BUKU PANDUAN
LKTI NASIONAL

PANDUAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA NASIONAL 2019

A. NAMA LOMBA
“Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional 2019”

B. TEMA
“Inovasi Pengolahan Lahan Pasca Tambang Timah Menuju Suistainable
Development Goals 2030”

C. SUBTEMA
1. Teknologi Pertanian
2. Perikanan dan Peternakan
3. Pariwisata

D. WAKTU PELAKSANAAN
Final lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional AGROFEST akan dilaksanakan di
Universitas Bangka Belitung, namun pelaksanaannya terbagi menjadi beberapa tahap
seleksi yang tercantum pada timeline kegiatan dibawah ini :
Pendaftaran dan pengumpulan abstrak

: 1 Mei- 1 Juni 2019

Pengumuman olos abstrak

: 22 Juni 2019

Pengumpulan karya tulis lengkap

: 22 Juli – 27 Juli 2019

Pengumuman finalis

: 1 Agustus 2019

Technical meeting

: 2 September 2019

Workshop

: 2 September 2019

Persentasi karya tulis

: 3 September 2019

Fieldtrip

: 4 September 2019

Pengumuman pemenang

: 5 September 2019

E. KETENTUAN UMUM
1.

Karya ilmiah memprsentasikan gagasan yang berkaitan dengan tema dan subtema
yang telah disediakan

2.

Karya ilmiah bersifat Objektif, Kreatif, dan Inovatif.

3.

Karya ilmiah harus didukung oleh data dan informasi yang terpercaya, akurat dan
dapat dipertanggung jawabkan

4.

Bersifat asli (berdasarkan studi/ telaah pustaka, atau penelitian)

5.

Karya ilmiah belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun yang sejenis
dan belum pernah dipublikasikan. Kecurangan dan ketidaksesuaian yang ditemukan
panitia terhadap aturan yang diberikan baik sebelum, selama atau sesudah kompetisi
berlangsung maka peserta dinyatakan gugur dalam perlombaan ini

6.

Peserta merupakan mahasiswa aktif (D3/S1) perguruan tinggi atau swasta di
Indonesia dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa

7.

Peserta adalah kelompok yang maksimal terdiri dari 3 orang (diperbolehkan dari
tahun angkatan dan prodi/jurusan yang berbeda asalkan masih dalam satu perguruan
tinggi yang sama)

8.

Peserta diperbolehkan mengirim maksimal 3 karya dengan ketentuan hanya 1 judul
sebagai ketua tim dan 2 sebagai anggota.

F. PROSEDUR PENDAFTARAN
1. Tahap pendaftaran dan pengumpulan abstrak akan dibuka pada tanggal 1 Mei
2019. Setiap peserta wajib mengirimkan abstrak (docx/doc), foto resmi, dan scan
KTM

dalam

bentuk

tiurika103@gmail.com

softcopy
dengan

untuk

dilakukan

subjek

seleksi

dan

ke

email

nama

file

AGROFEST_Universitas_Nama ketua_Judul dan memberikan konfirmasi ke
nomor 0822-8187-6265 (a.n. Tiurika Mawarti).
2. Pengiriman abstrak tidak dipungut biaya/gratis, deadline pengumpulan abstrak
beserta formulir pendaftaran berakhir hingga 1 Juni 2019.
3. Pengumuman seleksi abstrak akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2019.
4. Setiap tim yang dinyatakan lolos seleksi abstrak berhak melanjutkan ke tahap
berikutnya yaitu pengiriman dan pengumpulan full paper pada tanggal 22 Juli - 27
Juli 2019.

G. TAHAP SELEKSI
Kegiatan ini berbentuk rangkaian acara selama 4 tahap, diantaranya :
1. Tahap pertama seleksi abstrak yang diajukan oleh peserta dalam bentuk soft file
dengan batas pengumpulan pada tanggal 1 Juni 2019 dan diseleksi oleh tim

penilai yang telah ditentukan. Dalam tahap ini akan dipilih abstrak terbaik dengan
jumlah yang ditentukan oleh panitia untuk diikutsertakan pada tahap selanjutnya.
Pengumuman peserta lolos seleksi abstrak pada tanggal 22 Juni 2019 di media
sosial AGROFEST atau melalui sms dari pihak panitia.
2. Tahap kedua pengumpulan paper yang akan dilombakan berupa soft file. Paper
dikirim dengan format PDF ke email tiurika103@gmail.com dengan format
subjek

dan

nama

file

AGROFEST_Universitas_Nama

ketua_Judul.

Pengumpulan paper ini harus menyertakan lampiran bukti pembayaran.
Peserta wajib mentransfer ke ke Rek Bank BRI A/n Tiurika Mawarti 1676 01
001143 530 sebesar Rp. 150.000,- pada tanggal 22 Juli – 27 Juli 2019 (bersamaan
dengan pengumpulan karya). Setelah itu konfirmasi pengiriman karya melalui sms
atau whatsapp dengan format AGROFEST_Universitas_Nama ketua_Judul ke
nomor 0822-8187-6265 (a.n. Tiurika Mawarti). Konfirmasi pembayaran dengan
format AGROFEST_Universitas_Nama ketua_Waktu pembayaran ke nomor
0822-8187-6265 (a.n. Tiurika Mawarti).

3. Tahap ketiga pengumuman finalis yang lolos dapat dilihat di media social
AGROFEST atau melalui sms atau whatsapp dari panitia pada tanggal 1 Agustus
2019.
4. Tahap

keempat

yaitu

presentasi

karya

dimana

seluruh

finalis

akan

mempresentasikan karyanya pada juri yang sudah berpengalaman di bidangnya
pada tanggal 3 September 2019.

H. HADIAH DAN PENGHARGAAN
Seluruh peserta yang dinyatakan lolos sebagai 6 besar finalis akan mendapatkan
sertifikat finalis, dan yang ditetapkan sebagai juara akan diberikan penghargaan
berupa tropi juara, sertifikat, dan uang tunai dengan rincian sebagai berikut :
1. Juara I : Tropi + Sertifikat + Uang pembinaan Rp. 2.000.000,2. Juara II : Tropi + Sertifikat + Uang pembinaan Rp. 1.500.000,3. Juara III : Tropi + Sertifikat + Uang pembinaan Rp. 1.000.000,4. Juara Harapan I, II, dan III : Sertifikat

Peserta yang berhasil lolos ke babak final diharapkan mengikuti serangkaian acara
AGROFEST 2019 yang meliputi Technical Meeting, Presentasi, Workshop,
Bazar, dan Fieldtrip.

I. SISTEMATIKA PROPOSAL
a. Bagian Awal
1. Halaman Judul (Lampiran 1)
• Judul diketik dengan huruf kapital, hendaknya ekspresif, sesuai dan tepat
dengan karya yang disajikan, serta tidak membuka peluang untuk
penafsiran ganda.
•

Logo peguruan tinggi.

•

Nama, NIM, dan tahun angkatan penulis.

•

Peguruan tinggi, kota asal, dan tahun penulisan.

2. Lembar Pengesahan (Lampiran 2)
•

Halaman pengesahan memuat judul, nama penulis, dan NIM.

•

Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua kelompok, dosen
pembimbing, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan/ Ketua Jurusan.

•

Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan.

3. Lembar Pernyataan (Lampiran 3)
•

Lembar pernyataan keaslian dan belum pernah dikompetisikan atau
dipublikasikan

•

Ditandatangani oleh ketua kelompok (dengan materai)

4. Kata Pengantar
5. Daftar Isi
6. Daftar Gambar/Tabel/Lampiran (jika diperlukan)
7. Abstrak
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia yang disusun maksimal 1
halaman dengan 250 – 500 kata dan space 1,0. Abstrak merupakan inti sari
seluruh tulisan yang dituangkan dalam satu paragraf, kemudian disertakan 3 –
5 kata kunci.

b. Bagian Inti
BAB I Pendahuluan
•

Latar belakang

•

Rumusan masalah

•

Tujuan dan manfaat

BAB II Tinjauan Pustaka
•

Terdiri dari teori pendukung tentang inovasi teknologi yang akan dibuat.

BAB III Metodologi Penulisan
•

Berisi tentang metode atau cara yang digunakan untuk membuat inovasi
tersebut.

BAB IV Pembahasan
•

Dapat berisi tentang isi maupun penjelasan dari inovasi yang telah dibuat,

BAB V Penutup
•

Berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka
Lampiran
a. Formulir pendaftaran
b. Scan bukti pembayaran
c. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
d. Biodata ketua, anggota kelompok, dan dosen pembimbing
e. Desain/Foto karya
f. Hal lain yang mendukung karya

J. PERSYARATAN PENULISAN
1. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan menggunakan
bahasa yang baku sesuai EYD; sederhana; jelas; satu kesatuan; mengutamakan
istilah yang mudah dimengerti; dan tidak menggunakan singkatan seperti tdk, tsb,
yg, dg, dll, sbb. Kata-kata asing ditulis dengan huruf miring dalam bahasa aslinya.
2. Naskah ditulis maksimal 20 halaman tidak termasuk halaman judul, lembar
pengesahan, lembar pernyataan, orisinalitas, kata pengantar, daftar isi, daftar
tabel, daftar gambar/grafik, daftar lampiran, daftar pustaka, dan daftar riwayat
hidup (biodata). Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut
dapat mengurangi penilaian.

3.

Naskah diketik pada kertas ukuran A4, jenis huruf Times New Roman ukuran 12
pt, dan space 1,5, kecuali untuk abstrak menggunakan space 1,0.

4. Ukuran margin : samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas atas 3 cm, dan
batas bawah 3 cm.
5. Penulisan nomor halaman di pojok kanan atas menggunakan angka (1, 2, 3, dan
seterusnya) kecuali kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka diberi nomor
halaman di pojok kanan bawah menggunakan angka romawi (i, ii, iii, dan
seterusnya).
6. Jarak pengetikan, Bab, Sub-Bab, dan perinciannya :
•

Judul bab diketik di tengah (center) bold menggunakan huruf capital dan
dengan jarak 3 cm dari tepi atas tanpa digaris-bawahi.

•

Judul sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata
ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas seperti dan, yang, dari,
dll. Jarak antara bab dengan sub-bab adalah 3 spasi.

•

Judul anak sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 1 (satu)
cm yang diberi garis bawah. Huruf pertama setiap kata ditulis dengan
huruf kapital, kecuali kata-kata tugas seperti dan, yang, dari, dll.

•

Jika masih ada sub-judul dalam tingkatan ynag lebih rendah, ditulis pada
butir (3) di atas, lalu diikuti oleh kalimat berikutnya.

Contact Person : 0822-8187-6265 (a.n. Tiurika Mawarti)

Halaman Sampul

AGROTEKNOLOGI FESTIVAL
JUDUL KARYA TULIS ILMIAH

Logo

Perguruan

Tinggi

Disusun Oleh:
Nama Ketua (NIM/Angkatan)
Nama Anggota (NIM/Angkatan)
Nama Anggota (NIM/Angkatan)

NAMA PERGURUAN TINGGI
KOTA
TAHUN PENULISAN

Lembar Pengesahan
LEMBAR PENGESAHAN
1. Judul Karya

:

2. Subtema

:

3. Ketua Pelaksana
a. Nama Lengkap

:

b. NIM

:

c. Jurusan/Prodi

:

d. Universitas

:

e. Alamat dan No. HP

:

4. Jumlah Anggota Kelompok

:

5. Dosen Pembimbing
a. Nama Lengkap dan Gelar

:

b. NIP/NIDN

:

c. Alamat dan No. HP

:

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun
Menyetujui,
Ketua Kelompok
Dosen Pembimbing

(
NIP/NIDN.

(
NIM.

)
Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan/Ketua Jurusan

(

)
NIP.

)

Lembar Pernyataan
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Judul Karya

:

Nama Ketua

:

Nama Anggota I

:

Nama Anggota II

:

Dengan ini menyatakan bahwa karya tersebut dengan judul”............” adalah benar
merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat karya orang lain serta belum

pernah menjuarai di kompetisi serupa. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar,
maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan panitia Agroteknologi Festival 2018
berupa diskualifikasi dari kompetisi.
Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untukk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Rp 6.000
Nama Ketua
NIM.

Formulir Pendaftaran
FORMULIR PENDAFTARAN AGROTEKNOLOGI FESTIVAL
Judul Karya

:

Asal Perguruan Tinggi

:

Nama Ketua

:

No. HP

:

Email

:

Line/WA

:

Nama Anggota I

:

No.HP

:

3x4

3x4
Email

:

Nama Anggota II

:

No.HP

:
3x4

Email

:

KRITERIA PENULISAN KARYA TULIS
Penilaian dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Agroteknologi Festival ini mencakup dua
aspek, yaitu Mutu karya dan Kualitas presentasi yang terdiri atas penyajian dan tanya-jawab.
A. Penilaian Mutu Karya Tulis
Total penilaian mutu karya tulis mewaikili 50% dari total penilaian final secara
keseluruhan.
Kriteria
Format penulisan-kesesuaian dengan format anjuran
Kekritisan, inovasi, dan keaslian gagasan/ide
Manfaat penulisan karya tulis
Dasar keilmuan dalam mensolusikan masalah
Kedalaman analisis-rincian, tajam dan ditunjang oleh argumen bermutu
Penarikan (sistemtis) kesimpulan dan rekomendasi-keseuaian dan
ketajaman
KESELURUHAN PENILAIAN MUTU KARYA TULIS

Score
10
20
20
10
20
20
100

B. Penilaian Kualitas Presentasi
1. Penyajian
Total penilaian penyajian mawakili 20% dari total penilaian Final secara keseluruhan.
Kriteria
Sistematis penyaji, alur pikir, proporsi masing-masing bagian
Keseuaian dengan isi karya tulis, isi dan penekanan
Penampilan: daya tarik presentasi, aksentuasi dan alat bantu
Ketepatan waktu
KESELURUHAN PENILAIAN MUTU KARYA TULIS

Score
20
40
30
10
100

2. Tanya-jawab
Total penilaia Tanya-Jawab mewakili 30% dari total penilaian Final secara keseluruhan
Kriteria
Kebenaran dan ketepatan jawaban
Upaya mempertahankan argumentasi/pendapat
Cara menjawab dan wawasan peserta
KESELURUHAN PENILAIAN MUTU KARYA TULIS

Score
50
30
20
100

INFORMASI LEBIH LANJUT:

Sekretariat Panitia
Gedung Semangat (E) Lantai II
Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi
Universitas Bangka Belitung

More Infromation:
IG: himagro_ubb
FB: HIMAgro UBB
Blog: Agroteknologi.ubb.ac.id
Email: himagrofppbubb@gmail.com

Contact Person:
Tiurika Mawarti (Wa. 0822-8187-6265)
Silvia Dewi (Wa. 0831-7566-0236)

