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I. LATAR BELAKANG 

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata 

dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca supaya manusia dapat 

menegakkan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 

berbagi manfaat bagi manusia,(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah 

mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak 

dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” 

(QS. Al-Hadid [57]: 25) 

 

Dari Abdillah Radhiallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”Mohonlah kepada Allah 

ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah Kepada-Nya dari ilmu yang tidak bermanfaat.” 

( HR. Ibnu Maja) 

 Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 

NRI 1945. Paham negara hukum menghendaki adanya supremasi hukum, yaitu menjadikan 

hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan bernegara. Kekuasaan 

negara secara umum terbagi atas 3 (tiga), yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-

undang, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dan kekuasaan yudikatif yang 

mengadili pelanggaran terhadap undang-undang atau biasa disebut dengan penegak hukum. 

Ketiga cabang kekuasaan negara tersebut harus menjalankan kekuasaannya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga negara dapat menjadi sarana penggerak 

guna memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. 

Untuk dapat mencapai supremasi hukum, maka harus didukung dengan penegakan 

hukum yang memenuhi kriteria berkeadilan, bermanfaat dan memiliki kepastian hukum. 

Penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor 

hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 

faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. Dan salah satu yang memiliki peranan paling besar 

adalah penegak hukum sebagai seorang yang menjaga martabat hukum dalam menjalankan 

tugasnya. Apabila penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak akan dapat terwujud. 

 Dewasa ini, pandangan publik terhadap para aparatur penegak hukum cenderung negatif. 

Aparatur penegak hukum dinilai belum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, diakibatkan 

banyaknya mafia peradilan dan kurangnya integritas dalam menjalankan profesi hukum. 

Disamping itu, terdapat juga peranan advokat sebagai officium nobile acapkali kurang memiliki 

integritas dan melakukan segala cara yang melanggar kode etiknya untuk memenangkan suatu 

kasus. Hal ini sangat menodai paham negara hukum Indonesia karena hal tersebut menjadi bukti 
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bahwa hukum belum dapat menjadi panglima tertinggi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan 

pengawasan sebagai urgensi terhadap aparatur penegak hukum untuk dapat mengembalikan 

integritas aparatur penegak hukum dan kepercayaan masyarakat terhadapnya. 

Sistem pengawasan penegakan hukum memiliki dua bentuk, yaitu built in control dan 

pengawasan antar lembaga. Pengawasan built in control adalah pengawasan yang dilakukan di 

dalam lembaga tersebut, sedangkan pengawasan antar lembaga dilakukan oleh pengawas di luar 

lembaga tersebut. Setiap lembaga penegak hukum memiliki lembaga pengawas masing-masing, 

hakim pengadilan negeri diawasi oleh hakim tinggi, hakim tinggi diawasi oleh Mahkamah 

Agung dan lain sebagainya. Selain itu, di luar lembaga tersebut, masing-masing lembaga diawasi 

oleh lembaga independen, Komisi Yudisial mengawasi kinerja hakim, komisi kejaksaan 

mengawasi kinerja jaksa, dan lain sebagainya. 

Pengawasan antar lembaga dapat dilakukan oleh lembaga lain yang berkaitan dalam 

maupun lembaga lain di luar sistem peradilan. Pengawasan antar lembaga dapat dilakukan oleh 

masing-masing komponen sistem. Kepolisian diawasi oleh Kejaksaan, Kejaksaan diawasi oleh 

Pengadilan Negeri, Kepolisian diawasi oleh Pengadilan Negeri dan lain sebagainya. Sedangkan 

pengawasan antar lembaga di luar sistem peradilan pidana dapat dilakukan oleh komisi-komisi 

seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya 

yang memiliki fungsi pengawasan non structural. 

Namun sistem pengawasan terhadap aparatur penegakan hukum tersebut dinilai belum 

maksimal dikarenakan tidak memiliki kekuatan eksekutorial mengikat. Oleh karena itu, 

dibutuhkan reformasi terhadap sistem pengawasan terhadap aparatur penegakan hukum sebagai 

solusi dalam penegakan hukum di Indonesia. 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka BTM Aladdinsyah, S.H. sebagai organisasi 

yang penuh dengan terobosan, kembali menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Ilmiah 

Nasional sebagai sebuah sarana para mahasiswa/i hukum untuk mengasah pemikirannya dalam 

hal pembentukan opini kritis, dan juga menambah pengetahuannya dalam hal reformasi sistem 

pengawasan aparatur penegak hukum guna menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan. 

Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu menampung seluruh aspirasi mahasiswa hukum se-

Indonesia dalam sebuah agenda yang dirancang untuk meningkatkan kreativitas, jiwa sportivitas, 

daya saing, serta solidaritas antar sesama dalam merumuskan suatu ide pemecahan permasalahan 

dalam pengawasan aparatur penegak hukum di Indonesia.  

 

II. TUJUAN KEGIATAN 

1. Membangkitkan jiwa kompetisi dan sikap kritis mahasiswa/i Fakultas Hukum se-

Indonesia. 
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2. Meningkatkan minat mahasiswa terutama dalam bidang menulis melalui karya tulis ilmiah 

yang berisi gagasan solutif untuk mewujudkan reformasi terhadap sistem pengawasan 

aparatur penegak hukum sebagai solusi dalam penegakan hukum di Indonesia. 

3. Menanamkan jiwa semangat mahasiswa sebagai agent of change.  

4. Menciptakan mahasiswa berbudaya konstitusi yang sadar akan hukum, bersikap kritis, 

analitis, dan solutif terhadap permasalahan bangsa.  

5. Sebagai wahana silaturahmi antar mahasiswa/i fakultas hukum se-Indonesia.  

 

III.  SASARAN KEGIATAN 

1.  Lomba Karya Tulis: Mahasiswa/i Strata-1 Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri dan 

Swasta di seluruh Indonesia dengan ketentuan satu karya tulis diajukan oleh 2-3 orang 

dengan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing.  

2.  Seminar Nasional: Seluruh Peserta Kompetisi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Sumatera Utara dan Umum. 

3 Field Trip: Seluruh peserta kompetisi dan panitia pelaksana 

 

IV. NAMA DAN TEMA KEGIATAN 

 Nama Kegiatan      : “Law Enforcement Fair 2017” 

 Tema Kegiatan Law Enforcement Fair 2017 : “Law Enforcement System Reform More    

Than Just A Vision” 

 

V. BENTUK KEGIATAN 

1. Lomba Karya Tulis Ilmiah 

 Lomba Karya Tulis Ilmiah adalah lomba membuat tulisan yang ilmiah, dalam hal ini 

penulisan tersebut dikhususkan ke dalam bidang hukum. Lomba ini merupakan rangkaian acara 

utama dalam Law Enforcement Fair 2017 (LEF) yang ditujukan bagi mahasiswa/i Fakultas 

Hukum seluruh Indonesia kecuali mahasiswa/i dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 

disamping acara Seminar Hukum Nasional. Setiap universitas boleh mengirimkan lebih dari 1 

tim delegasi, dimana setiap tim delegasi terdiri dari minimal 2 (dua) orang peserta dan maksimal 

3 (tiga) orang  peserta yang akan memberikan pemikiran solutif mengenai permasalahan dalam 

praktek penegakan hukum yang selama ini terjadi di Indonesia.  Tema dari lomba karya tulis 

ilmiah ini adalah “Reformasi Sistem Pengawasan Aparatur Penegak Hukum Di Indonesia”.  

Kompetisi ini akan memperebutkan Piala Bergilir Mahkamah Agung yang telah 

menjadi piala bergilir dalam Kompetisi Artikel Ilmiah Law Enforcement Fair 2017 yang 

diselenggarakan oleh BTM Aladdinsyah, S.H., Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 
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Kompetisi ini diharapkan mampu melatih jiwa kepenulisan, menstimulasi ide-ide segar dari 

mahasiswa, serta meningkatkan daya saing bangsa untuk berpikir kritis, kreatif, dan produktif. 

Selain itu, kompetisi ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan penalaran 

mahasiswa yang runtut dan analitis dalam mengkritisi berbagai permasalahan serta menentukan 

pilihan dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Seluruh peserta akan diberikan jangka waktu 

untuk mengerjakan karya tulis ilmiah tersebut sesuai dengan tema yang kemudian akan diseleksi 

oleh dewan juri. Dari penyeleksian tersebut akan dipilih 10 (sepuluh) Karya Tulis Terbaik yang 

berhak masuk kedalam babak final dan akan mempresentasikan karya tulis tersebut di 

Universitas Sumatera Utara. Kemudian dewan juri akan menentukan 3 (tiga) tim yang terbaik 

sebagai juara I, II, dan III dengan kriteria penilaian hasil karya tulis dan presentasi. 

 

2. Seminar Hukum Nasional  

  Seminar Hukum Nasional merupakan bagian rangkaian kegiatan Law Enforcement Fair 

2017. Seminar Hukum Nasional ini akan diikuti oleh seluruh finalis Law Enforcement Fair 2017, 

civitas akademika Universitas Sumatera Utara, serta masyarakat umum. Acara Seminar 

Nasional ini tidak hanya terbuka untuk mahasiswa/i fakultas hukum se-Indonesia tetapi juga 

terbuka untuk umum dengan tema : “Reformasi Sistem Pengawasan Aparatur Penegak 

Hukum di Indonesia”. 

  Dalam seminar ini, peserta akan diberikan suatu penjelasan mengenai bagaimana 

pengawasan aparatur penegak hukum Indonesia saat ini dan bagaimana seharusnya pengawasan 

tersebut dilakukan,  serta Tanya-jawab peserta dengan pembicara. Pembicara dari perwakilan 

para aparatur penegak hukum dan juga dari pihak lembaga pengawasan internal baik itu 

Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial masing-masing akan mengangkat isu, 

permasalahan, ataupun kebijakan terkait pengawasan aparatur penegak hukum di atas. Isu, 

permasalahan ataupun kebijakan tersebut akan ditelaah lebih lanjut oleh pembicara. Melalui 

seminar ini nantinya diharapakan dapat memberikan pula sebuah solusi mengenai permasalahan 

dalam pengawasan aparatur penegak hukum tersebut. Seminar ini akan dilaksanakan pada 

tanggal 11 Maret 2017 di Peradilan Semu FH USU. 

 

3. Field Trip 

Kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari closing ceremony Law Enforcement Fair 

(LEF) 2017, dimana kegiatan ini ditujukan untuk mengakrabkan diri antara panitia dan 

partisipan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI). Di dalam field trip ini terdapat beberapa kegiatan 

untuk memperkenalkan identitas Danau Toba baik dari segi budaya, sejarah, estetika maupun 

kuliner yang khas. Diharapkan melalui kegiatan ini, identitas dan budaya Danau Toba dapat 

diperkenalkan secara lebih lanjut kepada para peserta, dan menjadi suatu kegiatan yang 
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menyenangkan namun tetap menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjalin 

silaturahmi antara mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. 

 

VI.     PENYELENGGARA 

Badan Ta’mirul Musholla Aladdinsyah, S. H. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 

 

VII. WAKTU, TEMPAT, DAN TANGGAL 

Waktu : Kamis, 09 Maret s.d. Sabtu, 11 Maret 2017  

Tempat : Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara 

 

VIII. JADWAL KEGIATAN 

1. Publikasi Kegiatan 01 November 2016 – 09 Maret 2017 

2. Pendaftaran Peserta 28 Desember 2016 – 05 Februari 2017 

3. Pengumpulan Naskah KTI 05 Januari 2017 – 06 Februari 2017 

4. Proses Seleksi Naskah KTI 08 Februari 2017 – 24 Februari 2017 

5. Pengumuman 10 Finalis 26 Februari 2017 

6. Batas Konfirmasi Keikutsertaan 04 Maret 2017 

7. Technical Meeting 09 Maret 2017 

8. Presentasi 10 Maret 2017 

9. Seminar dan Pengumuman Pemenang 11 Maret 2017 

10. Field Trip  12 Maret 2017 

 

IX. LANDASAN KEGIATAN 

1. Sebagai Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BTM Aladdinsyah, S.H. FH USU. 

3. Program Kerja Divisi Kajian Keilmuan BTM Aladdinsyah, S.H. FH USU. 

 

X. PESERTA 

Mahasiswa/i Strata-1 Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh 

Indonesia kecuali mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan ketentuan 

satu karya tulis diajukan oleh 2-3 orang dengan didampingi seorang dosen pembimbing. 

 

XI.  SUSUNAN KEGIATAN ACARA  

Terlampir (Lampiran 1)  
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XII. PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH  

Terlampir (Lampiran 2)  

 

XIII. SEKRETARIAT DAN CONTACT PERSON 

Terlampir (Lampiran 3)  

 

XIV. SUSUNAN KEPANITIAAN 

Terlampir (Lampiran 4)  

 

XV.  PENUTUP 

Demikianlah proposal perencanaan Kegiatan Acara Law Enforcement Fair (LEF) 2017 ini 

disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi semua pihak terkait untuk dimanfaatkan 

sebagaimana harusnya. Apa yang kami susun ini adalah sebuah rancangan. Untuk 

merealisasikannya dibutuhkan kerja keras, kerjasama dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena 

itu, panitia sangat berterima kasih atas segala dukungan dalam berbagai bentuk yang diberikan. 

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan rahmatnya agar kegiatan ini dapat berlangsung 

dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti serta dapat memberikan banyak manfaat bagi kita 

semua. 
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Lampiran 1 

 

SUSUNAN KEGIATAN ACARA LAW ENFORCEMENT FAIR 2017 

No. Hari Waktu Acara 

1. Kamis. 09 Maret 2017 10.00 – 12.00 Registrasi Peserta 

12.00 – 13.30 ISHOMA 

13.30 – 16.00 Opening Ceremony 

16.00 – 16.30 ISHOMA 

16.30 – 17.30 
Technical Meeting Peserta 

dengan Juri 

17.30 Peserta kembali ke hotel 

2. Jumat, 10 Maret 2017 08.00 – 08.30 Registrasi hari kedua 

08.30 – 09.00 Presentasi Tim 1 

09.00 – 09.30 Presentasi Tim 2 

09.30 – 10.00 Presentasi Tim 3 

10.00 – 10.30 Presentasi Tim 4 

10.30 – 11.00 Presentasi Tim 5 

11.00 – 11.30 Presentasi Tim 6 

11.30 – 12.00 Presentasi Tim 7 

12.00 – 14.00 ISHOMA 

14.00 – 14.30 Presentasi Tim 8 

14.30 – 15.00 Presentasi Tim 9 

15.00 – 15.30 Presentasi Tim 10 

15.30 – 16.30` ISHOMA 

16.30 Kembali ke hotel 

19.30 – 21.30 Malam Keakraban 

3. Sabtu, 11 Maret 2017 09.00 – 12.30 Seminar 

12.30 – 13.30 ISHOMA 

13.30 – 15.30 Closing Ceremony 

15.30 Kembali ke hotel 

4 Minggu, 12 Maret 2017 03.30-18.00 Field Trip to Danau Toba 
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Lampiran 2 

PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

LAW ENFORCEMENT FAIR 2017 

A. Pengertian Umum 

Karya tulis merupakan suatu tulisan yang disusun secara sistematis dan komprehensif 

berdasarkan data dan informasi yang akurat dan terpercaya yang dianalisis secara tajam dan 

diakhiri dengan kesimpulan, saran yang relevan dan perumusan solusi yang inovatif dalam 

menyikapi realita dalam ruang lingkup penegakan hukum di Indonesia. Karya tulis yang 

dimaksud bukan merupakan laporan penelitian yang eksperimental. 

B. Tema Karya Tulis 

Materi tulisan mengacu pada tema, yakni: “Reformasi Sistem Pengawasan Aparatur 

Penegak Hukum di Indonesia” dan dapat memilih sub tema yaitu: 

a. Reformasi Sistem Pengawasan Terhadap Hakim

b. Reformasi Sistem Pengawasan Terhadap Jaksa

c. Reformasi Sistem Pengawasan Terhadap Aparatur Kepolisian

d. Reformasi Sistem Pengawasan Terhadap Advokat

e. Peran Masyarakat dalam Sistem Pengawasan Aparatur Penegak Hukum

f. Aparat Penegak Hukum yang Progresif dalam Sistem Peradilan Umum

C. Persyaratan Peserta 

a. Peserta wajib mengikuti tata tertib yang dikeluarkan dan disusun secara resmi oleh 

Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Law Enforcement Fair (LEF) 2017. 

b. Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional LEF 2017 adalah mahasiswa/i aktif 

Fakultas Hukum Strata-1 seluruh Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, di 

Indonesia, kecuali mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 

c. Peserta bersifat kelompok, yaitu 2 - 3 orang tiap kelompok. 

d. Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 (satu) karya tulis ilmiah 

(maksimal 2) dengan ketentuan hanya diperbolehkan menjadi ketua di satu tim. 

e. Karya tulis yang dibuat sifatnya original (asli) yang belum pernah dipublikasikan  

dan/atau diikutsertakan dalam kompetisi apapun. Apabila Karya Tulis tersebut terbukti 

tidak asli atau pernah dipublikasikan, maka keputusan dewan juri dibatalkan dan 

peserta tim tersebut dikenakan sanksi diskualifikasi. 

f. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Lembar Orisinalitas 

bermaterai 6000 yang menerangkan bahwa karya tulis yang dibuat adalah asli karya 

penulis dan belum pernah dipublikasikan. 

g. Menyerahkan foto berwarna ukuran 3 x 4 masing-masing 3 lembar. 

h. Karya tulis yang diterima oleh panitia menjadi sepenuhnya hak milik panitia. 
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i. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 

per tim. Pendaftaran dilakukan secara langsung atau dengan mengirimkan slip 

pembayaran via transfer bank atau ATM. 

j. Pendaftaran secara langsung ditujukan ke Sekretariat BTM Aladdinsyah S.H. 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, Jalan Universitas 

Nomor 4 - Kampus USU, Medan 20155. 

k. Pembayaran via transfer bank atau ATM dilakukan melalui  rekening  Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) dengan No. Rekening 3348-01-031357-53-0 a.n. Adhani Ulfa 

Hardy 

l. Melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan sms ke 085260016062 

(ADHANI ULFA HARDY), dengan format : 

(DAFTAR)_(LKTIN)_(LEF2017)_(NAMA  LENGKAP  KETUA  TIM)_(NAMA 

PTN/PTS)_(NOMOR REKENING YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGIRIM 

UANG)_(TANGGAL PENGIRIMAN) 

Contoh: DAFTAR_LKTIN_LEF2017_ADHANI ULFA HARDY_UNIVERSITAS 

SUMATERA UTARA_123456789_5 JANUARI 2017 

m. Peserta yang telah melakukan konfirmasi pembayaran akan mendapat sms balasan dari 

pihak panitia sebagai pemberitahuan bahwa konfirmasi diterima oleh panitia serta 

peserta akan diberikan nama tim. 

n. Peserta yang telah membayar biaya pendaftaran dan kemudian membatalkan 

keikutsertaannya, maka biaya pendaftaran tersebut tidak dapat dikembalikan. 

o. Peserta harus mengikuti pedoman karya tulis yang dibuat oleh panitia pada kompetisi 

ini. 

p. Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 

D. Pengiriman Berkas 

a. Peserta mengirimkan karya tulis dalam bentuk hardcopy dan sofcopy. 

b. Karya tulis dalam bentuk hardcopy dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dijilid antero dengan 

sampul buffalo berwarna merah. Karya tulis dibuat sebanyak 4 rangkap. Satu buah 

karya tulis beridentitaskan universitas peserta (disertai halaman sampul beridentitas 

universitas peserta, halaman pengesahan dan riwayat hidup). Sedangkan 3 karya tulis lain 

tanpa beridentitaskan universitas peserta (tanpa halaman sampul beridentitaskan 

universitas peserta, tanpa lembar pengesahan, tanpa riwayat hidup dan hal lain yang 

berkaitan dengan identitas universitas peserta) 

Pengiriman hardcopy disertai dengan: 

1) Formulir pendaftaran. 

2) Surat pernyataan keaslian naskah bermaterai 6000 
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3) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa 

4) Tanda bukti scan transfer pendaftaran sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima 

Puluh Ribu Rupiah). 

5) Foto berwarna 3x4 (3 lembar) 

6) Lembar Orisinalitas 

7) Kelengkapan tersebut keseluruhannya dimasukkan ke dalam amplop 

berwarna coklat yang bertuliskan “NASKAH KTI LEF 2017” di bagian 

sebelah kiri atas. 

c. Sebelum mengirimkan hardcopy, peserta terlebih dahulu mengirimkan softcopy karya 

tulis. Karya tulis bentuk softcopy dibentuk dengan format *.doc dan portable document 

format atau *.pdf. Pengiriman softcopy disertai dengan: 

 1) Scan bukti pembayaran biaya pendaftaran 

 2) Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

Kemudian disatukan dalam bentuk *.rar/*.zip. Dikirim ke email panitia: 

lef2017btmfhusu@gmail.com dengan subjek “LEF 2017_Nama Tim dari Panitia_Judul 

Karya Tulis (3 kata awal)”. 

d. Cara penamaan Softcopy (file): “LEF 2017_Nama Tim dari Panitia_Judul Karya Tulis (3 

kata awal)” 

Contoh: “ LEF 2017_Nasution_Pengawasan Aparatur Penegak” 

e. Naskah karya tulis beserta seluruh kelengkapannya dapat diserahkan langsung atau 

melalui pos ke “FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATRA UTARA, Jalan 

Universitas Nomor 4 - Kampus USU, Medan 20155, Panitia Lomba Karya Tulis 

Ilmiah Mahasiswa Nasional LEF c.p. Ashri Azhari Baeha (082277760795) Batas 

akhir penerimaan berkas 6 Februari 2017 (bukan cap pos). 

f. Bagi peserta yang akan mengirimkan berkasnya harap menghubungi panitia terlebih 

dahulu dengan contact person “Ashri Azhari Baeha (082277760795)” 

g. Peserta yang terlambat mengumpulkan Karya Tulis Ilmiah akan dikenai sanksi berupa 

pengurangan point pada seleksi. 

Ketentuan sanksi pengurangan point tersebut antara lain :  

1)  Pengurangan point pada berkas sebesar 15 poin/hari. 

2) Perpanjangan waktu pengumpulan berkas diberikan selama 4 hari dihitung setelah 

tanggal 7 Februari 2016 (bukan cap pos). 

3) Pengiriman naskah karya tulis yang melewati batas waktu yang ditentukan, maka 

naskah tidak dapat diterima. 
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E.  Hadiah Pemenang 

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

Penghargaan. Finalis yang ditetapkan sebagai Juara I, Juara II, dan Juara III akan diberikan 

penghargaan berupa Sertifikat, Trophy dan uang tunai, dengan rincian sebagai berikut: 

 

Juara I : Rp 5.000.00,00 (lima juta rupiah) 

+ Piala Bergilir Mahkamah Agung 

+ Trophy 

+ Sertifikat 

 

Juara II : Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) 

+ Trophy 

+ Sertifikat 

 

Juara III : Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) 

+ Trophy 

+ Sertifikat 

F. Proses Seleksi 

a. Seleksi Berkas 

1) Seleksi berkas karya tulis diterima panitia dan diseleksi untuk dipilih sebanyak 10 

(sepuluh) karya tulis terbaik yang selanjutnya para finalis akan mempresentasikan 

karya tulis di hadapan dewan juri pada waktu yang telah ditentukan oleh panitia. 

2) Persentase untuk seleksi berkas sebanyak 60% dan presentasi 40%. 

3) Pengumuman finalis akan diumumkan 26 Februari 2017 melalui website: 

lef2017btmfhusu.wordpress.com dan akan dikonfirmasi langsung oleh panitia melalui 

sms atau telepon. 

4) Panitia juga akan menghubungi para peserta yang dinyatakan sebagai 10 (sepuluh) 

finalis, serta mengirimkan surat undangan presentasi melalui email. 

5) Para finalis yang terpilih akan mempresentasikan karya tulisnya dihadapan dewan 

juri pada tanggal 10 Maret 2017. 

6) Jika finalis mengundurkan diri, maka uang pendaftaran tidak dapat dikembalikan 

dengan alasan apapun. 

7) Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 
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b. Seleksi Presentasi 

1) Peserta yang dinyatakan lolos sebagai finalis wajib mengikuti rangkaian acara yang 

dilaksanakan pada tanggal 09 s.d 12 Maret 2017. 

2) Finalis yang tidak mengikuti seleksi presentasi dianggap gugur atau mengundurkan 

diri. 

3) Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

KETENTUAN PENULISAN 

A. Sifat dan Isi Tulisan 

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

1. Objektif 

a. Tulisan tidak bersifat emosional atau tidak menonjolkan masalah subjektif dan 

tidak mengandung unsur SARA. 

b. Tulisan didukung oleh data atau informasi terpercaya. 

c. Bersifat original. Bukan karya tulis jiplakan dan belum pernah dipublikasikan. 

2. Logis dan sistematis 

a. Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan runut. 

b. Pada dasarnya karya tulis ilmiah memuat identifikasi masalah, analisis-sintesis, 

kesimpulan dan sedapat mungkin juga memuat saran. 

3. Isi tulisan berdasarkan telaah pustaka atau hasil pengamatan/interview, tetapi bukan 

hasil penelitian eksperimental. 

4. Materi karya tulis disesuaikan dengan tema dan sedapat mungkin merupakan isu 

aktual. 

5. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku dengan tata bahasa sesuai 

dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD).  

B. Pembimbing 

Setiap karya tulis harus mendapatkan bimbingan dari seorang dosen secara intensif. 

C. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hendaknya berisi rancangan yang teratur sebagaimana berikut: 

1. Bagian Awal 

a. Halaman Judul dengan identitas universitas (contoh terlampir) 

1) Judul diketik dengan huruf kapital, jenis huruf times new roman ukuran 12 

dengan font style bold dan ditempatkan di tengah halaman. Judul hendaknya 

spesifik, jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

2) Lambang perguruan tinggi. 
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3) Nama penulis dan nomor induk mahasiswa ditulis dengan jelas. (Kapital, 

Times New Roman, ukuran 12 serta font style bold) 

4) Nama perguruan tinggi, kota, dan tahun ditulis dengan jelas. (Kapital, Times 

New Roman, ukuran 12 serta font style bold) 

( Halaman judul dengan identitas universitas hanya digunakan pada 

karya tulis yang tidak menunjukkan identitas universitas) 

b. Halaman Judul dengan identitas LEF 2017 (contoh terlampir) 

1) Judul diketik dengan huruf kapital, jenis huruf times new roman ukuran 12 

dengan font style bold dan ditempatkan di tengah halaman. Judul hendaknya 

spesifik, jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

2) Logo LEF 2017 (berwarna) 

3) Nama penulis dan nomor induk mahasiswa ditulis dengan jelas (Kapital, 

Times New Roman, ukuran 12 serta font style bold) 

4) Nama tim dan tahun (Kapital, Times New Roman, ukuran 12 serta font style 

bold) 

c. Lembar Pengesahan (contoh terlampir) 

1) Lembar pengesahan memuat judul, nama lengkap penulis, nomor induk 

mahasiswa, dan identitas dosen pembimbing. 

2) Lembar pengesahan ditanda tangani oleh ketua tim, dosen pembimbing dan 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas dengan stempel perguruan 

tinggi. 

3) Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan. 

(Lembar pengesahan hanya digunakan pada karya tulis yang 

menunjukkan identitas universitas) 

d. Kata Pengantar dari penulis dengan menyebutkan tema dan sub tema tulisan. 

(Kata pengantar hanya digunakan pada karya tulis yang menunjukkan 

identitas universitas) 

e. Daftar isi memuat judul bab dan sub bab beserta nomor halamannya dan daftar 

lain yang diperlukan seperti daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka dan daftar 

lampiran. 

f. Abstraksi dibuat tidak lebih dari 1 (satu) halaman atau tidak lebih dari 450 kata, 

diketik dalam spasi 1 dan menyertakan kata kunci. 

2. Bagian Inti 

a. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut: 
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1) Latar belakang yang alasan penulis memilih tema dan topik atau hal-hal yang 

melandasi perlunya sebuah sub-tema ditulis. Hal-hal yang dimaksud dapat 

berupa paparan teoritis ataupun paparan bersifat praktis, tetapi bukan alasan 

yang bersifat praktis. Alasan ini sebaiknya didukung oleh data dan informasi 

yang detail, akurat, dan terpercaya. 

2) Uraian singkat mengenai identifikasi masalah atau rumusan masalah. 

3) Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan. Rumusan tujuan ini dapat 

berupa kalimat kompleks atau dijabarkan dalam bentuk rinci. 

4) Manfaat teoritis dan praktis dari penulisan. 

b. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berisi landasan teori, pendapat para ahli, doktrin, hasil penelitian 

dan informasi lainnya yang dijadikan pedoman bagi pemecahan masalah. 

c. Metode Penelitian 

Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara 

cermat mengenai jenis penelitian, metode penelitian, jenis data yang meliputi 

sumber data dan bahan hukum, teknik analisis data atau informasi, teknik 

pengolahan data, teknik analisis data serta mengambil kesimpulan dan 

merumuskan saran. 

d. Bagian Pembahasan 

Analisis permasalahan didasarkan pada data atau informasi serta landasan teori 

untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan yang 

kreatif, idealis, logis, dan dinamis, serta realistis untuk diimplementasikan. 

e. Bagian Penutup 

1) Kesimpulan harus konsisten dengan uraian pembahasan dan menjawab tujuan. 

2) Saran disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan 

diseminasi gagasan atau adopsi gagasan oleh masyarakat. 

3. Bagian Akhir 

a. Daftar pustaka 

Semua sumber pustaka yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan karya tulis 

harus tercantum di dalam daftar pustaka. 

b. Daftar riwayat hidup (biodata atau curriculum vitae) perserta mencakup nama 

lengkap, tempat dan tanggal lahir, e-mail, nomor handphone atau rumah yang bisa 

dihubungi, karya-karya ilmiah yang pernah dibuat, dan penghargaan-penghargaan 

yang pernah diraih. (Daftar riwayat hidup hanya dilampirkan pada karya 

tulis yang menunjukkan identitas universitas) 

c. Lampiran (jika diperlukan). 
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D. Teknis Penulisan 

1. Naskah ditulis menggunakan bahasa Indonesia minimal 25 (dua puluh lima) halaman 

dan maksimal 35 (tiga puluh lima) halaman (bagian inti: pendahuluan hingga 

penutup). Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat mengurangi 

penilaian. 

2. Bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya baku dengan tata bahasa dan ejaan yang 

disempurnakan, sederhana, jelas, satu-kesatuan, mengutamakan istilah yang mudah 

dimengerti, tidak menggunakan singkatan seperti tdk, tsb, yg, dgn, dll, sbb. 

E. Pengetikan 

1. Tata  Letak 

a. Karya tulis diketik 1,5 spasi pada kertas ukuran A4 (font 12, Times New Roman). 

b. Batas pengetikan: 

1) Kanan : 3 cm 

2) Kiri : 4 cm 

3) Atas : 3 cm 

4) Bawah : 3 cm 

c. Jarak pengetikan, bab, sub-bab, dan perinciannya: 

1) Jarak pengetikan antara judul bab dan sub-bab 3 spasi, sub-bab dan kalimat di 

bawahnya 1 spasi. 

2) Judul bab diketik di tengah-tengah dengan huruf besar dengan font style bold 

dan dengan jarak 4 cm dari tepi atas dan tanpa digaris bawahi. 

3) Judul sub-bab ditulis dimulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata 

ditulis denganhuruf kapital (kecuali untuk kata-kata tugas seperti yang, dari 

dan) dengan font style bold. 

4) Judul anak sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 5 (lima) 

pukulan yang diberi garis bawah. Huruf pertama setiap kata ditulis dengan 

huruf capital (kecuali kata-kata tugas seperti yang, dari, dan) dengan font style 

bold. 

5) Jika Masih ada sub-bab judul dalam tingkatan yang lebih rendah, maka ditulis 

seperti pada poin ke-3 di atas dengan italic tanpa bold.  

2 Pengetikan Kalimat 

Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 (tiga) baris diketik 1 (satu) spasi 

menjorok kedalam (pada sisi kiri dan kanan) dan semuanya tanpa diberi tanda petik. 

3 Ketentuan Catatan Kaki (Footnote) 

Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (footnote). Cara penulisannya 

seperti daftar pustaka, tetapi nama pengarang tidak dibalik penulisannya. Tahun 
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penerbitan diletakkan sebelum penulisan halaman. Penulisan halaman disingkat 

menjadi “hal”. 

4 Penomoran Halaman 

Bagian pendahuluan yang meliputi halaman judul, lembar pengesahan, kata 

pengantar, daftar isi dan abstraksi memakai angka romawi kecil dan diketik sebelah 

kanan bawah (nomor halaman i, ii, dan seterusnya). 

Bagian tubuh/pokok sampai dengan bagian penutup memakai angka arab dan diketik 

di tepi kanan atas (nomor halaman 1, 2, dan seterusnya), kecuali pada setiap awal 

suatu bab, tanpa diberi nomor halaman. 

5 Penulisan Tabel dan Gambar 

a. Tabel 

1) Judul tabel merupakan kalimat pernyataan secara ringkas yang berdiri sendiri 

dan dapat menerangkan arti tabel. 

2) Judul tabel diletakkan di atas tabel dengan diawali huruf kapital tanpa diakhiri 

dengan tanda titik. 

3)  Setiap tabel yang ada harus dirujuk atau dibahas di dalam kalimat. 

4)  Setiap tabel harus memiliki sumber data yang dicantumkan di bawah tabel. 

 4) Jika tabel lebih dari satu, harus ada penomoran tabel. 

b. Gambar 

 1)  Judul gambar dapat berupa satu kalimat atau lebih. 

 2) Judul gambar diletakkan di bawah gambar dan diawali oleh huruf kapital 

serta diakhiri dengan tanda titik. 

 3) Setiap gambar yang terdapat dalam tulisan harus dirujuk di dalam teks. 

6 Penyusunan Daftar Pustaka. 

a. Penulisan daftar pustaka disusun secara alphabetis dengan tata cara penulisan 

sebagai berikut: 

  1) Buku 

  Penulisan dimulai dengan nama pengarang (dimulai dengan nama belakang 

pengarang dan tanpa gelar), tahun penerbitan, judul buku (dicetak miring), 

penerbit, tempat penerbitan. 

  2) Makalah 

  Penulisan dimulai dengan nama pengarang (dimulai dengan nama belakang 

pengarang dan tanpa gelar), judul makalah (diawali dan diakhiri dengan 

tanda petik), nama forumnya/seminar, tempat, tanggal, dan tahun.   

 3) Artikel suatu Jurnal 
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  Penulisan dimulai dengan nama penulis artikel (dimulai dengan nama 

belakang pengarang dan tanpa gelar), tahun penerbitan, judul artikel 

(diawali dan diakhiri dengan tanda petik tunggal), nama jurnal (dicetak 

miring), volume (ditulis Vol.) dan nomor (ditulis No.).    

 4) Peraturan perundang-undangan. 

 5) Internet 

  Penulisan dimulai dengan nama penulis (dimulai dengan nama belakang 

penulis dan tanpa gelar), judul tulisan (dicetak miring), tempat tulisan 

dimuat (dicetak miring), alamat website, tanggal diakses. 

b. Daftar pustaka hendaknya dirujuk dari edisi mutakhir. (maksimal 5 tahun 

terakhir). 
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Lampiran 3 

 

SEKRETARIAT DAN CONTACT PERSON 

 

Badan Ta’mirul Musholla (BTM) Aladdinsyah, SH 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) 

Jalan Universitas No. 4 Kampus USU, Medan Baru, Medan, Kode Pos: 20155 

Email   : lef2017btmfhusu@gmail.com 

Website  : lef2017btmfhusu.wordpress.com 

Line   : @jpi7905v 

Facebook  : Aladdinsyah sh 

Twitter  : @lef2017btmfhusu 

Instagram  : @lef_2017 

 

Contact Person (No Telp/WA) 

Yudika Dwi Erwanda   : 081362617311 

Ashri Azhari Baeha     : 082277760795 
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Lampiran 4 

SUSUNAN KEPANITIAAN LAW ENFORCEMENT FAIR (LEF)  2017 

  

Penasehat  : Prof. Dr. Budiman Ginting, S. H., M. Hum 

Pembina  : Dr. Jelly Leviza, S. H., M. Hum 

Dosen Pembimbing : Dr. Jelly Leviza, S. H., M. Hum 

Steering Committee : 

1. M.Faisal Mahyan         

2. Iin Septy Rosma Dewina  

3. Guivara Sahri  Zulmy       

4. Nelli Ayunda Putri           

5. Farhan Ramadhan Al Haris     

6. Ika Riani Pasaribu   

7. Rizky 

8. Wahyu Agustina 

9. Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia 

10. Desy Putri Dira 

11. Rivaldo Ar Chaniago 

12. Khairin Ulyani Tarigan 

13. Syauqi Azmi Syuza Damanik (Ex-Officio) 

Organizing Committee : 

Ketua    : Syauqi Azmi Syuza Damanik 

Sekretaris  : Annisa Rizki 

Bendahara   : Adhani Ulfha Hardi 

Sie. Acara :  

Koordinator  : Muhammad Iqbal 

 Opening Dan Closing Ceremony 

Ketua : Intan Murina Sitepu 

Anggota : Mutiara Hayati Batubara Dedek Putriana Chyntia D.S Hasibuan 

   Rahmi Khairina  M. Husnul  Duma Indah Sari 

   Dodi Hermawan  Arfansyah Munthe Syahrizal Ginting 

 Amiroh Zatil Ulya P.      

 Lomba Karya Tulis Ilmiah 

Ketua  : Yudika Dwi Erwanda 

Anggota  : Candra P.Siagian Elvira Hardi  Riska Rianti Nasution 

   Siti Rokhimah  Siti Nur Hanisyah Dwika Indi Vazirra Sembiring 
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   Fitria Longgom S. Alviami Ghina Asraf Nida F Afifah 

   Wulan Suci  Ashri Azhari Baeha Nadira Dwiyanri 

  Nadira D Sitepu Monica Rianda Mar’ie Muhammad Setia Negara  

 Seminar 

Ketua  : Muhammad Ilham Hasibuan  

Anggota  : Siti Rahmadhani Gizka Aditya  Siti Alawiyah  

  Laila Siregar   Anisa Syahfitri Khairunnisa Isyarah Tanjung 

   Pika Ayu Nadya Eza Feby Grebila Desy Indah Kartika 

  Retno Novianti    

 Field Trip 

Ketua  : Defryandi Siregar 

Anggota  : Ichsan Pranata  

  Hasanuddin  Muhammad Rapijai Muhammad Syahefan Fauzi 

  Nusyahfani  Firman   Muhammad Helzha Indra 

  Hazza Azhar Arrijal Amel   Astri Surya Ningsih 

  Muhtadi  Devira Ramadhani Ammar Yusuf Siregar  

 

Sie. Publikasi, Dan Dokumentasi 

Koordinator : Naufal Hidayat 

Anggota  : Inka    Yuli Mutia   Nasfiahtul  Istani Daely  

  Dimas Fatih Asqary Iqbal Hadirat  Siti Hanna Zahro 

 Bayu Syahputra Desy   Gita Clarar Riska Pratama 

 Nadya Shafira Sriwahyuni  Ahmad Yusuf Siregar 

 

Liaison Officer (LO) 

Koordinator : Muhammad Ardiansyah Harahap 

  Hafifah S Manik 
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Sie. Dana 

Koordinator : Chairul Binsar 

Anggota  : Muhammad Zovi Melati Br. Batubara 

  Yahya Ziqra   Miyanti  Aulia Prakasa 

  Soraya Azhara Zainal Faridah Hanum  Datuk Ananda Farkhie 

  Anggi Ramadhani Rosimen Manik Datuk Abdul Jabar Scf   

  Faradhiba  Riski Afifah  Elvira Hardi 

  Rafiqi Siregar  Mutiara Cinta  Ahmad Fauzi 

  Sari Habib Ritonga Fadila Aulia  Muhammad Daud Dalimunte 

  Andre Wijaya  Teuku Aris  Dimpu Hamonangan Harahap 

  Andika Pribadi Ulul Azmi  

 

Sie. Konsumsi 

Koordinator : Avissa Novali Noor 

Anggota  : Wulan Irwanty Putri Siahaan  Nazli Pratiwi Dalimunte 

  Esnawati Limbong  Mulia    Vivi Eliza Ramadhani 

  Melisa Lanniari Egi Nila Sari  Febriyanti Ayu 

  Khairunisa  Indy Arbella  Annamarisa 

  Habibah Indah  Melza Nova Arisya  Muhammad Ricky Ilham Chalid  

  Aida Srirahmadhani 

 

Sie. Peralatan, Dekorasi, Tempat Dan Transportasi 

Koordinator : Juli Raya 

 Peralatan 

Ketua  : Zairin Nur Aulia 

Anggota  : Rizki Hariadi  Diwa Prasetyo  Uan Haleluddin Dalimunthe 

  Sutan Rais  Dandi Satria   Mora Ramadhan Panggabean 

  Muhammad Arif  Fauza Afgara  Bambang Krisdiyanto 

  Salman Al-Farisi  Muhammad Hafiz  Muhammad Arif Rizky   

 Dekorasi 
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Ketua  : Nurul Alida Hanum Siregar 

Anggota  : Putri Bunga  Ghina Miralda  Yana Armaretha Pinayungan 

  Taufik Kemas   Annisa Rizkika  Ummul Hudaini Lubis  

  Nurul Ramadhani Dea Kesuma  Mahyuni   

  Helnia Safitri  Anas Alfarizi  Maryam Sofia Noor 

  Azrtrihayu Fiqih Nia Fitriya  Mila Suvia Refriyani  

 Tempat 

Ketua  : Riko Handoyo 

Anggota  : Furqansyah  Zairin Nur Aulia Doni Ansyari Rambe 

  Zulham Zulham  Gusnia Hanako  Saefful Amri Sembiring 

    Hendri Kurniawan Irfansyah Munthe Muhammad Irwansyah 

  Muhammad Irsad Lubis 

 Transportasi 

Ketua  : Citra Perdana Kesuma Ginting 

Anggota  : Muhammad Fadri  Ahmad Fauzi   Ananda Muhammad Zikri  

  Muhammad Hafiz  Muhammad D Abdi Irham Afriansyah Nasution 

  Abdillah Syadzaly Hutasuhut 

 

Sie. Administrasi Dan Kesekretariatan 

Koordinator : Evaliana Matondang 

Anggota  : Adinda Namira Rubiah   Indira Elviza Siregar  

    `Beby Ferucha  Ammanawwara  Yasmine Nabilla Napitupulu 

   Irfansyah Munthe Dina Mariana   Isma Ananda Riyanti 

  Annisa Hafizah` Amanda Rahmi Siregar 
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JUDUL KARYA TULIS 

(Times New Roman, 12pt, all caps bold, centered, 1,5 spacing) 

 

 

 

LOGO 

LEF 2017 

(WARNA) 

 

 

 

 

Lomba Karya Tulis Ilmiah 

Law Enforcement Fair 2017 

(Times New Roman, 12pt, all caps bold, centered, 1,15 spacing) 

 

 

 

Disusun oleh:  

NAMA KETUA  (NIM.........) 

NAMA ANGGOTA  (NIM.........) 

NAMA ANGGOTA  (NIM.........) 

(Times New Roman, 12pt, all caps bold, centered, 1,5 spacing) 

 

 

 

NAMA TIM 

TAHUN 

(Times New Roman, 12pt, all caps bold, centered, 1,5 spacing) 
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HALAMAN PENGESAHAN 

 

1. Judul Karya Tulis : .......................................................................................  (all caps, bold) 

2. Peserta : 

a. Ketua Kelompok : .................................................................................................  

Nama  :  ................................................................................................  

NIM  :  ................................................................................................  

Jurusan  :  ................................................................................................  

b. Anggota Kelompok : … (orang) 

Nama  :  ................................................................................................  

NIM  :  ................................................................................................  

Jurusan  :  ................................................................................................  

Nama  :  ................................................................................................  

NIM  : .................................................................................................  

Jurusan  :  ................................................................................................  

3. Dosen Pembimbing  : .................................................................................................  

Nama  :  ................................................................................................  

NIP  :  ................................................................................................  

 

Kota, Tanggal Bulan Tahun 

 

Menyetujui, 

Dosen Pembimbing Ketua Kelompok 

 

 

(Nama Dosen Pembimbing) (Nama Ketua Kelompok) 

NIP……………………… NIM………………….. 

 

Mengetahui, 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

 

 

(……….Nama……….) 

           NIP…………………… 
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LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama : …………………………………………………………………………. 

NIM : …………………………………………………………………………. 

Fakultas/Jurusan : …………………………………………………………………………. 

Perguruan Tinggi : …………………………………………………………………………. 

No. Tlp/Hp  : …………………………………………………………………………. 

 

Nama : …………………………………………………………………………. 

NIM : …………………………………………………………………………. 

Fakultas/Jurusan : …………………………………………………………………………. 

Perguruan Tinggi : …………………………………………………………………………. 

No. Tlp/Hp  : …………………………………………………………………………. 

 

Nama : …………………………………………………………………………. 

NIM : …………………………………………………………………………. 

Fakultas/Jurusan : …………………………………………………………………………. 

Perguruan Tinggi : …………………………………………………………………………. 

No. Tlp/Hp  : …………………………………………………………………………. 

 

 Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang kami buat adalah benar 

merupakan karya orisinal dari penulis dan belum pernah serta tidak sedang diikutsertakan dalam 

kompetisi lain dan/atau dipublikasikan di luar kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Law 

Enforcement Fair 2017. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar benarnya. Apabila 

di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka kami bersedia mendapat sanksi dan didiskualifikasi 

dari kompetisi tersebut sebagai bentuk dari pertanggungjawaban penulis. 

 

Ketua TIM Anggota Anggota 

 

 

  

  (……………………….)  (……………………….)        (……………………….) 

  NIM.     NIM.           NIM. 

MATERAI 
6000 
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FORMULIR PENDAFTARAN 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH 

LAW ENFORCEMENT FAIR 2017 

 

Asal Perguruan Tinggi  : ...................................................................................................   

Ketua Tim  

Nama : .......................................................   

Alamat : .......................................................   

  …………………………….............  

Tempat/Tanggal Lahir : .......................................................  

No. Telp/Hp : .......................................................  

Email : ………………………………………... 

Fakultas/Jurusan : .......................................................  

Karya Tulis Ilmiah yang Pernah dibuat: 

1) .......................................................  

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

3) .......................................................  

Prestasi Ilmiah yang Pernah diraih       : 

1) . .....................................................  

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

3) . .....................................................  

 

Anggota I 

Nama : .......................................................  

Alamat : .......................................................  

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

Tempat/Tanggal Lahir : .......................................................  

No. Telp/Hp  : .......................................................  

Email  :  ......................................................  

Fakultas/Jurusan : .......................................................  

Karya Tulis Ilmiah yang Pernah dibuat : 

1) . .......................................................... 

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

3) . .......................................................... 

 

 

Foto 3x4 

berwarna 

 

Foto 3x4 

berwarna 
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Prestasi Ilmiah yang Pernah diraih         : 

1) . .......................................................... 

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

3) . .......................................................... 

 

Anggota II 

Nama  : .......................................................     

Alamat  : .......................................................  

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

Tempat/Tanggal Lahir : .......................................................  

No. Telp/Hp  : .......................................................  

Email  :  ......................................................  

Fakultas/Jurusan : .......................................................  

Karya Tulis Ilmiah yang Pernah dibuat:  

1) .......................................................  

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

3) .......................................................  

Prestasi Ilmiah yang Pernah diraih      :  

1) .......................................................  

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

3) .......................................................  

 

 

 

Nomor Rekening yang digunakan untuk mengirim uang pendaftaran : ...........................   

Tanggal Pengiriman uang pendaftaran : ...........................................................................  

 

 Ketua TIM Anggota Anggota 

 

 

 

(……………………….)  (……………………….)         (……………………….) 

NIM.     NIM.            NIM. 

 

 

Foto 3x4 

berwarna 


