GUIDELINE
CALL FOR PAPER

TOURISM DAYS – 2015
“The Implementation of Sustainable Tourism”
(5 – 6 Desember 2015)

A. Pendahuluan
Gadjah Mada Tourism Days (TODAYS) 2015 merupakan acara yang berbasis
keilmuan dengan tujuan sebagai wadah edukasi, aspirasi, dan apresiasi bagi seluruh
mahasiswa pariwisata Indonesia. Rangkaian acara dari Todays 2015 antara lain call
for paper, seminar nasional, dan city tour.
Call for paper tahun ini mengangkat tema Implementation of Sustainable
Tourism Around Us yang mengedepankan pentingnya praktik konsep pariwisata
berkelanjutan dalam pembangunan pariwisata di sekitar kita.

B. Sub tema
Sub tema yang diusung dari tema besar di atas antara lain:
1. Proteksi dan konservasi sumber daya pariwisata
2. Pariwisata berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat
3. Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan

C. Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan:
28 September – November 2015

: Registration

2 November 2015

: Paper submission

16 November 2015

: Paper announcement

5 Desember 2015

: Paper presentation

Tempat pelaksanaan:
Paper presentation

: Auditorium Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada

D. Ketentuan Peserta
1. Mahasiswa jenjang diploma – strata 1, dibuktikan dengan fotocopy kartu
mahasiswa.
2. Satu tim terdiri dari maksimal 3 mahasiswa.

3. Anggota tim berasal dari universitas yang sama, namun boleh lintas
fakultas/prodi/jurusan/angkatan.
4. Tidak ada batasan jumlah tim pada setiap universitas.

E. Pendaftaran Peserta
1. Peserta mengisi formulir pendaftaran melalui http://bit.ly/1LUXRi6 paling
lambat tanggal 7 November 2015.
2. Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 250.000,00/tim untuk 1
paper yang diikutsertakan dalam lomba. Pembayaran dapat dilakukan
secara langsung kepada panitia atau melalui transfer ke rekening BCA
(0130768636) a.n. Wismoyo Mahendradi Putra atau rekening Mandiri
(1370010753487) a.n. Eka Marta Nugraheni.

F. Ketentuan Paper
1. Paper yang diikutsertakan mengambil salah satu sub tema pada poin B.
2. Paper yang diikutsertakan merupakan hasil penelitian maksimal 2 tahun
yang lalu.
3. Paper yang diikutsertakan belum pernah diikutsertakan/menang dalam
kompetisi lain.
4. Paper ditulis menggunakan:
a. Huruf Arial ukuran 12
b. Spasi 1,5
c. Ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm serta margin kanan, atas, dan bawah
3 cm
d. Penomoran halaman dimulai dari halaman judul, di tengah bawah
e. Halam tunggal (tidak bolak-balik)
f. Panjang naskah 20-25 halaman, mulai dari abstrak – Daftar pustaka.
g. Mengikuti format pada lampiran

G. Pengumpulan/pengiriman Paper
1. Peserta mengirimkan karya dalam bentuk PDF ke alamat email:
todays.ugm@gmail.com dilengkapi dengan:
a. Surat pernyataan keaslian karya, diketahui oleh ketua prodi/ketua
jurusan ketua tim.
b. Scan bukti pembayaran biaya pendaftaran
c. Scan KTM dan kartu identitas (KTP/SIM) yang masih berlaku
d. Pas foto berwarna
2. Peserta mengirim pesan ke salah satu contact person (Silvy – 08216337870
atau Shatifa – 0817100665) atas telah dikirimnya karya.

H. Tanda Penghargaan
1. Piagam penghargaan akan diberikan kepada seluruh peserta (e-certificate)
dan pemenang
2. 15 tim terbaik akan memperoleh free tiket seminar nasional.
3. Tim yang lolos 5 besar akan diundang ke Yogyakarta untuk hadir dalam
seminar nasional Todays 2015, mempresentasikan paper yang dilombakan,
dan mengikuti City Tour.
4. Tim yang lolos 5 besar akan mendapatkan fasilitas sebagai berikut:
a. Akomodasi selama 3 hari 3 malam (4 Desember malam – 6 Desember
siang)
b. Transportasi selama berada di Yogyakarta
c. City Tour
5. Piala dan uang pembinaan akan diberikan kepada
a. Juara 1: Piala + uang pembinaan Rp 2.500.000,00 + piagam
b. Juara 2: Piala + uang pembinaan Rp 1.750.000,00 + piagam
c. Juara 3: Piala + uang pembinaan Rp 1.250.000,00 + piagam
d. Best presenter : uang pembinaan Rp 500.000,00 + piagam

Lampiran
JUDUL DITULIS DENGAN
FONT ARIAL 12 CETAK TEBAL
Penulis1), Penulis 2) dst. [Font Arial 10 Cetak Tebal dan Nama Tidak Boleh Disingkat]
1

Program Studi, Fakultas, Institusi (penulis 1)
Email: penulis_1@abc.ac.id

2

Program Studi, Fakultas, Institusi (penulis 2)
Email: penulis_2@abc.ac.id

Abstract [Arial 11 Cetak Tebal dan Miring]
Abstract ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang berisikan isu-isu pokok,
tujuan penelitian, metode atau pendekatan dan hasil. Abstrak ditulis dalam satu alinea, tidak
lebih dari 200 kata, berisi: Latar Belakang, Tujuan, Metode Penelitian atau Pelaksanaan, Hasil,
dan Simpulan. Ditulis dengan menggunakan font Arial 11, spasi tunggal, dan cetak miring.
Keywords: Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Arial 11 italic]

1. PENDAHULUAN
Pendahuluan mencakup latar belakang atas isu atas permasalan serta urgensi
dan rasionalisasi penelitian. Tujuan kegiatan rencana pemecahan masalah disajikan
dalam bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis (jika
ada) dimasukan dalam bagian ini.
2. METODE
Secara umum, metode berisi tentang bagaimana survei/observasi dilakukan.
Disamping itu juga dijelaskan teknik untuk memperoleh data/informasi, serta cara
pengolahan data dan analisis yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil kegiatan. Hasil kegiatan dapat dilengkapi dengan
tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil
kegiatan, hasil pengolahan daya, menginterpretasikan penemuan atau kemanfaatan
secara logis, mengaikan dengan sumber rujukan yang relevan.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan berisi hasil analisis dan atau sintesis atas hasil penelitian dan
pembahasan.
5. REFERENSI
Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan
menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote dan lainlain. Format penulisan sumber rujukan mengikuti contoh berikut.
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