6. KONTRIBUSI:
Pemakalah umum

: Rp 500.000,- (Prodising
cetak + CD)
Pemakalah mahasiswa: Rp 250.000,(Prosiding CD)
Peserta umum
: Rp 200.000,Peserta mahasiswa : Rp 100.000,Biaya pendaftaran dapat melalui
BNI cabang Semarang. KLN UKSW.
No. Rekening
0208724927.
Atas nama
Nugraheni Widyawati.
Perserta mendapatkan seminar kit (makalah
keynote speaker, block note, pulpen, sertifikat,
buku panduan, konsumsi saat kegiatan KKIN)

7. AGENDA:
KONSER KARYA ILMIAH NASIONAL
Tema: “Komunikasi Hasil-hasil Riset, Pengabdian
Masyarakat dan Produk-Produk Unggulan
yang Berdaya Saing”.
Hari Kamis, Tanggal 4 Agustus 2016
Bertempat di Gedung Balairung Utama
Universitas Kristen Satya Wacana, Jl.Diponegoro
52-60 Salatiga.

8. ACARA:
Kegiatan ini akan dibagi dalam dua sesi utama,
yaitu:
I. Keynote Speaker: Prof. Ocky Karna Radjasa,
Ph.D.
Direktur
Direktorat
Penelitian
dan
Pengabdian Masyarakat.
Kementerian
Riset
Teknologi
dan
Pendidikan Tinggi RI.

Topik:
“Paradigma
Baru
Riset
dan
Pengabdian Masyarakat”
(Pemaparan Buku Panduan Edisi X dan
Rencana
Induk
Riset
Nasional
Kemenristek Dikti).
II. Presentasi Oral dan Review: merupakan
hasil penelitian yang berkaitan dengan tema:
“Hasil-hasil Riset, Pengabdian Masyarakat
dan Produk-Produk Unggulan yang Berdaya
Saing”. Makalah yang telah dinyatakan
diterima harus dipresentasikan secara oral.
9. CONTACT PERSON:
Hendrik J Nadapdap
: 081375491405
Bayu Nuswantara
: 0816720542
Theresa Dwi Kurnia
: 08122558846
Website
: www.uksw.edu
Email
: kkiuksw@gmail.com

===== ♫♫♫ =====

KONSER KARYA ILMIAH NASIONAL
TAHUN 2016
Menyongsong 50 tahun
Fakultas Pertanian dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
Kamis, 4 Agustus 2016
”Komunikasi Hasil-hasil Riset,
Pengabdian Masyarakat,
dan Produk-produk Unggulan yang
Berdaya Saing”

Latar Belakang
Dalam era kehidupan gobal yang semakin
terbuka mulai abad ke-21 ini, tampaknya telah
membawa arus perubahan sistem, pengetahuan,
ilmu, dan teknologi yang semakin cepat. Perubahan
tersebut diperlukan ketanggapcermatan dan
kemawasdirian kita dalam menghadapi dan
mengantisipasi
situasi
yang
senantiasa
berkembang. Dimana Masyarakat Ekonomi ASEAN
yang sudah digulirkan mulai awal tahun 2016 ini
merupakan salah satu pintu pembuka globalisasi
tersebut.
Dalam menghadapi dan mengantisipasi
perubahan tersebut diatas, maka Perguruan Tinggi
sebagai agen dan motor berkembang dan
berbuahnya ilmu pengetahuan menjadi harapan

besar bagi bangsa dalam menciptakan
berbagai penemuan (discovery) yang mendasar
dan inovasi yang kreatif dan aplikatif bagi
peningkatan
derajat
kesejahteraan
dan
kemakmuran masyarakat. Salah satu indikatornya
adalah adanya/terjadinya kolaborasi dan sinergi
yang kuat dalam pengembangan ilmu yang
serumpun (discplinary studies) maupun lintas
keilmuan (interdiciplinary studies) dalam aktivitas
penelitian
dan
publikasi;
pendidikan
dan
pengajaran;
dan
pengabdian
masyarakat.
Penemuan dan inovasi yang dihasilkan tersebut
diharapkan mempunyai nilai keunggulan dan daya
saing yang tinggi.
Berkaca pada latar belakang tersebut,
Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen
Satya Wacana yang telah bediri sejak tahun 1967
yang saat ini menyongsong 50 tahun sebagai usia
emas-nya (Golden Year) pada tahun 2017 yang
akan datang berkeinginan menjadi wadah dalam
mengagregasikan dan menyemaikan hasil dan
karya terbaik para insan cendikia. Wadah tersebut
kami selenggarakan melalui rangkaian acara
Konser Karya Ilmiah Nasional (KKIN).
Kegiatan ini, di masyarakat umum mungkin
lebih dikenal dengan istilah Seminar Nasional,
namun kami memakai istilah Konser Karya Ilmiah
karena kami mengambil konsep sebuah bentuk
pertunjukkan atau pameran atau pemaparan hasilhasil penelitian para peneliti, dosen, mahasiswa,
dan praktisi secara langsung dan akan direview,
didiskusikan, serta dinilai oleh para reviewer.
Dalam pertunjukkan inilah diharapkan terjadi
komunikasi-komunikasi
yang
intensif
yang
bermuara pada publikasi dan desiminasi hasil yang
dapat dimanfaatkan oleh para akademisi maupun
masyarakat luas. Kegiatan ini diselenggarakan
pada tingkat Nasional sehingga terbuka untuk para

peneliti, dosen, mahasiswa dan praktisi dari seluruh
Indonesia.
Output/luaran berupa karya ilmiah (scientific
paper) dalam KKIN ini adalah naskah/laporan
tertulis yang diterbitkan dalam bentuk prosiding
“Konser Karya Ilmiah” ber-ISSN yang memaparkan
hasil penelitian atau pengkajian yang telah
dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan
memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang
dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.
Diselenggarakannya kegiatan KKIN ini juga
merupakan bentuk pertanggungjawaban akademik
dari para peneliti kepada pihak yang telah
mendanai serta memenuhi kewajiban untuk
diseminasi dan publikasi hasil penelitian.
DESKRIPSI
ILMIAH

KEGIATAN

KONSER

KARYA

1. TEMA: yang diangkat dalam KKIN Tahun 2016
ini adalah ”Mengkomunikasikan Hasil Riset,
Pengabdian Masyarakat, dan Produk-produk
Unggulan yang Berdaya Saing”
2. TUJUAN:
a. Menjadi wadah para peneliti, dosen,
mahasiswa dan praktisi di seluruh Indonesia
dalam menyampaikan dan memaparkan
hasil penelitian dan kajian pengalamannya.
b. Menggalang potensi pengembangan ilmu
pertanian dengan ilmu terkait lainnya di
antara peneliti, dosen, mahasiswa dan
praktisi di seluruh Indonesia yang hasilnya
dapat
diaplikasikan
secara
riil
di
masyarakat.

3. PESERTA:
Peserta yang diharapkan ikut serta dari Konser
Karya Ilmiah Nasional ini adalah:
1. Para Peneliti,
2. Para Praktisi,
3. Para Staf Ahli/Dinas bidang Pertanian, dan
4. Masyarakat umum.
4. TANGGAL-TANGGAL PENTING:
 Pendaftaran pemakalah + Abstrak : 2 s/d 31
Mei 2016
 Pengumuman pemakalah :7 Juni 2016
 Pengiriman makalah lengkap dan pembayaran:
s/d 1 Juli 2016
 Pendaftaran dan pembayaran peserta umum :
s/d 28 Juli
5. KETENTUAN MAKALAH
a. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris, tidak melebihi 250 kata, dalam
satu alinea, 3-5 kata kunci.
b. Makalah menggunakan ukuran halaman A4
dengan margin (kiri 4 cm, serta atas, bawah dan
kanan 3 cm), time new roman 12.
c. Makalah, terdiri: Abstrak, Latar Belakang, Bahan
dan Metode, Hasil dan Kesimpulan, Kesimpulan
dan Saran, Daftar Pustaka.
(aturan penulisan dapat diakses di website:
www.uksw.edu. dan abstrak dapat dikim ke email
kkiuksw@gmail.com)
Makalah yang diterima akan dipresentasikan
secara oral.

