PETUNJUK DAN TEKNIS M2K (MUSABAQAH MAKALAH KE-ISLAMAN) NASIONAL 
KOMUNITAS HIKAM

TEMA M2K NASIONAL
	Tema dalam musabaqah ini ialah “ISLAM DAN DEKADENSI KONTEMPORER”.
Dengan sub tema, sebagai berikut:
	Kebangsaan dan Bela Negara
	Ekologi dan Lingkungan Hidup

Kemanusiaan dan Dinamika Sosial
Pendidikan dan Kesejahteraan Generasi

DESKRIPSI M2K NASIONAL
	Musabaqah ini ditekankan pada kemampuan “menulis” dengan mengeksplorasi nilai al-Qur’an, Hadis maupun pemikiran intelektual Islam. Dalam musabaqah ini, dibagi menjadi dua babak, yaitu babak penyisihan dan babak final.
	Pada musabaqah ini, 25 karya terbaik/terpilih akan dibukukan tanpa menghilangkan hak cipta masing-masing. Lalu, 5 karya terpilih dari semua itu yang akan masuk ke babak final untuk dipersentasikan.

KETENTUAN PESERTA
	Peserta yang dapat mengikuti ialah:
	Warga Negara Indonesia

Batas umur tidak melebihi 27 tahun.
	Peserta sudah follow instagram @komunitashikam dan @bem_mahad.aly.alfithrah dengan bukti screen shot.
	Peserta dapat mengirimkan lebih dari satu karya dengan ketentuan daftar ulang.
	Babak penyisihan akan diikuti oleh seluruh peserta yang telah mengirimkan karya makalahnya

Babak final akan diikuti oleh 5 peserta terbaik yang terpilih dari seluruh peserta yang mengikuti.

KETENTUAN MAKALAH
Makalah tidak boleh keluar dari tema/sub tema yang telah ditentukan
Makalah merupakan karya original, bukan plagiasi.
Makalah adalah karya perseorangan atau kelompok maksimal 2 orang.
	Setiap makalah yang terkirim menjadi hak milik sepenuhnya Komunitas HIKAM.
	Peserta harus mencantumkan nama, instansi/lainnya, email, dan no.HP dalam makalahnya.
	Makalah ditulis dengan bahasa indonesia (baik dan benar), pada kertas A-4, dengan margin atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm dan kanan 3 cm.
	Panjang tulisan minimal 4500 word.
	Makalah ditulis dengan font Times new roman, ukuran 12 dan spasi 1.5.
	Penulisan arab menggunakan font tradisional arabic, ukuran 16 dengan spasi singel (1.0). Sedang, terjemah ditulis menggunakan font Times new roman ukuran 12 dengan spasi singel.
	Transliterasi mengikuti pedoman sebagaimana di https://hikam.id/wp-content/uploads/2021/12/TRANSLITERASI.docx
	Kutipan menggunakan sistem footnote, sebagaimana pedoman di https://hikam.id/wp-content/uploads/2021/12/Mufid2820152920Pedoman20Chicago20Style.pdf
	Sistematika makalah yang dilombakan terdiri dari Judul, Pendahuluan, Pembahasan, dan Penutup (beserta Bibliografi/Daftar Pustaka).
	Contoh karya makalah dapat diunduh di https://hikam.id/wp-content/uploads/2022/01/Contoh-Karya-M2K.pdf

TIME LINE
09 Januari 2022 – 13 Februari 2022	: Pendaftaran dan pengiriman karya
13 Februari 2022 – 16 Februari 2022	: Penilaian, Pemilihan Karya terbaik dan finalis
17 Februari 2022 			: Pengumuman 25 karya terbaik dan 5 finalis
20 Februari 2022			: Persentasi finalis

PENDAFATARAN, PENGIRIMAN DAN PERSENTASI
Peserta harus mengirimkan karya makalah dalam bentuk Word dan Pdf dengan nama file “NAMA_JUDUL”. Karya makalah dapat dikirim ke email: ay415335@gmail.com dengan format “NAMA_JUDUL_INSTANSI/LAINNYA”.
	Peserta diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu di https://bit.ly/PendaftaranM2KNasionalHIKAM" https://bit.ly/PendaftaranM2KNasionalHIKAM  

PENILAIAN
	Makalah harus bersifat:
	Orisinal, bukan plagiasi.

Ilmiah populer.
Reflektif dan referensial.
Sedang penilaian meliputi:
	Bobot materi
	Kreatifitas ide dan gagasan
	Organisasi pesan.
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Demikian panduan musabaqah makalah yang dapat kami buat, harap dimaklumi.
Contact Person: 
Presiden BEM & Founder HIKAM
    
Ditandatangani

