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Latar Belakang

 GPS (Goresan Pena Sosial ) 2016 merupakan sebuah lomba 

karya tulis ilmiah yang diadakan oleh HIMASIGI (Himpunan 

Mahasiswa Sosiologi) FISIP Universitas Brawijaya. GPS 2016 

merupakan sebuah lomba yang ditujukan kepada seluruh 

mahasiswa aktif (D3/D4/S1/Sederajat) dari seluruh 

universitas di Indonesia. Kompetisi ini menjawab tuntutan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada 

masyarakat.



Tujuan

 GPS 2016 bertujuan untuk menantang mahasiswa di seluruh Indonesia untuk 
mengembangkan ide dan pengabdian mahasiswa yang sesuai dengan disiplin ilmu 
atau dengan disiplin ilmu yang berbeda untuk menyesuaikan dengan objek 
penelitian di dalam masyarakat.

Tema

PERAN PEMUDA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA MOMENTUM MEA

Sub Tema

Kontribusi dibidang:
1. Ekonomi
2. Pendidikan
3. Sosial Budaya
4. Seni dan Sastra



KRITERIA PESERTA

1. Peserta terdaftar sebagai mahasiswa aktif S1/D4/D3 sederajat dari seluruh 

perguruan tinggi di Indonesia.

2. Tim peserta terdiri atas 3 orang mahasiswa yang berasal dari perguruan 

tinggi yang sama dan diperbolehkan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda.

3. Setiap peserta tidak diperkenankan menjadi anggota dari dua/lebih tim yang 

berbeda.

4. Setiap perguruan tinggi diperbolehkan mengirim lebih dari satu tim.

5. Setiap tim hanya diperkenankan untuk menulis satu karya.

6. Tim yang telah mendaftarkan diri tidak diperkenankan mengganti anggotanya 

selama rangkaian GPS 2016.



KETENTUAN KARYA TULIS

1. Karya tulis merupakan hasil karya asli penulis/tim sendiri, bukan 

merupakan hasil terjemahan/plagiasi.

2. Karya tulis yang dikirimkan belum pernah dipublikasikan dan belum pernah 

menjadi juara pada event sebelumnya serta belum pernah dan tidak 

sedang diikutkan pada event lainnya.

3. Abstrak dan karya tulis yang dikirim menjadi hak panitia sepenuhnya.

4. Karya tulis dapat mengacu pada sumber literatur mutakhir yang 

berkembang saat ini (buku, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya).

5. Format penulisan abstrak untuk tahap seleksi abstrak dapat diunduh di 

www.goresanpenasosial.tumblr.com Sedangkan format penulisan abstrak 

dalam naskah karya tulis menggunakan format penulisan karya tulis yang 

dapat diunduh di www.goresanpenasosial.tumblr.com

http://www.goresanpenasosial.tumblr.com


6. Bahasa dan tata naskah

 Ø Bahasa, karya ditulis menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar, 

dan lugas sesuai dengan pedoman yang berlaku bagi penulisan karya 

tulis.

 Ø Tata naskah, penulisan karya tulis ditulis minimal 10 halaman dan 

maksimal 20 halaman (bagian inti) dengan format A4, margin 4-3-3-3, 

spasi 1.5, font Times New Roman dengan ukuran 12.



7. Sistematika Penulisan

 Ø Bagian awal terdiri atas :

  v Halaman judul/cover yang dilengkapi dengan logo perguruan 

tinggi, nama penulis dan nomor induk mahasiswa

  v Kata pengantar dari penulis

  v Abstrak

  v Daftar isi

  v Daftar gambar (jika ada)

  v Daftar tabel (jika ada)



 Ø Bagian inti terdiri atas :

  v Pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat)

  v Kajian pustaka

  v Metodologi penulisan

  v Pembahasan (yang dibagi dalam sub-sub bahasan)

  v Kesimpulan dan saran

 Ø Bagian akhir terdiri atas :

  v Daftar pustaka

  v Daftar riwayat hidup tim penulis maupun dosen pemdamping (jika 

ada)

  v Lampiran-lampiran



8. Pendaftaran

v Pendaftaran GPS 2016 hanya dibuka secara online melalui website resmi GPS 2016 

www.goresanpenasosial.tumblr.com

v Pendaftaran dan pengumpulan abstrak dapat dilakukan mulai tanggal 3 Mei 2016 

sampai 12 Juni 2016

v Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh melalui 

website GPS 2016 www.goresanpenasosial.tumblr.com

v Setiap tim wajib mengirim abstrak dan formulir pendaftaran dalam bentuk soft 

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

berbeda dan disimpan dalam 1 (satu) folder. Kemudian mengirimkannya melalui 

email   dengan subjek dan nama folder goresanpenasosial2016@gmail.com

“GPS_nama ketua tim_nama perguruan tinggi_judul abstrak”.

v Tim yang sudah mengirimkan abstraknya wajib konfirmasi ke panitia dengan format 

“GPS_nama ketua tim_nama perguruan tinggi_judul abstrak” melalui nomor 

082331475335 atas nama Mega Annisa.

v Pendaftaran dan pengumpulan abstrak GPS 2016 tidak dipungut biaya (GRATIS)

http://www.goresanpenasosial.tumblr.com
http://www.goresanpenasosial.tumblr.com
mailto:goresanpenasosial2016@gmail.com


PROSES PENYELEKSIAN

Proses penyeleksian GPS 2016 terdiri atas tiga tahap :

1. Tahap seleksi abstrak :

 a. Tanggal 13 Juni - 15 Juni 2016

 b. Peserta yang melakukan pendaftaran GPS 2016 mengirimkan abstrak melalui 

email dalam bentuk soft copy ke  yang goresanpenasosial2016@gmail.com

selanjutnya akan diseleksi oleh panitia penyelenggara untuk ditentukan peserta 

yang lolos seleksi dan dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya.  

 c. Kriteria penilaian abstrak :

  v Kesesuaian dengan format abstrak, tema, dan subtema GPS 2016

  v Kesinambungan antara permasalahan dan metode/solusi yang diberikan

  v Tata bahasa yang baik dan benar sesuai EYD

 d. Pengumuman peserta yang lolos seleksi abstrak terbaik dapat dilihat pada 

tanggal 16 Juni 2016 melalui website GPS 2016 : 

www.goresanpenasosial.tumblr.com

mailto:goresanpenasosial2016@gmail.com
mailto:goresanpenasosial2016@gmail.com
http://www.goresanpenasosial.tumblr.com


2. Tahap seleksi naskah dan pembayaran :

v Tanggal pengumpulan naskah : 17 Juni - 14 Agustus 2016

v Seleksi naskah : 15 - 28 Agustus 2016

v Peserta yang lolos tahap seleksi abstrak diharapkan melakukan pembayaran biaya 

registrasi ulang sebesar Rp 100.000/tim dengan cara transfer ke no. Rekening BRI 

0051-01-136896-50-02 a/n Annisa Rizky Nursanti

v Setelah melakukan pembayaran, diharapkan melakukan konfirmasi via sms dengan 

format “GPS_nama ketua tim_nama perguruan tinggi_judul karya tulis_tanggal 

pembayaran_jam pembayaran” ke nomer 081213085874 a/n Annisa Rizky

v Peserta yang lolos tahap seleksi abstrak wajib mengirimkan karya tulis dalam 

bentuk soft copy dengan format pdf ke email  goresanpenasosial2016@gmail.com

dengan subject email “nama ketua tim_nama perguruan tinggi_judul karya tulis”, 

dengan menyertakan scan/foto bukti pembayaran,format jpg atau jpeg

mailto:goresanpenasosial2016@gmail.com


v Setelah melakukan pengiriman karya tulis, ketua tim harus melakukan konfirmasi ke 

panitia via sms dengan format “nama ketua tim_nama perguruan tinggi_judul karya 

tulis” ke nomor  082331475335 atas nama Mega Annisa. Selanjutnya akan dilakukan 

seleksi naskah karya tulis oleh dewan juri untuk diambil 10 besar naskah karya tulis 

terbaik yang akan lolos pada tahap Final. 

v Pengumuman peserta yang lolos seleksi naskah karya tulis dapat dilihat di 

www.goresanpenasosial.tumblr.com pada tanggal 29 Agustus 2016 dan mentransfer 

biaya akomodasi ke no. Rekening BRI 0051-01-136896-50-02 a/n Annisa Rizky Nursanti 

dari tanggal 29 Agustus 2016 - 5 September 2016

http://www.goresanpenasosial.tumblr.com


3. Tahap Final :

 v Tanggal : 25 September 2016

 v Tempat : Auditorium Nuswantara Lantai 7 gedung Prof.Yogi Sugito FISIP 

Universitas Brawijaya

 v Peserta yang lolos ke tahap final diwajibkan membuat presentasi karya tulis 

dengan format ppt. atau pptx. (Power Point Presentation) untuk dipresentasikan 

di hadapan juri untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 GPS 2016

 v Peserta yang lolos ke tahap final melakukan registrasi ulang dengan 

menunjukkan KTM serta mengumpulkan slide presentasi pada saat technical 

meeting.

 v Peserta diperbolehkan menggunakan sarana dan prasarana yang menunjang 

dan sesuai dengan isi presentasi yang dibawa sendiri oleh peserta

 v Peserta yang tidak hadir pada saat presentasi dinyatakan gugur sebagai finalis

 v Dewan juri ditetapkan oleh panitia

 v  Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun

 v Pemenang GPS 2016 akan diumumkan pada tanggal 25 Sepetember 2016



PENGHARGAAN

Juara 1 : Thropy GPS + Sertifikat taraf Nasional + uang 
pembinaan Rp. 3.000.000

Juara 2 : Thropy GPS + Sertifikat taraf Nasional + uang 
pembinaan Rp. 2.000.000

Juara 3 : Thropy GPS + Sertifikat taraf Nasional + uang 
pembinaan Rp. 1.500.000

Finalis : Sertifikat taraf nasional sebagai Finalis + Goodie 
bag untuk masing-masing peserta



TIMELINE

v Pendaftaran GPS 2016 dan pengumpulan abstrak : 3 Mei - 12 Juni 2016

v Seleksi abstrak : 13 Juni – 15 Juni 2016

v Pengumuman seleksi abstrak : 16 Juni 2016

v Pengumpulan naskah karya tulis dan pembayaran daftar ulang : 17 Juni - 14 Agustus 

2016

v Seleksi naskah : 15-28 Agustus 2016

v Pengumuman dan transfer akomodasi Finalis : 29 Agustus - 5 September 2016

v Pengumuman dan transfer akomodasi cadangan yang lolos : 6-9 September 2016

v Technical Meeting : 24 September 2016

v Final dan pengumuman pemenang GPS 2016 : 25 September 2016

Further info

v Website : www.goresanpenasosial.tumblr.com

v Contact Person : Amar (082331209030), Mega (082331475335)

http://www.goresanpenasosial.tumblr.com
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