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A. Latar Belakang 

SDGs 2030 (Sustainable Development Goals 2030) atau tujuan pembangunan 

berkelanjutan merupakan pencapaian yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan alam. Tujuan tersebut 

diresmikan pada tahun 2015 dan merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan milenium 

pada tahun 2000. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini disepakati terdiri dari 17 tujuan 

utama, termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan dan 

pendidikan, pembangunan kota yang berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim dan 

melindungi hasil hutan dan laut.  

Indonesia yang merupakan anggota PBB ke-60 tentu saja menggunakan SDGs 2030 

sebagai pedoman dalam merumuskan dan merancang pembangunan Indonesia. Pada tahun 

2018, Pemerintah membuat SDGs Indonesia One sebagai platform kerjasama untuk urusan 

pendanaan seperti pembangunan infrastruktur untuk implementasi eksekusi SDGs di 

Indonesia. Berdasarkan data SDGs report tahun 2019, Indonesia berhasil untuk menjaga dan 

menaikkan 3 tujuan yaitu menurunkan angka kemiskinan, mencapai pekerjaan layak dan 

pertumbuhan ekonomi serta penanganan perubahan iklim. Namun, ada 6 tujuan yang 

mengalami penurunan dan salah satunya adalah tujuan poin 12. 

Satu dari 17 poin SDGs 2030 yaitu poin 12, Ensure Suistainable Consumption and 

Production Patterns (Memastikan Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). 

Beberapa permasalahan yang ditonjolkan pada SDGs poin ke-12 adalah penggunaan air dan 

energi yang berlebihan, emisi gas yang tinggi akibat produksi yang tidak ramah lingkungan 

serta permasalahan di bidang pertanian mulai dari hulu hingga hilir. Indonesia masih kurang 

memberdayakan lahan secara optimal. Disfungsi lahan serta masih rendahnya pemakaian 

teknologi yang mendukung ketahanan dan keamanan pangan menyebabkan hasil produksi 

rendah sehingga kasus food loss selalu terjadi. SDGs 12 menitikberatkan pada upaya 

mendorong pola pengelolaan sumber daya dan energi serta penggunaan barang dan jasa yang 

berkelanjutan. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia perlu bergerak bersama dengan arahan 

pemerintah untuk berkomitmen melaksanakan agenda PBB dalam hal SDGs, salah satunya 

adalah lapisan pelajar dan mahasiswa. 

Mahasiswa dengan segala fungsinya yang berlandaskan pada Tri Dharma perguruan tinggi 

yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mampu menguasai 

disiplin ilmunya dan dapat diterapkan dalam bentuk ide, inovasi hingga menghasilkan karya 

yang dapat berguna bagi masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis dalam 

mencari solusi yang efektif untuk kemaslahatan masyarakat dan alam. 

 

 



 

 

 

 

SDGs sudah diresmikan menjadi tujuan utama seluruh negara. Sekarang, inovasi dan solusi 

seperti apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan tersebut, terkhusus di Indonesia. 

Kepedulian untuk mewujudkan SDGs 2030 ti tingkat universitas telah dilakukan. Salah satu 

langkah yang diambil adalah dengan menampung inovasi mahasiswa dalam Program 

Kreativitas Mahasiswa di bidang Gagasan Futuristik Konstruktif (GFK). 

HIMATEPA-UH sebagai salah satu organisasi keprofesian di bidang Teknologi Pertanian 

Universitas Hasanuddin menyusun konsep kegiatan program Agritech Exhibition 2020 yang 

dicita-citakan dapat menjadi langkah dalam mencari solusi efektif di bidang pertanian 

Indonesia. Agritech Exhibition 2020 ini diharapkan dapat menjadi kegiatan yang mampu 

memfasilitasi mahasiswa dalam menyalurkan ide-ide kreatif yang dianggap mampu 

menyelesaikan permasalahan teknologi pertanian, khususnya pada proses produksi serta 

penggunaan sumber daya dan energi secara efektif dalam bentuk karya tulis ilmiah dan esai. 

Kegiatan ini mengangkat tema SDGs yang terfokus pada poin ke-12, yaitu Ensure Suistainable 

Consumption and Production Patterns (Memastikan Konsumsi dan Produksi yang 

Bertanggung Jawab). Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan soft skill dan sifat 

kolaboratif mahasiswa. 

B. Nama Kegiatan 

Kegiatan ini bernama Agritech Exhibition 2020 

C. Ketentuan Umum 

1. Persyaratan Peserta 

Adapun ketentuan peserta adalah sebagai berikut:  

a. Peserta lomba adalah  mahasiswa aktif (Sarjana atau Diploma) yang terdaftar di 

salah satu perguruan tinggi di Indonesia. 

b. Esai dibuat secara individu dan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing. 

c. Setiap peserta hanya dapat mengirim maksimal 1 esai 

d. Karya esai harus bersifat orisinal (ditandai dengan lembar orisinalitas karya yang 

ditandatangani oleh peserta bermaterai 6000). 

e. Peserta yang dinyatakan lulus untuk mempresentasikan karya tulisnya diundang 

untuk menghadiri seluruh rangkaian acara Agritech Exhibition 2020 di Makassar.  

f. Selama mengikuti kegiatan Agritech Exhibition 2020, semua peserta wajib menaati 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan secara disiplin dan bertanggung jawab. 

2. Persyaratan Hasil Karya 

Sifat dan tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Sesuai dengan tema dan sub-tema yang telah ditentukan.  

 

 



 

 

 

 

b. Esai berupa gagasan tertulis yang didasari oleh penelitian terdahulu dan sumber 

yang jelas.   

c. Isi tulisan bersifat ilmiah.  

d. Tulisan didukung oleh data dan tinjauan pustaka yang akurat. 

e. Tulisan tidak mengandung unsur plagiarisme.  

f. Ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar.   

g. Untuk 10 besar esai terbaik akan membuat presentasi menggunakan power point. 

h. Panitia memiliki hak dan wewenang untuk mempublikasikan setiap karya tulis 

yang terdaftar dengan tetap mencantumkan nama penulisanya. 

D. Ketentuan Khusus 

1. Tema 

Kegiatan Agritech Exhibition 2020 ini bertemakan “ SDGs 2030 : Inovasi Generasi 

Millenial untuk Pertanian Visioner” 

2. Petunjuk Penulisan dan Pengetikan 

Bagian Awal 

a. Halaman Judul terdiri atas: (Lampiran 1)  

• Judul diketik dengan huruf kapital, hendaknya menarik dan ekspresif, sesuai dan 

tepat dengan masalah yang ditulis, dan tidak membuka peluang untuk penafsiran 

ganda.  

• Nama penulis, nomor induk mahasiswa dan tahun angkatan dibuat dengan jelas.  

• Perguruan tinggi asal dan tahun penulisan ditulis dengan jelas dan lengkap.  

b. Lembar Pengesahan (Lampiran 2)  

c. Lembar Orisinalitas (Lampiran 3)  

d. Kata Pengantar 

Bagian Inti  

a. Isi esai berisi latar belakang gagasan, urgensi gagasan, data-data pendukung 

gagasan, pembahasan dan kesimpulan. 

b. Esai dapat memuat tabel, grafik, atau gambar yang relevan dan dapat memperjelas 

isi esai 

c. Bahasa yang digunakan sesuai pedoman Ejaan yang Disempurnakan (EYD). 

Bagian Akhir   

Daftar Pustaka  

Menggunakan Harvard Style  

 

 

 



 

 

 

 

Contoh:  

Buku:  

Anna, N & Santoso, CL 1997, Pendidikan Anak, edk 5, Family Press, Jakarta. 

Jurnal:  

Wijaya, K, Phillips, M & Syarif, H 2002, ‘Pemilihan sistem penyimpanan data skala 

besar’, Jurnal Informatika Indonesia, vol. 1, no. 3, hh. 132-140. 

Halaman web:  

desJardins, M 1998, How to succeed in postgradiate study, Applied Ecology  

Research Group, University of Canberra, dilihat 26 April 2019, 

<http://aerg.canberra.edu.au/jardins/t.htm>. 

3. Persyaratan Penulisan 

a. Naskah diketik rapi pada kertas A4 dengan jarak 1,5 spasi, font size 12,  font Times 

New Roman, dengan batas pengetikan: samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, 

batas atas 3 cm dan batas bawah 3 cm.  

b. Penomoran Halaman:  

• Bagian awal menggunakan angka romawi kecil yang diketik pada sebelah kanan 

bawah (i,ii, dan seterusnya).  

• Bagian inti sampai penutup menggunakan angka arab (1,2,3 dan seterusnya) 

pada sebelah kanan atas.  

c. Naskah ditulis minimal 5 halaman dan maksimal 7 halaman (tidak timbal-balik) 

tidak termasuk bagian awal. 

E. Mekanisme Registrasi dan Pengumpulan Esai 

1. Peserta mendaftarkan diri selambat-lambatnya tanggal 14 Maret 2020.  

2. Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000 per karya melalui nomor 

rekening BRI 3419-01-011223-50-0 atas nama Nadiah Ulfa Safira.  

3. Setelah mengirim, silahkan konfirmasi ke nomor 089669647032 atas nama Nadiah 

Ulfa Safira dengan format: Nama Lengkap_tiga kata pertama dari judul esai_ 

Perguruan Tinggi_Jam Transfer.  

Contoh: Nurhikma_ Agroedu Pangan Fungsional _Universitas Hasanuddin Makassar 

_09.00 WITA.  

4. Mengisi dan mengirim formulir pendaftaran yang tersedia pada lembar terakhir 

panduan lomba ini beserta hasil scan bukti pembayaran via e-mail ke: 

agritechexhibition2020@gmail.com.  
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Subjek E-mail: Nama Lengkap_ tiga kata pertama dari judul esai_Perguruan Tinggi.  

Contoh: Nurhikma_ Agroedu Pangan Fungsional_Universitas Hasanuddin Makassar.  

5. Peserta mengirim soft file karya tulis dalam format pdf, dengan format nama file 

sebagai berikut: Nama Ketua Tim_Perguruan Tinggi_Tiga Kata Pertama dari Judul 

Karya (Contoh: Nurhikma_Universitas Hasanuddin_Agroedu Pangan 

Fungsional), bersama dengan scan kartu mahasiswa setiap anggota kelompok yang 

masih berlaku. Kedua file dikompres ke bentuk zip/rar dan dikirim via e-mail ke: 

agritechexhibition2020@gmail.com. Jika telah mengirim karya diharapkan 

konfirmasi ke kontak person 085242450901 atas nama Ahmad Luthfi Ridwan 

dengan format: Nama Ketua Tim_Bidang Ilmu_Perguruan Tinggi.   

F. Perihal Penjurian dan Presentasi 

Esai yang telah melalui tahap seleksi akan mengikuti tahap pelaksanaan presentasi  

1. Esai dalam presentasi disajikan dalam waktu 10 menit.  

2. Tanya jawab dilakukan selama maksimal 10 menit.  

3. Pertanyaan hanya diajukan oleh dewan juri.  

4. Penilaian menyangkut kemampuan peserta dalam menarik perhatian para hadirin dan 

penilaian karya tulis baik dari segi isi, komposisi maupun kereativitas.  

5. Keputusan dewan juri bersifat mutlak, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.  

6. Dari 10 finalis yang diberikan kesempatan untuk mempresentasikan karyanya di 

Makassar, akan diseleksi dan dipilih tiga terbaik yang merupakan juara pada Agritech 

Exhibition 2020 Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian.   

7. Pendaftar yang tidak lolos seleksi tetap mendapat e-sertifikat peserta Agritech 

Exhibition 2020 

8. Setiap juara akan mendapatkan sertifikat juara, sertifikat finalis Agritech Exhibition 

2020, piala, dan uang tunai.  

9. Semua finalis akan mendapatkan sertifikat finalis Agritech Exhibition 2020. 

10. Berikut ini adalah kriteria penilaian Esai (Bobot 75%):  

• Format Penulisan  

• Kesesuaian dengan Tema 

• Kreativitas  

• Kemanfaatan   

• Landasan Teori yang digunakan (maksimal 10 tahun terakhir)  

• Pembahasan (Analisis dan sintesis serta implementasi)  

• Simpulan dan saran   
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11. Berikut ini adalah kriteria penilaian Presentasi Esai (Bobot 25%)  

• Penyajian (penggunaan bahasa, etika presentasi, ketepatan waktu, penggunaan alat 

bantu, sistematika penyajian dan isi)   

• Diskusi (penguasaan materi, ketepatan menjawab,  Kemampuan mempertahankan 

argument, dan kerjasama kelompok) 

G. Jadwal Kegiatan 

Waktu  Keterangan  

21 Feb – 14  Maret 2020 Pendaftaran dan Pengumpulan Karya (via email)  

16 Maret –  02 April 2020  Seleksi Administrasi dan Karya  

03 April 2020 Pengumuman 10 Finalis Utama  

04 – 10 April 2020  Registrasi Ulang bagi 10 finalis   

15 April 2020  Penjemputan peserta dan Technical Meeting  

16 April 2020   Pembukaan + Presentasi Karya  

17 April 2020 Pameran + Pengumuman Pemenang  

18 April 2020   Field Trip + Check out  

 

H. Penghargaan 

Juara 1    : Rp. 2.000.000 + Piala + Sertifikat Juara 

Juara 2    : Rp. 1.000.000 + Piala + Sertifikat Juara 

Juara 3    : Rp. 750.000 + Piala + Sertifikat Juara 

*Semua finalis mendapatkan sertifikat 

 

Contact Person Agritech Exhibition 2020. 

082192157679 (Ridwan) 085340172383 (Ikhsan)  

Update Informasi mengenai Agritech Exhibition 2020 akan disampaikan melalui sosial 

media Agritech Exhibition 2020 dan website http://agritech.unhas.ac.id/kmdtpuh  

Instagram: @agritech2020 
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Lampiran 1. Sampul 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL ESAI 

  

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

  

  

  

Diajukan untuk Mengikuti Kegiatan Agritech Exhibition  

  

 

  

 

 

Oleh :  

Nama Ketua Kelompok/NIM/Tahun Angkatan  

 

  

 

 

 

PERGURUAN TINGGI  

KOTA  

2020 

 

Logo 

Universitas 



 

 

 

 

Lampiran 2. Lembar Pengesahan 

 

LEMBAR PENGESAHAN AGRITECH EXHIBITION 2020 

 

1. Judul Esai : 

2. Biodata Peserta : 

a. Nama Lengkap : 

b. NIM : 

c. Jurusan/Fakultas : 

d. Perguruan Tinggi : 

e. Alamat Rumah : 

f. No. Telepon/HP : 

g. Alamat E-mail : 

3. Dosen Pembimbing : 

a. Nama Lengkap dan Gelar : 

b. NIP : 

c. Alamat Rumah : 

d. No. Telepon/HP : 

 

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun 

 

Dosen Pembimbing, 

 

 

Nama Dosen Pembimbing dan Gelar 

NIP: 

Ketua Tim, 

 

 

Nama Peserta 

NIM: 

 

Mengetahui, 

Wakil Rektor/Wakil Dekan/Direktur Bidang Kemahasiswaan 

 

 

Nama Pimpinan Perguruan Tinggi 

NIP: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 3. Lembar Orisinalitas 

 

LEMBAR ORISINALITAS KARYA AGRITECH EXHIBITION 2020  

  

 

Judul Esai  : 

 

Nama Peserta  : 

 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul yang 

tersebut di atas memang benar merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum 

pernah dipublikasikan dan atau dilombakan di luar kegiatan ” AGRITECH EXHIBITION 

2020” yang diselenggarakan  oleh  Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas 

Hasanuddin.   

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila terbukti terdapat 

pelanggaran di dalamnya  maka kami siap untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kami.  

  

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun  

  

  

(Tanda tangan ketua diatas materai Rp 6.000,00)  

  

  

  

Nama Peserta  

NIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 4. Formulir Pendaftaran 

 

Formulir Pendaftaran Agritech Exhibition 2020 

 

Nama Lengkap  : 

NIM    : 

Alamat Rumah  : 

No. Telepon/HP Ketua Tim : 

E-mail Ketua Tim  :  

Universitas/Institusi  : 

Judul Esai   : 

 

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun  

  

  

 

   

Nama Peserta  

NIM 

 

*Note : formulir ini dikirim dengan naskah via e-mail 

(agritechexhibition2020@gmail.com.)   
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