PEDOMAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
PIM (PEKAN ILMIAH MAHASISWA) STIKI VI

A.

PANDUAN PENULISAN NASKAH
1. Tema
Tema Umum : “Peranan Mahasiswa dalam Perkembangan Teknologi di Indonesia”
2. Peserta
Peserta lomba adalah tim/kelompok mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi masing-masing
di Wilayah Jawa Timur yang terdiri dari 3-5 orang mahasiswa (dibuktikan dengan scan
KTM yang masih berlaku)
3. Naskah Karya Tulis Ilmiah
a. Naskah Karya Tulis Ilmiah yang diikutsertakan lomba harus orisinil, belum pernah
dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun.
b. Naskah Karya Tulis Ilmiah ditulis dalam format A4 dengan batas atas dan kiri 3
cm, batas bawah dan kanan 2,5 cm, spasi 1,5, jenis huruf Times New Roman 12
pts, jumlah halaman 8 - 12 halaman (tidak termasuk halaman cover, pengesahan,
daftar pustaka dan lampiran (bila ada)).
c. Pustaka yang boleh dikutip adalah pustaka primer (artikel dari jurnal ilmiah) dan
sekunder (buku teks, referensi, profil dan semacamnya) terbitan maksimal 7 tahun
terakhir. Teknik pengutipan referensi menggunakan sistem Vancouver. Tidak
diperbolehkan mengutip referensi dari blogger atau wordpress, koran, majalah dan
buku popular.
d. Naskah ditulis dengan Bahasa Indonesia baku ragam ilmiah sesuai dengan
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
4. Naskah diunggah di https://goo.gl/3hhJX9 dalam bentuk softcopy file (.pdf) dengan
format nama file : “LKTI-PIMVI-STIKI_NamaKetuaTim”
5. Sistematika penulisan Karya Tulis Ilmiah meliputi :
a. Halaman Cover
Memuat judul Karya Tulis Ilmiah, logo Perguruan Tinggi, nama mahasiswa beserta
NIM, dan tahun penulisan.
b. Halaman Pengesahan
Memuat judul, nama penulis, NIM, diberi tanggal sesuai tanggal pengesahan,
ditandatangani oleh ketua kelompok, serta diberi stempel oleh Perguruan Tinggi
masing-masing.
c. Abstrak

Menggunakan gaya abstrak terstruktur (latar belakang, tujuan, metode, hasil,
kesimpulan), merupakan ringkasan Karya Tulis Ilmiah secara keseluruhan, terdiri dari
200 – 250 kata.
d. Latar Belakang
Merupakan argumentasi logis penulis terkait subtema yang diuraikan menjadi karya
ilmiah. Uraian latar belakang disertai data dan sumber ilmiah yang kuat, dan harus
bebas plagiat.
e. Tujuan
Mengarahkan tujuan karya tulis ini dan menerangkan manfaat apa yang akan
diperoleh.
f. Metode
Menjelaskan teori yang dijadikan acuan.
g. Hasil dan Pembahasan
Menjelaskan analisis (elaborasi) yang didasarkan pada data, teori atau informasi.
h. Kesimpulan
Menuliskan kesimpulan.
i. Saran
Menerangkan rekomendasi atau usulan terkait dengan pemecahan masalah sesuai
subtema yang diuraikan. Saran harus logis, terukur dan dapat dilakukan oleh pihak
tertentu yang diberi saran.
j. Daftar Pustaka
Disusun berdasarkan urutan nomor kutipan sesuai gaya Vancouver secara lengkap
(sertakan url dan tanggal akses artikel)

B.

MEKANISME PERLOMBAAN
1. Pengiriman Naskah
Pengiriman naskah berbentuk softcopy (paling lambat 13 Januari 2019).
2. Seleksi Naskah
Seleksi Naskah dilakukan oleh Dewan Juri yang meliputi aspek substansi keilmuan, tata
tulis dan sitasi. 5 kelompok dengan nilai tertinggi akan diumumkan dan diundang untuk
presentasi di hadapan para juri.
3. Presentasi Finalis
Peserta yang masuk sebagai finalis akan dipersilahkan mempresentasikan Karya Tulis
Ilmiah mereka di hadapan Dewan Juri dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Lama waktu presentasi setiap kelompok dibatasi, maksimal 20 menit per kelompok,
terdiri atas 10 menit presentasi dan 10 menit Tanya jawab.
b. Unsur penilaian meliputi : judul, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode, hasil dan
pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, saran dan presentasi.

C.

PEMENANG DAN HADIAH
1. Juara 1


Uang senilai Rp 1.500.000



Trophy



Sertifikat

2. Juara 2


Uang senilai Rp 1.000.000



Trophy



Sertifikat

3. Juara 3

D.



Uang senilai Rp 750.000



Trophy



Sertifikat

TIMELINE LKTI (LOMBA KARYA TULIS ILMIAH)
Tanggal

Kegiatan

29 Oktober 2018 - 13 Januari

Pendaftaran Peserta & Upload Karya

2019

Online

15 - 16 Januari 2019

Seleksi Naskah

Online

17 Janauri 2019

Pengumuman Finalis

Online

19 Januari 2019

Technical Meeting Finalis

Offline

21 Januari 2019

E.

Keterangan

SURAT PERNYATAAN
(terlampir)

Presentasi Finalis dan Pengumuman
Pemenang

Offline

SURAT PERNYATAAN

: ………………………………………………………

1. Judul
2. Ketua Tim
a. Nama Lengkap

: ………………………………………………………

b. Jurusan / Prodi

: ………………………………………………………

c. Perguruan Tinggi

: ………………………………………………………

d. HP / Telp

: ………………………………………………………

e. Email

: ………………………………………………………

3. Anggota Tim
No

Nama

Jurusan / Prodi

NIM

1.
2.
3.
4.

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang diusulkan untuk PIM (Pekan Ilmiah
Mahasiswa) STIKI VI bersifat orisinil dan karya sendiri (bukan plagiat). Bilamana di
kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku dan didiskualifikasi dari lomba ini. Demikian surat
pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
Wakil Rektor III/Ketua Jurusan/Dosen Pembimbing*

Ketua Tim

Materai Rp. 6000
(………………………………..)

(………………………….)

NIP

NIM

*pilih salah satu

