
T E M A

HYDROCARBON REFRIGERANT FOR LONG TERM SOLUTION 
IN  COOLING SYSTEM

Untuk pertanyaan beserta informasi mengenai kompetisi, peserta dapat menghubungi
pihak HUMAS Universitas Indonesia yakni Ibu Roomilda dan Ibu Rini 

dengan subject email: MUSICOOLPAPER ke alamat email: humas-ui@ui.ac.id 
atau kunjungi: www.musicoolpromo.com

PAPER COMPETITION

PENGHARGAAN & HADIAHTIMELINE
JUARA 1 : Plakat, Sertifikat dan Dana 
Hibah Riset sebesar Rp. 10.000.000
JUARA 2 : Plakat, Sertifikat dan Dana 
Hibah Riset sebesar Rp. 5.000.000
JUARA 3 : Plakat, Sertifikat dan Dana 
Hibah Riset sebesar Rp. 4.000.000
Juara Favorit untuk 7 (tujuh)  Finalis :  
Plakat, Sertifikat dan Dana Pembinaan 
masing-masing sebesar Rp. 1.000.000

Pendaftaran dan pengumpulan abstrak
1 - 30 September 2018 
Pengumpulan karya tulis
1 - 30 Oktober 2018 
Pengumuman 10 finalis
15 November 2018 
Presentasi dan diskusi
5 Desember 2018 
Seminar & Pengumuman Pemenang
6 Desember 2018



KETENTUAN KOMPETISI
- Ketentuan dan peraturan dari Paper 

Competition ini bersifat mutlak dan 
mengikat setiap peserta yang mengikuti, 
hingga kompetisi ini dinyatakan selesai 
oleh panitia. 

- Setiap peserta wajib mentaati ketentuan 
dan peraturan yang berlaku, setiap 
tindakan pelanggaran akan mendapatkan 
sanksi berupa diskualifikasi peserta 
ataupun sanksi lainnya. 

- Karya yang diusulkan dalam Paper  

 ke Universitas Indonesia, Depok, untuk 
menampilkan hasil karyanya. 

- Finalis  diwajibkan  mengikuti  seluruh  
rangkaian  kegiatan.

- Seluruh karya tulis yang dikompetisikan 
dalam Paper Competition ini menjadi 
milik panitia, sehingga panitia berhak 
mempublikasikan dengan tetap 
mencantumkan nama penulisnya.

- Penilaian juri bersifat mutlak dan tidak 
dapat diganggu gugat.

 Competition ini adalah hasil karya orisinil 
yang belum pernah dipublikasikan 
sebelumnya di media mana pun, belum 
pernah diikutsertakan dalam 
perkompetisian sejenis, dan/atau tidak 
pernah digunakan untuk media 
komunikasi apapun.

- Setiap peserta hanya diperbolehkan 
untuk mengirimkan satu buah paper.

- Peserta yang lolos seleksi abstrak dan 
tulisan lengkap (full text) akan diundang  

KETENTUAN PENDAFTARAN PESERTA
- Peserta mendaftar sesuai dengan periode 

pendaftaran yang telah ditetapkan, 
dengan mengakses link website berikut 
https://musicoolpromo.com/competition 

- Pendaftaran dilakukan secara gratis.
- Peserta melakukan pengisian e-formulir 

pendaftaran di link tersebut di atas sesuai  

- Khusus untuk Biodata Peserta agar 
dikirimkan dalam format file word 
melalui formulir online untuk registrasi 
email ke 
https://musicoolpromo.com/competition

 dengan data isian yang diminta.
- Selanjutnya peserta mengupload file 

Biodata Peserta yang dilengkapi dengan 
scan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan 
Biodata Pribadi Individu (bagi peserta 
perorangan)/Biodata Pribadi setiap 
anggota Tim (bagi Peserta Kelompok). 

KETENTUAN JUMLAH PESERTA
- Ketentuan jumlah peserta yang mewakili 

suatu paper atau karya tulis dapat 
bersifat Perorangan maupun Tim 
(kelompok). Khusus untuk peserta yang 
berupa Tim, setiap timnya dapat terdiri 
dari maksimal 3 orang mahasiswa dari 
suatu perguruan tinggi dan boleh  

- Untuk finalis Paper yang terpilih, pada 
saat presentasi hanya akan diwakili oleh 1 
(satu) orang saja, yaitu Ketua Tim. Ketua 
tim ini juga berperan sebagai 
penghubung informasi antara panitia 
dengan tim. 

 berbeda/lintas program studi.
- Dari satu Perguruan Tinggi, boleh 

mengirimkan karya paper lebih dari 1 
(satu) tim.

- Setiap peserta hanya diperkenankan 
mewakili 1 (satu) tim saja (tidak 
diperkenankan merangkap dengan tim lain. 

KETENTUAN PENULISAN
PERSYARATAN PENULISAN ABSTRAK
- Peserta mendaftar sesuai dengan 

periode pendaftaran yang telah 
ditetapkan di atas, dengan melakukan 
submit Abstrak Paper di alamat: 
https://musicoolpromo.com/competition

- Peserta melakukan input data peserta 
dan abstrak pada alamat: 
https://musicoolpromo.com/competition
/paper_registration 

- Abstrak ditulis dalam maksimal 500 (lima  

 ratus) kata, dan menggunakan tata 
Bahasa Indonesia sesuai EYD.

PERSYARATAN PENULISAN KARYA TULIS
- Naskah berjumlah maksimal 25 halaman. 

Jumlah halaman yang tidak sesuai 
dengan ketentuan tersebut dapat 
mengurangi penilaian. Jumlah halaman 
tidak termasuk cover, halaman 
pengesahan, kata pengantar, daftar 
isi/gambar/tabel serta lampiran.

- Tulisan menggunakan Bahasa Indonesia 
sesuai dengan EYD.

- Peserta tidak boleh menyebutkan nama 
universitas beserta logo universitasnya.

- Font penulisan: Times New Roman 
ukuran 12. 

- Spasi: 1,5
- Margins Kiri 4cm, Margin Atas 4cm, 

Margin Kanan 3cm, Margin Bawah 3cm

KETENTUAN PENGUMPULAN
KETENTUAN PENGUMPULAN ABSTRAK
- Abstrak dikirimkan dan disubmit 

secara online.
- Pengiriman Abstrak dapat dikirim melalui 

formulir online dalam format pdf dengan 
alamat: 
https://musicoolpromo.com/competition
/paper_registration 

- Pengiriman softcopy Abstrak wajib 
mencantumkan nama personal/nama 
kelompok, judul paper, sub tema, email, 
asal perguruan tinggi dan nomor kontak 
telepon yang dapat dihubungi setiap saat.

- Pendaftaran abstrak dibuka pada tanggal  
 1 September 2018. Batas akhir  

 pendaftaran dan pengumpulan abstrak 
adalah tanggal 30 September 2018 waktu 
24.00 WIB. Peserta yang mengirimkan di 
atas tanggal dan jam tersebut tidak dapat 
mengikuti kompetisi.

KETENTUAN PENGUMPULAN KARYA TULIS
-- Bagi peserta yang telah melakukan 

pendaftaran Abstrak, dapat memeriksa 
pengumuman hasil seleksi pendaftaran 
Abstrak, mulai tgl 01 Oktober 2018 pada 
tautan website berikut: 
https://musicoolpromo.com/competition 
 /verify_registration

- Untuk mengikuti tahapan selanjutnya  

 maka peserta yang lolos pendaftaran 
abstrak, agar dapat segera mengirimkan 
Softcopy Karya Tulis dalam format pdf 
pada formulir online ke tautan website: 
https://musicoolpromo.com/competition
/verify_registration

- Semua pengiriman softcopy wajib 
mencantumkan nama, email, dan nomor 
kontak handphone/telepon yang dapat 
dihubungi setiap saat.

- Batas akhir pengumpulan softcopy karya 
tulis lengkap adalah tanggal 31 Oktober 
2018 jam 20.00 WIB

PERSYARATAN PESERTA KOMPETISI 
- Lingkup Peserta kegiatan Paper 

Competition ini adalah berbagai 
mahasiswa dari perguruan tinggi di 
seluruh Indonesia dengan kriteria 
Diploma (D3, D4), dan Sarjana Strata S1.

 yang dipaparkan dalam Paper tersebut, 
peserta tidak diperkenankan 
mempresentasikan studi yang dilakukan 
oleh peneliti lain, ataupun studi yang 
bersifat informasi sekunder.

- Peserta berasal dari Fakultas atau 
Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam 
(eksakta).

- Peserta adalah orang atau peneliti yang 
memang melakukan kegiatan atau studi  

KETENTUAN PRESENTASI
- Peserta yang lolos ke babak final 

diwajibkan untuk mempresentasikan 
paper di depan dewan juri.

- File presentasi menggunakan software 
Microsoft Power Point dalam bentuk  

 format pptx atau software sejenis.
- Jumlah halaman/slide presentasi 

tidak dibatasi.
- Waktu presentasi yang disediakan untuk 

setiap kelompok adalah 40 menit, yang  

 terdiri dari 15 menit untuk presentasi 
dan 25 menit untuk tanya jawab.


