


LATAR BELAKANG

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBBI), mandiri berarti dalam keadaan

dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. “Indonesia Mandiri” adalah

Indonesia yang dapat berdiri sendiri/tidak bergantung pada negara-negara lain dalam berbagai

aspek/bidang. Indonesia Mandiri merupakan visi yang ingin diwujudkan bangsa Indonesia

pada tahun 2020.

Adapun poin-poin “Indonesia Mandiri” yaitu:

1. Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa

dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa-banga

lain;

2. Terwujudnya politik luar negeri yang berkepribadian dan bebas aktif;

3. Terwujudnya ekonomi Indonesia yang bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa

dan negara termasuk menyelesaikan hutang luar negeri;

4. Memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya Indonesia yang berakar dari potensi

budaya daerah.

Bangsa Indonesia khususnya para pemuda harapan bangsa mempunyai peran yang

besar untuk mewujudkan Indonesia Mandiri 2020 ini, dengan cara mempersiapkan

kemandirian bangsa sedini mungkin melalui aktualisasi ide dan inovasi pada berbagai

elemen. Oleh sebab itu, PPIPM FAIR 2017 bermaksud untuk mewadahi segala bentuk

kreativitas dan inovasi pemuda melalui kompetisi antar siswa SMA/SMK/sederajat se-

Indonesia melalui sebuah kegiatan. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Lomba Karya Tulis

Ilmiah Nasional (LKTIN). Melalui kegiatan ini, diharapkan akan banyak karya yang

dihasilkan sebagai wujud kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam berbagai bidang yang

dapat membantu mewujudkan Indonesia Mandiri 2020. Sehingga pada tahun 2020, visi

Indonesia Mandiri dapat dicapai.

A. Nama Lomba

Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) Siswa PPIPM Fair 2017

B. Tema Lomba

“Aktualisasi Peran Pemuda dalam Menyelesaikan Permasalahan Daerah Guna

Mewujudkan Indonesia Mandiri 2020”
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C. Subtema LKTI

Teknologi dan Energi

Sosial dan Ekonomi

Pendidikan

Budaya dan Pariwisata

Lingkungan dan Kesehatan

D. Ketentuan Peserta

1. Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah merupakan siswa SMA/SMK/sederajat aktif di

Indonesia dan dibuktikan dengan melampirkan fotocopy/scan Kartu Tanda Pelajar.

2. Peserta berupa tim yang terdiri minimal 2 orang maksimal 3 orang dengan 1 orang

sebagai ketua dan Anggota kelompok harus berasal dari sekolah yang sama.

3. Satu orang dapat bergabung maksimal dalam 3 tim yang berbeda/sama (mengajukan 3

karya), tetapi hanya boleh menjadi ketua pada satu karya.

4. Karya yang dikirimkan adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan dan

belum pernah menjadi juara pada event sebelumnya. Segala bentuk pelanggaran dan

plagiatisme akan diberi sanksi berupa diskualifikasi dari PPIPM Fair 2017.

5. Setiap tim harus dibimbing oleh satu guru pembimbing.

E. Timeline Pelaksanaan

No. Kegiatan Waktu

1 Pendaftaran 29 Mei-1 September 2017

2 Pengumpulan Karya Fullpaper 29 Mei-1 September 2017

3 Seleksi Karya Fullpaper 2 September-22 September

2017

4 Pengumuman Finalis (15 besar) 23 September 2017

5 Konfirmasi Finalis &

Pembayaran Akomodasi

24 September-1 Oktober 2017

6 Kedatangan Finalis 10 Oktober 2017

7 Seminar 11 Oktober 2017

8 Techincal Meeting (TM) 11 Oktober 2017

9 Presentasi Finalis 12 Oktober 2017
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10 Focus Group Discussion (FGD)

dan Galadinner

12 Oktober 2017

11 Fieldtrip 13 Oktober 2017

12 Malam Inagurasi & Pengumuman

Pemenang tiap lomba

14 Oktober 2017

13 Kepulangan Finalis 15 Oktober 2017

F. Mekanisme Registrasi

1. Mengisi formulir pendaftaran yang telah terdapat pada web ppipm.pkm.unp.ac.id

dan fanspage fb PPIPM Fair.

2. Membayar uang pendaftaran sebesar:

a. Gelombang Pertama (29 Mei-31 Juli 2017): Rp. 90.000 (sembilan puluh lima

ribu rupiah)

b. Gelombang Kedua (1 Agustus-1 September 2017): Siswa Rp. 95.000 (sembilan

puluh lima ribu rupiah)

yang dapat dibayarkan ke rekening : Bank BRI a.n Candra Hidayat, dengan nomor

rekening 3285-01-035820-53-7.

Pembayaran maksimal 1 September 2017, Pukul 23.00 WIB.

3. Setelah peserta membayar biaya pendaftaran, peserta (siswa) wajib harus mengirim

Short Messaging Service (SMS) konfirmasi kepada panitia dalam waktu 1 x 24 jam,

dengan format:PPIPM FAIR_SISWA_LKTI_Nama Lengkap Ketua_Asal Perguruan Tinggi_SudahBayar_jam pembayaranContoh: PPIPM FAIR_SISWA_LKTI_Putra Caniago_SMKN 5 Padang_SudahBayar_14:21 WIB
Kirim ke :

Rabiatun Adawiyah (085272335652)

atau Riri Suliyarti (082387530537)

4. Setiap peserta wajib mengirimkan Karya Tulis Ilmiah (full paper) dalam bentuk
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b. Scan Kartu Pelajar setiap anggota dalam satu tim dengan format .jpg atau .jpeg

c. Scan/foto bukti pembayaran dengan format .jpg atau .jpeg

5. Batas akhir pengiriman karya adalah : 1 September 2017 pukul 23.59 WIB.

6. Karya tulis yang dikirimkan peserta akan diseleksi oleh tim juri dan dipilih 15 karya

yang terbaik tingkat SMA/SMK/sederajat yang akan berkesempatan untuk

mempresentasikan hasil karyanya pada acara Grand Final Lomba Karya Tulis Ilmiah

PPIPM Fair 2017.

7. Pengumuman seleksi karya tulis ilmiah akan dilaksanakan pada tanggal 23 September

2017 melalui fanspage facebook PPIPM Fair dan web resmi PPIPM UNP.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENULISAN

A. Sifat dan Isi Tulisan

Sifat dan isi tulisan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 Kesesuaian antara judul dengan tema dan subtema

 Kreatif dan Inovatif

 Orisinalitas karya

 Kelayakan implementasi

 Logis dan Sistematis

B. Persyaratan Penulisan

1. Naskah ditulis antara 15-20 halaman. Jumlah halaman tidak termasuk halaman muka

(cover), halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, ringkasan, lembar

orisinalitas karya serta lampiran-lampiran.

2. Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut akan mempengaruhi

penilaian.

3. Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dan ejaan sesuai dengan Pedoman

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).
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4. Naskah diketik pada kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan jenis huruf

Times New Roman dan ukuran huruf 12, kecuali abstrak spasi 1.

5. Batas pengetikan: Samping kiri 4 cm, Samping kanan 3 cm, Batas atas 3 cm dan

Batas bawah 3 cm.

6. Bab dan Judul Bab diketik di tengah-tengah menggunakan huruf besar, dicetak

tebal, dan tanpa digaris-bawahi. Judul Sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf

pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas,

seperti kata “di”, “ke”, “dari”, “yang”, “antara”, “pada”, “untuk”, “tentang”,

“dengan”, dan kata sambung seperti “dan”, “atau”, “sejak”, “setelah”, “karena”,

dicetak tebal, dan tanpa digaris-bawahi.

Judul anak Sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis

dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti kata “di”, “ke”,

“dari”, “yang”, “antara”, “pada”, “untuk”, “tentang”, “dengan”, dan kata sambung

seperti “dan”, “atau”, “sejak”, “setelah”, “karena”.

7. Awal alinea diketik menjorok 5 point atau 1,25 cm.

8. Penomoran halaman

a. Kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, lampiran serta ringkasan menggunakan

penomoran angka romawi kecil (i, ii, iii, iv,... dan seterusnya) dan diletakkan pada

bagian kanan bawah.

b. Bagian inti karya tulis mulai dari Pendahuluan sampai dengan Bagian Penutup

memakai angka Arab (1, 2, 3,... dan seterusnya). Nomor halaman ditulis pada

bagian kanan atas.

9. Ringkasan dan Daftar Pustaka diketik 1 spasi.

10. Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan kemunculannya

dalam naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan nomor tabel menggunakan anka

arab.

11. Gambar dalam bentuk grafik maupun foto diberi judul dengan penomoran gambar

sesuai dengan urutan kemunculannya dalam naskah. Judul gambar ditulis di bawah

gambar dengan nomor gambar menggunakan angka arab.
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pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas,

seperti kata “di”, “ke”, “dari”, “yang”, “antara”, “pada”, “untuk”, “tentang”,

“dengan”, dan kata sambung seperti “dan”, “atau”, “sejak”, “setelah”, “karena”,

dicetak tebal, dan tanpa digaris-bawahi.

Judul anak Sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis

dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti kata “di”, “ke”,

“dari”, “yang”, “antara”, “pada”, “untuk”, “tentang”, “dengan”, dan kata sambung

seperti “dan”, “atau”, “sejak”, “setelah”, “karena”.

7. Awal alinea diketik menjorok 5 point atau 1,25 cm.

8. Penomoran halaman

a. Kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, lampiran serta ringkasan menggunakan

penomoran angka romawi kecil (i, ii, iii, iv,... dan seterusnya) dan diletakkan pada

bagian kanan bawah.

b. Bagian inti karya tulis mulai dari Pendahuluan sampai dengan Bagian Penutup

memakai angka Arab (1, 2, 3,... dan seterusnya). Nomor halaman ditulis pada

bagian kanan atas.

9. Ringkasan dan Daftar Pustaka diketik 1 spasi.

10. Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan kemunculannya

dalam naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan nomor tabel menggunakan anka

arab.

11. Gambar dalam bentuk grafik maupun foto diberi judul dengan penomoran gambar

sesuai dengan urutan kemunculannya dalam naskah. Judul gambar ditulis di bawah

gambar dengan nomor gambar menggunakan angka arab.
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“dengan”, dan kata sambung seperti “dan”, “atau”, “sejak”, “setelah”, “karena”,

dicetak tebal, dan tanpa digaris-bawahi.

Judul anak Sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis

dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti kata “di”, “ke”,

“dari”, “yang”, “antara”, “pada”, “untuk”, “tentang”, “dengan”, dan kata sambung
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bagian kanan bawah.

b. Bagian inti karya tulis mulai dari Pendahuluan sampai dengan Bagian Penutup

memakai angka Arab (1, 2, 3,... dan seterusnya). Nomor halaman ditulis pada

bagian kanan atas.

9. Ringkasan dan Daftar Pustaka diketik 1 spasi.
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C. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

a. Halaman judul (Cover)

 Logo sekolah

 Judul, diketik dengan huruf besar (kapital), hendaknya ekspresif, sesuai, dan

tepat dengan masalah yang ditulis, serta tidak membuka peluang untuk

penafsiran ganda.

 Nama dan NIS/NISN serta tahun angkatan ditulis dengan jelas.

 Sekolah, kota asal dan tahun penulisan ditulis dengan jelas.

b. Lembar Pengesahan

 Lembar pengesahan memuat Judul, nama lengkap ketua pelaksana, nomor induk

ketua pelaksana, asal sekolah, alamat, no. telp/HP, email, jumlah anggota, serta

nama guru pembimbing, NIP pembimbing, dan no.telp/HP (contoh terlampir).

 Lembar pengesahan ditandatangani oleh Ketua Kelompok, Guru Pembimbing

dan Kepala Sekolah/WAKA Bidang Kesiswaan lengkap dengan stempel

sekolah.

 Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan.

c. Kata Pengantar

d. Daftar Isi

e. Daftar Gambar / Tabel / Daftar Lampiran jika diperlukan

f. Ringkasan

Ringkasan karya tulis disusun maksimal 1 halaman (1 spasi) yang merupakan inti

sari seluruh tulisan meliputi: latar belakang, tujuan, landasan teori yang

mendukung, metode penulisan, pembahasan, dan kesimpulan.

2. Bagian Inti

Judul bab dari bagian inti adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut:

1) Latar belakang berisi gambaran umum mengenai topik yang diangkat serta alasan

memilih pokok permasalahan menjadi karya tulis. Latar belakang sebaiknya

didukung oleh informasi atau data yang terpeRcaya.

C. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

a. Halaman judul (Cover)

 Logo sekolah

 Judul, diketik dengan huruf besar (kapital), hendaknya ekspresif, sesuai, dan

tepat dengan masalah yang ditulis, serta tidak membuka peluang untuk

penafsiran ganda.

 Nama dan NIS/NISN serta tahun angkatan ditulis dengan jelas.

 Sekolah, kota asal dan tahun penulisan ditulis dengan jelas.

b. Lembar Pengesahan

 Lembar pengesahan memuat Judul, nama lengkap ketua pelaksana, nomor induk

ketua pelaksana, asal sekolah, alamat, no. telp/HP, email, jumlah anggota, serta

nama guru pembimbing, NIP pembimbing, dan no.telp/HP (contoh terlampir).

 Lembar pengesahan ditandatangani oleh Ketua Kelompok, Guru Pembimbing

dan Kepala Sekolah/WAKA Bidang Kesiswaan lengkap dengan stempel

sekolah.

 Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan.

c. Kata Pengantar

d. Daftar Isi

e. Daftar Gambar / Tabel / Daftar Lampiran jika diperlukan

f. Ringkasan

Ringkasan karya tulis disusun maksimal 1 halaman (1 spasi) yang merupakan inti

sari seluruh tulisan meliputi: latar belakang, tujuan, landasan teori yang

mendukung, metode penulisan, pembahasan, dan kesimpulan.

2. Bagian Inti

Judul bab dari bagian inti adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut:

1) Latar belakang berisi gambaran umum mengenai topik yang diangkat serta alasan

memilih pokok permasalahan menjadi karya tulis. Latar belakang sebaiknya

didukung oleh informasi atau data yang terpeRcaya.

C. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

a. Halaman judul (Cover)

 Logo sekolah

 Judul, diketik dengan huruf besar (kapital), hendaknya ekspresif, sesuai, dan

tepat dengan masalah yang ditulis, serta tidak membuka peluang untuk

penafsiran ganda.

 Nama dan NIS/NISN serta tahun angkatan ditulis dengan jelas.

 Sekolah, kota asal dan tahun penulisan ditulis dengan jelas.

b. Lembar Pengesahan

 Lembar pengesahan memuat Judul, nama lengkap ketua pelaksana, nomor induk

ketua pelaksana, asal sekolah, alamat, no. telp/HP, email, jumlah anggota, serta

nama guru pembimbing, NIP pembimbing, dan no.telp/HP (contoh terlampir).

 Lembar pengesahan ditandatangani oleh Ketua Kelompok, Guru Pembimbing

dan Kepala Sekolah/WAKA Bidang Kesiswaan lengkap dengan stempel

sekolah.

 Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan.

c. Kata Pengantar

d. Daftar Isi

e. Daftar Gambar / Tabel / Daftar Lampiran jika diperlukan

f. Ringkasan

Ringkasan karya tulis disusun maksimal 1 halaman (1 spasi) yang merupakan inti

sari seluruh tulisan meliputi: latar belakang, tujuan, landasan teori yang

mendukung, metode penulisan, pembahasan, dan kesimpulan.

2. Bagian Inti

Judul bab dari bagian inti adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut:

1) Latar belakang berisi gambaran umum mengenai topik yang diangkat serta alasan

memilih pokok permasalahan menjadi karya tulis. Latar belakang sebaiknya

didukung oleh informasi atau data yang terpeRcaya.



2) Perumusan masalah berisi uraian tentang inti permasalahan yang akan ditelaah.

3) Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi:

1) Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan

masalah yang dikaji;

2) Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan.

3) Kutipan akan lebih baik bila diambil dari sumber pustaka primer seperti jurnal

penelitian, buletin, buku, prosiding seminar, maupun internet. Namun tidak

diperbolehkan mengutip dari blog milik pribadi.

BAB III. METODE PENULISAN

Metode penulisan menyajikan langkah-langkah/prosedur pengumpulan data atau

informasi.

BAB IV. PEMBAHASAN

Analisis permasalahan didasarkan pada data dan atau informasi, pengolahan data dan

atau informasi serta telaah pustaka untuk menghasilkan alternatif model pemecahan

masalah atau gagasan yang kreatif.

BAB V. PENUTUP

a. Simpulan. Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab

tujuan.

b. Saran. Saran disampaikan secara spesifik sejalan dengan implikasi kebijakan.

3. Bagian Penutup

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis nama pengarang,

tahun penerbitan, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit.

Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, tahun,

judul tulisan, nama jurnal, volume dan nomor halaman. Penulisan daftar pustaka yang

diperoleh dari internet ditulis alamat website-nya dan waktu pengambilan.

LEMBAR ORISINALITAS KARYA
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LAMPIRAN

a. Daftar Riwayat Hidup/ Curriculum Vitae seluruh anggota tim minimal mencakup

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, karya-karya ilmiah yang pernah dibuat,

dan penghargaan-penghargaan ilmiah yang pernah diraih.

b. Scan Bukti Pembayaran

c. Scan Kartu Pelajar (bagi siswa)

d. Lampiran lainnya yang diperlukan dan jika ada.

Penghargaan

Juara I : Rp 2.000.000 + Trophy + Piagam

Juara II : Rp 1.500.000 + Trophy + Piagam

Juara III: Rp 1.000.000 + Trophy + Piagam

Harapan I : Trophy + Piagam

Harapan II : Trophy + Piagam

Email: siswa.ppipmfair@gmail.comFacebook: www.facebook.com/fairppipm

Official Line: @wid5776i

Website: www.ppipm.pkm.unp.ac.id

Uang Registrasi kirim ke rekening :

Bank BRI a.n Candra Hidayat, dengan nomor rekening 3285-01-035820-53-7

Informasi umum::

Alamat: Gedung PKM Universitas Negeri Padang G.49 Kode Pos 25131
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I. Lampiran-lampiran

Lampiran 1. Format halaman judul

Kertas ukuran A4, Font Times New Roman, Size 12, Spasi 1,0

PPIPM FAIR 2017

JUDUL KARYA TULIS ILMIAH

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

SUBTEMA:

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

Diusulkan Oleh:

Nama Ketua Kelompok NIS

Nama Anggota Kelompok NIS

Nama Anggota Kelompok         NIS

NAMA SEKOLAH
KOTA

TAHUN

LOGO
SEKOLAH
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LAMPIRAN 2

HALAMAN PENGESAHAN

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL

PPIPM FAIR 2017

1 Judul Karya Tulis :
2 Tingkat : SMA/SMK/MA
3 Sub Tema Karya :
4 Ketua :

a. Nama Lengkap :
b. NIS :
c. Asal Sekolah :
d. Alamat Rumah dan No.

Telp.
:

e. Alamat Email :
5 Guru Pembimbing

a. Nama Lengkap dan Gelar :
b. NIP :
c. Alamat dan No. Telp :

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Guru Pembimbing

(Nama Lengkap)
NIP.

Ketua Tim,

(Nama Lengkap)
NIS.

Kepala Sekolah/Waka Bidang Kesiswaan

(Nama Lengkap)
NIP.
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LAMPIRAN 3. Lembar Orisinalitas

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Judul Karya Tulis:

Nama Ketua :

Nama Anggota : 1.

2.

Sekolah:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul yang
tersebut diatas memang benar merupakan karya orisinal Kami dan belum pernah
dipublikasikan atau dilombakan di luar kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Siswa
PPIPM FAIR 2017 yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat
Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa (UKM-PPIPM) Universitas Negeri Padang.

Demikian pernyataaan ini Kami buat dengan sebenarnya.

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

(Tanda tangan ketua diatas materai Rp 6.000)

Nama Lengkap Ketua
NIS
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Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa (UKM-PPIPM) Universitas Negeri Padang.

Demikian pernyataaan ini Kami buat dengan sebenarnya.

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

(Tanda tangan ketua diatas materai Rp 6.000)

Nama Lengkap Ketua
NIS

LAMPIRAN 3. Lembar Orisinalitas

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Judul Karya Tulis:

Nama Ketua :

Nama Anggota : 1.

2.

Sekolah:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul yang
tersebut diatas memang benar merupakan karya orisinal Kami dan belum pernah
dipublikasikan atau dilombakan di luar kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Siswa
PPIPM FAIR 2017 yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat
Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa (UKM-PPIPM) Universitas Negeri Padang.

Demikian pernyataaan ini Kami buat dengan sebenarnya.

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

(Tanda tangan ketua diatas materai Rp 6.000)

Nama Lengkap Ketua
NIS
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