
   

 

 



   

 

PANDUAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL 

INDONESIA PAPER COMPETITION 2018 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dunia hari ini sedang menghadapi fenomena disruption (disrupsi), situasi yang mana 

pergerakan dunia industri atau persaingan kerja tidak lagi linear. Perubahan terjadi 

sangat cepat, fundamental dengan mengacak-acak pola tatanan lama untuk menciptakan 

tatanan baru. Disrupsi menginisiasi lahirnya model bisnis baru dengan strategi lebih 

inovatif dan disruptif. Cakupan perubahannya luas mulai dari dunia bisnis, perbankan, 

transportasi, sosial masyarakat, hingga pendidikan. Era ini akan menuntut kita untuk 

berubah atau punah. Keberhasilan untuk menghadapi era disrupsi diperlukan kesiapan 

pemerintah dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Adanya 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas nantinya akan mampu meningkatkan 

kemandirian bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dan ancaman di era 

disrupsi. Untuk mempersiapkan era disrupsi diperlukan adanya agent of change dari 

generasi-generasi penerus bangsa. Ide-ide kreatif dan inovatif dari mahasiswa-

mahasiswa Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menyambut era disrupsi. Oleh 

karena itu, lembaga keilmiahan Students Scientific Center (SSC) Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam UNNES mengadakan event Indonesia Paper Competition 

dengan tema Inovasi Generasi Muda Melalui Sains, Teknologi dan Pendidikan 

dalam Menghadapi Era Disrupsi Indonesia untuk mewadahi mahasiswa Indonesia 

dalam menuangkan ide-ide kreatif dan inovatifnya.  

 

B. NAMA LOMBA 

Indonesia Paper Competition 2018 

 

C. TEMA 

“Inovasi Generasi Muda Melalui Sains, Teknologi dan Pendidikan dalam 

Menghadapi Era Disrupsi Indonesia” 

 

 



   

 

D. SUBTEMA 

1. Teknologi : Pengembangan teknologi tepat guna. 

2. Energi : Inovasi sumber energi alternatif ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

3. Lingkungan : Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai solusi 

  permasalahan lingkungan. 

4. Pendidikan  : Inovasi strategi pembelajaran yang interaktif guna meningkatkan 

  kualitas sumber daya manusia. 

5. Maritim  : Pengembangan di bidang kemaritiman guna meningkatkan hasil 

  produksi kemaritiman Indonesia. 

 

E. TUJUAN 

1. Mengembangkan potensi diri melalui Karya Tulis Ilmiah. 

2. Meningkatkan kreatifitas mahasiswa.  

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia. 

4. Mumbuhkan rasa cinta dalam membangun Indonesia. 

 

F. PERSYARATAN ADMINISTRATIF 

1. Mahasiswa aktif (D3/S1) di Perguruan Tinggi Indonesia yang dibuktikan dengan 

mengirimkan scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

2. Satu tim terdiri dari 2-3 orang dari perguruan tinggi yang sama (diperbolehkan dari tahun 

angkatan dan disiplin ilmu yang berbeda) 

3. Seorang mahasiswa hanya diperkenankan bergabung dalam dua tim yang berbeda 

dengan menjadi ketua pada salah satu tim atau menjadi anggota pada keduanya. 

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

belum pernah menjadi juara pada tingkat nasional. 

 

G. PROSEDUR PENDAFTARAN 

1. Setiap tim wajib mengirimkan karya tulis ilmiah lengkap serta melakukan registrasi  

pembayaran  dimulai  tanggal 25 Juli – 25 Agustus 2018 (Gelombang 1) dan  26 

Agustus –16 September 2018 (Gelombang 2 ).  Biaya  registrasi  sebesar  Rp 

90.000,00 untuk Gelombang 1 atau Rp 100.000,00 untuk Gelombang 2 ke rek 

BRI 6959-01-013753-53-8 a.n Noviati Rahmaningsih.  



   

 

2. Setelah melakukan registrasi pembayaran, dimohon peserta konfirmasi via wa ke  

no 083862397271 (Via). Format Konfirmasi : IPC2018_Nama  Universitas_Nama  

Ketua_Waktu Pembayaran dan foto bukti tranfer.  (Konfirmasi pembayaran 1x24 

jam setelah pembayaran). 

3. Mendownload formulir pendaftaran di mipa.unnes.ac.id/ssc 

 

H. PENGIRIMAN DAN REGISTRASI 

1. Karya tulis dikirimkan dalam bentuk softcopy pdf dengan format nama file: 

IPC2018_Nama Lengkap Ketua Tim_Nama Universitas_3 kata pertama judul 

KTI. 

2. Karya tulis yang dikirim WAJIB menyertakan dokumen tambahan antara lain:  
 

a. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) setiap anggotanya dalam satu tim 

dengan ukuran per KTM <1 Mb, sebanyak satu buah dengan format .jpg atau 

.jpeg. Setiap berkas KTM diberi nama dengan format KTM_NAMA 

LENGKAP_NAMA UNIVERSITAS  
 

(Contoh: KTM_MUHAMMAD SYAMSUL_UNNES)  
 

b. Scan/foto bukti pembayaran, format .jpg, atau .jpeg.  
 

c. Foto masing-masing anggota tim ukuran 3x4 .jpg, atau .jpeg. Setiap berkas 

FOTO diberi nama dengan format FOTO_NAMA LENGKAP_NAMA 

UNIVERSITAS  
 

(Contoh: FOTO_ MUHAMMAD SYAMSUL _UNNES)  
 

3. Karya tulis (PDF) dan dokumen tambahan dikumpulkan dalam satu folder lalu 

dijadikan dalam bentuk .rar dengan format berkas  
 

IPC2018_Nama Lengkap Ketua_Nama Universitas_3 kata pertama judul KTI 

dikirimkan ke alamat email: ipcsv2018@gmail.com 

Batas akhir pengumpulan Karya Tulis adalah tanggal 25 Agustus 2018 untuk 

Gelombang 1 dan 16 September 2018 untuk Gelombang 2. Setelah melakukan 

pengiriman dokumen, dimohon peserta konfirmasi via wa ke no 085600261178 a.n 

Pawitra. Format Konfirmasi : IPC2018_Nama  Universitas_Tiga Judul Pertama.   

 

 

 

 

 



   

 

I. TANGGAL PENTING 

Tanggal Keterangan 

25 Juli – 25 Agustus 2018 Pendaftaran dan Pengiriman Karya Tulis 

Ilmiah Full Paper Gelombang 1 

26 Agustus  – 16 September 2018 Pendaftaran dan Pengiriman Karya Tulis 

Ilmiah Full Paper Gelombang 2 

24 Agustus -12 Oktober Penjurian dan penilaian karya 

14 Oktober 2018 Pengumuman Finalis 

25 Oktober 2018  Technical Meeting Finalis 

26 Oktober 2018 Grand Final 

27 Oktober 2018 Field Trip 

28 Oktober 2018 Seminar Nasional dan Pengumuman Juara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

KETENTUAN PENULISAN 

A. PERSYARATAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH  

1. Naskah ditulis 15-25 halaman. Jumlah halaman tidak termasuk cover, halaman 

pengesahan, ringkasan, daftar isi/gambar/tabel serta lampiran-lampiran. 

2. Karya tulis merupakan gagasan orisinil buatan peserta dan belum pernah atau tidak 

sedang diikut sertakan dalam lomba sejenis. 

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

dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. 

 

B. SISTEMATIKA PENULISAN KTI 

1. Bagian Awal 

a. Halaman Judul 

i. Judul diketik dengan huruf besar (kapital) semua, sesuai dan tepat dengan 

masalah yang ditulis, serta tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda. 

ii. Logo perguruan tinggi. 

iii. Nama dan NIM penulis ditulis dengan jelas. 

iv. Perguruan tinggi, kota asal Perguruan Tinggi dan tahun penulisan ditulis 

dengan jelas (Contoh Terlampir). 

b. Lembar Pengesahan 

i. Lembar pengesahan memuat Judul, nama lengkap ketua kelompok, nomor 

induk mahasiswa, jurusan/fakultas, asal perguruan tinggi, sub tema, jumlah 

anggota, no.telp/HP, serta nama Dosen Pembimbing, NIP, dan no.telp/HP 

Dosen Pembimbing (Contoh Terlampir). 

ii. Lembar pengesahan ditandatangani oleh Ketua Kelompok, Dosen 

Pembimbing, ketua Jurusan / Pembantu Dekan Fakultas dan Wakil / 

Pembantu Rektor / Ketua / Direktur Bidang Kemahasiswaan lengkap 

dengan stempel Perguruan Tinggi. 

iii. Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai tanggal pengesahan. 

c. Lembar Pernyataan 

Lembar pernyataan keaslian dan belum pernah dikompetisikan dan atau 

dipublikasikan tanpa materai yang ditanda tangani Ketua Kelompok dan Dosen 

Pembimbing.(Contoh terlampir) 



   

 

d. Kata Pengantar  

e. Daftar Isi 

f. Daftar Gambar/Tabel/Daftar Lampiran jika diperlukan 

g. Abstrak maksimal satu halaman yang menggambarkan isi keseluruhan karya 

tulis ilmiah (Contoh terlampir) 

2. Bagian Inti  

Judul bab dari bagian inti adalah sebagai berikut : 

a. Pendahuluan 

Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut : 

i. Latar belakang berisi gambaran umum mengenai topik yang diangkat serta 

alasan memilih pokok permasalahan menjadi karya tulis. 

ii. Perumusan masalah berisi uraian tentang inti permasalahan yang akan 

ditelaah. 

iii. Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan. 

b. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka berisi: 

i. Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan 

dengan masalah yang dikaji. 

ii. Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan. 

iii. 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. 

c. Metode Penulisan(non research)/ Metode Penelitian (research) 

i. Metode Penulisan 

Menyajikan langkah-langkah / prosedur pengumpulan data dan informasi. 

ii. Metode Penelitian 

Berisi bagaimana observasi dilakukan termasuk waktu, lama dan tempat 

dilakukan observasi, bahan dan alat yang digunakan, metode memperoleh 

data / informasi, serta pengolahan data dan analisis yang dilakukan. 

d. Pembahasan (Non Research) / Hasil dan Pembahasan (Research) 



   

 

i. Non Research : Uraian hasil kajian, temuan, ide pengembangan yang sesuai 

dengan rumusan masalah dan tujuan didasarkan pada data atau informasi 

serta tinjauan pustaka. 

ii. Research : Hasil berisi informasi/data/hasil pengujian data dari observasi 

atau penelitian yang dilakukan. Pembahasan berisi tentang uraian, 

interpretasi data, dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan dari 

observasi atau penelitian yang dilakukan. 

3. Bagian Akhir  

Judul bab dari bagian penutup adalah sebagai berikut: 

a. Simpulan dan Saran 

i. Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab 

tujuan. 

ii. Saran disampaikan secara spesifik sejalan dengan implikasi kebijakan. 

b. Daftar Pustaka 

Ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat dengan mudah 

menemukan sumber yang disebutkan. Penulisan daftar pustaka untuk buku 

dimulai dengan menulis nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, tempat 

terbit, dan nama penerbit (sesuai EYD). Penulisan daftar pustaka untuk jurnal 

nama penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume dan nomor halaman 

(sesuai EYD). Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet ditulis 

alamat website-nya dan waktu pengambilan. 

c. Daftar Riwayat Hidup 

Daftar riwayat hidup (biodata atau curriculum vitae) peserta minimal 

mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, karya-karya ilmiah yang 

pernah dibuat dan penghargaan-penghargaan ilmiah yang pernah diraih. 

d. Lampiran (jika diperlukan) 

 

C. PETUNJUK TEKNIS PENULISAN DAN PENGETIKAN 

1. Penulisan Huruf 

Naskah diketik pada kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan jenis dan 

ukuran huruf “times new roman 12”. 

 



   

 

2. Tata Letak 

Batas pengetikan : samping kiri 4 cm, samping kanan  3 cm, batas atas 3 cm, batas 

bawah 3 cm. 

3. Jarak Pengetikan, Bab, Sub-bab dan perinciannya 

a. Jarak pengetikan antara Bab dan Sub-bab 3 spasi, Sub-bab dan kalimat 

dibawahnya 2 spasi. 

b. Bab dan Judul Bab diketik ditengah-tengah menggunakan huruf besar, dicetak 

tebal dan tanpa garis bawah. 

c. Judul Sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama pada setiap kata ditulis 

dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas seperti yang, dari, 

dan. 

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

ditulis dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti yang, 

dari, dan. 

4. Pengetikan Kalimat 

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

b. Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik satu spasi menjorok 

ke dalam dan semuanya tanpa diberi tanda petik. 

5. Penomoran Halaman 

a. Nomor pada bagian awal mulai dari lembar pengesahan hingga abstrak 

digunakan Angka Romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya), ditulis pada bagian 

kanan bawah. 

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

menggunakan Angka  (1, 2, 3 dan seterusnya), ditulis pada bagian kanan atas. 

 

D. KETENTUAN PENULISAN 

1. Sifat dan Isi Tulisan 

Sifat dan isi Karya Tulis Ilmiah harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Kreatif dan Inovatif. 

b. Tulisan berisi gagasan yang kreatif sesuai dengan tema IPC 2018. 

c. Karya tulis berupa inovasi dari peserta untuk menyelesaikan problematika 

bangsa. 



   

 

2. Orisinalitas Karya 

a. Keaslian karya. 

b. Keaslian gagasan dalam menciptakan sebuah inovasi. 

3. Kelayakan Implementasi 

a. Tingkat implementasi gagasan. 

b. Kebermanfaatan karya dalam masyarakat. 

4. Logis dan Sistematis 

a. Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan runtut. 

b. Pada dasarnya karya tulis ilmiah memuat unsur-unsur identifikasi masalah, 

analisis, kesimpulan dan saran. 

c. Isi tulisan berdasarkan hasil kepustakaan dan atau hasil pengamatan dan atau 

interview, atau hasil penelitian. 

 

E. HADIAH DAN PENGHARGAAN 

1. Hadiah dan penghargaan bagi pemenang adalah: 

Juara I : Piagam, Trophy, dan Uang Pembinaan Rp 3.500.000,00 

Juara II : Piagam,Trophy, dan Uang Pembinaan Rp 2.500.000,00 

Juara III : Piagam,Trophy, dan Uang Pembinaan Rp 1.500.000,00 

Harapan I : Piagam,Trophy 

Harapan II : Piagam,Trophy 

Best Poster : Piagam, Trophy  

2. Semua  finalis  yang  berhasil  masuk  ke  grand  final  wajib mengikuti  serangkaian  

acara SCIENTIFIC VAGANZA 2018  yang  meliputi  Technical  Meeting,  Grand  

Final Indonesia Paper Competition (IPC) 2018, Fieldtrip,  dan Seminar Nasional. 

Info lebih lanjut akan diberitahukan oleh panitia via web maupun sms/wa. 

 

F. LAIN – LAIN 

1. Pengumuman 10 Finalis dan 3 Waiting list 

Peserta yang masuk 10 besar akan diumumkan pada tanggal 14 Oktober 2018 melalui 

website dengan alamat mipa.unnes.ac.id/ssc dan email ketua.  

2. Ketentuan lain mengenai Final IPC akan diberitahukan bersamaan dengan 

pengumuman 10 besar finalis. 



   

 

3. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi melalui: 

Website : mipa.unnes.ac.id/ssc. 

Instagram : sv_fmipaunnes 

sscfmipa_unnes 

Line :   @cow7606l   

Facebook : SSC FMIPA UNNES 

CP :  082242244677 (Bayu) 

 085707219492 (Jenny) 

 

G. FORMULIR PENILAIAN 

FORMULIR PENILAIAN 

INDONESIA PAPER COMPETITION 2018 

Judul  : 

Penulis Utama : 

Anggota 1  : 

Anggota 2  :  

 

No. Kriteria Penilaian Bobot SKOR NILAI 

(BOBOT 

  SKOR) 

1. Sistematika penulisan: 

 Tata tulis: ukuran kertas, tipografi, kerapihan 

ketik, tata letak, jumlah halaman 

 

5 

  

  Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar 

5   

  Kesesuaian judul dan latar belakang dengan 

tema 

5    

2. Gagasan: 

 Kreativitas gagasan  

(keunikan, manfaat dan dampak) 

 

 

30 

  



   

 

  Originalitas ide yang ditawarkan 15   

  Kelayakan implementasi 20   

3. Sumber informasi: 

 Kesesuaian sumber informasi dengan gagasan 

yang ditawarkan 

 

 

10 

  

  Akurasi dan aktualisasi informasi 10   

TOTAL 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Format Halaman Judul (Cover): 

 

INDONESIA PAPER COMPETITION TINGKAT NASIONAL 

SCIENTIFIC VAGANZA 2018 

STUDENTS SCIENTIFIC CENTER 

 

JUDUL KARYA TULIS 

(Langsung tuliskan judulnya) 

……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Diusulkan Oleh: 

(Nama Ketua Kelompok) 

(Nama Anggota Kelompok) 

(Nama Anggota Kelompok) 

(Penulisan Nama Ketua maupun Anggota 

harus menyertakan NIM dan tahun angkatan) 

 

 

 

NAMA PERGURUAN TINGGI 

KOTA 

TAHUN 

 

 

 

 

Logo 

Perguruan 

Tinggi 



   

 

Format Halaman Pengesahan: 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

1. Judul Karya Tulis   :  

2. Ketua     

a. Nama Lengkap   :  

b. NIM    :  

c. Jurusan/Fakultas  :  

d. Universitas/Institut/Politeknik :  

e. No. Telp/HP   :  

3. Sub Tema    : 

4. Nama Anggota/Jurusan/Angkatan : a. 

  b. 

5. Dosen Pembimbing 

a. Nama Lengkap   : 

b. NIP    : 

c. No. Telp/HP   : 

d. Alamat    : 

 

  ..........................................2018 

Menyetujui, 

Dosen Pembimbing            Ketua TIM 

 

 

 

 

(    )       (    ) 

NIP.            NIM.  

 

 

Ketua Jurusan / Wakil Dekan Fakultas / Wakil 

Rektor / Ketua / Direktur Bidang 

Kemahasiswaan 

 

 

 

 

 

(    ) 

NIP. 

 

 

 

 



   

 

Format Lembar Pernyataan (Surat Orisinalitas) : 

 

LEMBAR PERNYATAAN 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul“…………………………“ 

adalah benar hasil karya kami atas nama: 

No. Nama NIM Fakultas/Jurusan 

1.    

2.    

3.    

 

belum pernah menjadi juara dalam bentuk pada lomba tingkat nasional yang lain. Semua 

sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis 

lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian karya tulis 

ini.  

 

…………………………………..2018 

Yang membuat pernyataan, 

 

Mengetahui,         Ketua TIM 

Dosen Pembimbing 

 

 

          

 

 

(    )     (   ) 

NIP.          NIM.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materai 

6000 



   

 

Format Abstrak 

Judul Ditulis Huruf Besar di Setiap Awal Kata dengan Jenis Huruf Times New Roman 

Ukuran 12pt 

Nama Penulis
1*

, Nama Penulis
2
, dan Nama Penulis

3 

Nama Instansi 
*
Email Ketua 

 

Abstrak Penulisan Abstrak harus ditulis dalam satu pargraf dengan panjang tidak lebih dari 

300 kata. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12pt. 

Abstrak tidak mengandung persamaan matematis dan tabel, namun yang harus ada dalam 

abstrak adalah tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian.  

 

 

 

 

 

Kata kunci: Tuliskan kata kunci dari tulisan anda dari umum ke khusus (3-7 kata) 

 

 

 

 


