal  lahir,  NIM, 

jurusan/prodi/fakultas,  perguruan  tinggi,  prestasi/penghargaan  dalam 

menulis. Lampiran lain yang diperlukan.

K. Kriteria dan Format Penilaian

- Kriteria  penilaian  Lomba  Karya  Tulis  Mahasiswa  KMHDI  2012 

sebagai berikut ini:

a) Penilaian terdiri atas dua aspek:

i. Naskah karya tulis

ii. Presentasi karya tulis ( bagi yang lolos ke Final )

b) Penilaian ini dilakukan oleh Tim Juri yang ditetapkan oleh Panitia 

LKTM

c) Naskah yang diterima sesuai batas waktu yang telah ditentukan 

akan diseleksi  dan  ditetapkan 6  karya  tulis  terbaik  masuk  Grand 

Final.

d) Peserta yang terseleksi akan diundang untuk mempresentasikan 

karyatulisnya di hadapan Tim Juri.

e) Tim juri akan menetapkan pemenang berdasarkan hasil penilaian 

naskah dan presentasi karya tulis ilmiah.



- Kriteria  penilaian  naskah  Lomba  Karya  Tulis  Mahasiswa   

mencakup aspek:

a) Format Karya Tulis

1) Tata tulis : ukuran kertas, kerapihan ketik, tata letak dan 

jumlah halaman

2) Penyajian:  sistematika  tulisan,  ragam  bahasa  ilmiah, 

ketepatan  dan  kejelasan  ungkapan,  penggunaan  bahasa  yang 

baik dan benar

b) Kreativitas dan Inovatif

a. Relevansi topik dengan tema

b. Kreativitas gagasan

c. Kelayakan implementasi

c) Data dan Sumber informasi

a. Kesesuaian  sumber  informasi  (Relevansi  data  dan  informasi 

yang diacu)

b. Keakuratan dan integritas data dan informasi

d) Pembahasan, kesimpulan, serta  Gagasan

Kemampuan menganalisis dan  merumuskan kesimpulan

L. Jadwal Kegiatan

Lomba Karya Tulis Mahasiswa KMHDI 2012 dijadwalkan sebagai berikut ini.:

1. Sosialisasi Program : Maret s/d Mei 2012

2. Batas Penyerahan Naskah : 10  Juni 2012

3. Seleksi Proposal LKTM : 11 Juni s/d 30 Juli 2012

4. Pengumuman Finalis : 30  juli 2012



5. Grand Final LKTM : 9 Agustus  2012

M.Grand Final LKTM
Ketentuan Grand Final

1) Enam  finalis  akan  diseleksi  dan  mendapat  kesempatan  untuk 
mempresentasikan karyanya didepan dewan juri, peserta yang lolos 
akan diumumkan pada tanggal 2 Agustus 2012.

2) Masing-masing finalis diberi waktu 15 menit untuk presentasi dan 10 
menit untuk Tanya jawab.

3) Pada saat grand final,  diharapkan seluruh anggota tim dapat hadir 
tepat  waktu dan memakai  pakaian resmi  yaitu jas almamater  dan 
pakain sopan rapi.

4) Keputusan Juri tidak dapat di ganggu gugat.

N. Hadiah

Juara I : Piala bergilir + piala + piagam + boneka + uang pembinaan 
(3.500.000)

Juara II : Piala +  piagam +boneka + uang pembinaan( 3.000.000)

Juara III : Piala +  piagam +boneka + uang pembinaan( 2.500.000)

Harapan I :  Medali  +  piagam  +  boneka  +  uang  pembinaan 

( 1.000.000)

Harapan II :  Medali  +  piagam  +  boneka  +  uang  pembinaan 

( 1.000.000)

Harapan III: Medali + piagam + boneka + uang pembinaan ( 1.000.000)

O. FORMAT PENILAIAN PRESENTASI FINAL LKTM 

a. Teknik penyajian (Bobot= 40)

1) Sistematika penyajian dan isi
2) Alat bantu dan media yang digunakan

3) Penggunaan bahasa tutur yang baku

4) Cara presentasi (sikap)

5) Ketepatan waktu

b. Penalaran (Bobot= 40)



1) Penguasaan materi dalam penyampaian
2) Kebenaran dan ketepatan jawaban
3) Cara menjawab

4) Keterbukaan peserta di dalam menjawab pertanyaan

c. Performance (Bobot= 20)

Penampilan finalis ketika presentasi

P. FORMAT PENILAIN AKHIR LKTM 

1. Nilai Naskah Karya Tulis LKTM (60 %)

2. Nilai Presentasi LKTM (40%)

NILAI TOTAL (100%)


