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2015 Lomba Karya Tulis Ilmiah ABITA 

PEDOMAN 

 LOMBA KARYA TULIS ILMIAH AKU BANGGA INDONESIA TANAH AIRKU 

“Satukan Hati Membangun Indonesia Kita dalam Menghadapi Persaingan Global” 

DESKRIPSI 

Lomba Karya Tulis Ilmiah Aku Bangga Indonesia Tanah Airku (LKTI 

ABITA) merupakan wahana mahasiswa dalam berlatih menuliskan ide kreatif sebagai 

respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. 

Ide tersebut seyogyanya unik, kreatif, dan bermanfaat sehingga idealisasi kampus 

sebagai pusat solusi dapat menjadi kenyataan. Sebagai intelektual muda, mahasiswa 

umumnya cenderung pandai mengungkapkan fakta sosial, namun melalui LKTI 

ABITA, level nalar putra-putri bangsa tidak hanya dituntut sampai sebatas 

mengekspos fakta tetapi justru harus mampu memberi atau menawarkan solusi serta 

menjadi teladan bagi orang disekitarnya. Tujuan dari kegiatan LKTI ABITA adalah 

menumbuhkembangkan karya tulis ilmiah dalam bentuk penuangan gagasan atau ide 

kreatif dalam mengungkapkan kecintaannya terhadap bangsa dan negara Indonesia 

secara kongkrit. Luaran kegiatan LKTI ABITA adalah gagasan kreatif yang tertulis.  

 

A. Tema 

LKTI ABITA ini mengangkat tema mengenai “Satukan Hati Membangun Indonesia Kita 

dalam Menghadapi Persaingan Global” 

 

B. Sifat Tulisan 

1. Karya tulisan ilmiah dapat mempresentasikan gagasan yang inovatif, kreatif dan 

solutif mengenai tema. 

2. Karya tulis ilmiah mengandung seluruh aspek penilaian. 

3. Karya tulis ilmiah bersifat orisinil dan belum pernah menjadi juara diajang kompetisi 

serupa. 

4. Karya tulis ilmiah bersifat objektif, tidak mengandung SARA, dan didukung oleh 

fakta yang aktual. 

5. Penulisan dilakukan secara sistematis dan logis dengan penggunaan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar, sesuai EYD. 
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C. Ketentuan Peserta 

1. Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah adalah pelajar SMA/SMK/MA sederajat dan 

mahasiswa aktif jenjang S1 atau Diploma Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, 

2. Peserta berupa kelompok dengan anggota 2-3 orang dari sekolah atau perguruan 

tinggi yang sama, 

3. Peserta dalam satu tim diperbolehkan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda namun 

dalam satu sekolah/perguruan tinggi, 

4. Bidang kegiatan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kegiatan, 

5. Nama-nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh 

disingkat, 

6. Setiap kelompok diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 karya tulis ilmiah dalam 

tim yang berbeda,  

7. Setiap pelajar atau mahasiswa hanya diperbolehkan menjadi ketua pada satu karya 

tulis. 

 

D. Ketentuan Kompetisi 

1. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran. 

2. Tahap pendaftaran akan dibuka hingga 20 Maret 2015 pukul 23.59 WIB 

3. Karya tulis ilmiah harus mengandung seluruh aspek penilaian yang telah disebutkan, 

jika salah satu aspek tidak dipenuhi, maka secara otomatis nilai untuk aspek tersebut 

dianggap nol. 

4. Setiap peserta wajib mengirim karya tulis ilmiah dan formulir dalam bentuk softcopy 

untuk dilakukan seleksi tahap pertama ke e-mail dengan subject dan nama file (Nama 

Ketua Tim)_(Instansi Pendidikan)_(Judul Karya Ilmiah). Peserta yang sudah 

mengirimkan karya tulis ilmiahnya harus konfirmasi ke panitia melalui sms dengan 

format LKTI_(Nama Ketua Kelompok)_(Instansi Pendidikan)_(Judul Karya Ilmiah) 

ke nomor 089654852745 atas nama Yossy Febryana Kusuma Hardani. 

5. Pengiriman karya tulis ilmiah dipungut biaya registrasi sebesar Rp 50.000,00 , 

pembayaran dapat melalui transfer ke nomor rekening BANK BTN 00697-01-61-

000028-7 atas nama Yossy Febryana Kusuma Hardani. 

6. Setiap tim yang dinyatakan lolos seleksi tahap pertama diwajibkan membayar 

uang partisipasi sebesar Rp 150.000,00 nomor rekening BANK BTN 00697-01-

61-000028-7 atas nama Yossy Febryana Kusuma Hardani. 
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Setelah melakukan pembayaran diharap ketua kelompok melakukan konfirmasi via 

sms dengan format LKTI_(Nama Ketua)_(Nama Perguruan Tinggi)_(Judul Karya 

Tulis)_(Jam Pembayaran) ke nomor 089654852745 atas nama Yossy Febryana 

Kusuma Hardani. Pembayaran paling lambat tanggal 1 April 2015. 

7. Karya tulis ilmiah dikirimkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy paling 

lambat tanggal 10 April 2015, jika dinyatakan lolos seleksi karya tulis ilmiah 

yang akan diumumkan di www.festivalabita.wordpress.com tanggal 1 April 

2015.  

a. Hardcopy dikirim rangkap 2 disertai tulisan LKTI ABITA 2015 pada amplop 

berwarna coklat dan dikirimkan ke alamat : 

Badan Eksekutif Mahasiswa 

Politeknik Negeri Semarang 

Jalan Prof. Soedharto SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275 

b. Softcopy dikirimkan dengan format Microsoft Word (.doc atau .docx) dan PDF 

melalui e-mail dengan subject LKTI ABITA 2015_(Nama Ketua)_(Nama 

Perguruan tinggi)_(Judul Karya Ilmiah). Peserta yang sudah mengirimkan 

karya tulisnya harus konfirmasi ke panitia melalui sms dengan format LKTI 

ABITA_(Nama Ketua)_(Perguruan Tinggi)_(Judul Karya Ilmiah) ke nomor 

089654852745 atas nama Yossy Febryana Kusuma Hardini. 

c. Keterlambatan penerimaan karya tulis ilmiah (hardcopy dan softcopy) 

dapat ditolerir apabila menunjukkan bukti cap pos agen pengiriman 

yang bersangkutan. 

8. Karya tulis ilmiah yang dikirim dalam bentuk softcopy juga menyertakan dokumen – 

dokumen antara lain : 

a. Scan Kartu Pelajar kategori SMA/SMK/MA sederajat dan Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM) kategori mahasiswa, masing – masing anggota dengan format 

jpg, atau jpeg. 

b. Scan/softcopy bukti pendaftaran, format jpg, atau jpeg. 

c. Foto masing – masing anggotanya dalam satu tim dengan ukuran per foto kurang 

dari 1 Mb dan dalam bentuk .jpg atau .jpeg. 

d. Scan bukti transfer pembayaran registrasi pengumpulan karya tulis ilmiah sebesar 

Rp 50.000,00. 

9. Karya tulis ilmiah merupakan karya sendiri/orisinil dari peserta, belum pernah 

dipublikasikan sebelumnya di media manapun, belum pernah diikutkan dalam 

http://www.festivalabita.wordpress.com/
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perlombaan sejenis, belum pernah dipresentasikan dan/ atau tidak pernah digunakan 

untuk media komunikasi apapun. (disertai pernyataan tertulis dalam surat 

pernyataan dan disertai materai Rp6.000,00 dan dikirimkan beserta hardcopy). 

10. Semua kecurangan pada perlombaan ini akan berakibat pada pengurangan penilaian 

dan diskualifikasi. 

11. Dewan juri terdiri dari berbagai kalangan dengan latar belakang sesuai dengan tema. 

12. Juara – juara yang terpilih pada saat grand final merupakan peserta yang memiliki 

nilai tertinggi hasil kumulatif dari semua aspek penilaian yang dikategorikan dalam 

penilaian karya tulis. 

13. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

14. Ketentuan yang belum tercantum diatas akan diatur dikemudian hari. 

 

E. Tahap Seleksi 

Seleksi LKTI ABITA 2015 dilaksanakan oleh tim juri dengan tahap seleksi sebagai 

berikut : 

1. Seleksi Karya Tulis Ilmiah 

Hasil karya tulis ilmiah yang diajukan dalam bentuk softcopy dan hardcopy diseleksi 

oleh tim juri yang telah ditentukan pada tanggal 20 Maret – 1 April 2015. Untuk 

menjaga independensi, maka dalam penjurian tidak akan dilampirkan halaman judul 

dan identitas nama peserta. Dalam tahapan ini akan dipilih maksimal 7 besar karya 

tulis terbaik kategori pelajar dan mahasiswa untuk mengikuti grand final. 

2. Grand Final 

a. Peserta yang lolos pada tahapan seleksi karya tulis ilmiah akan diinformasikan 

melalui website resmi www.festivalabita.wordpress.com pada tanggal 1 April 

2015. 

b. Technical meeting dan grand final akan dilaksanakan dalam rangkaian acara 

Festival ABITA 2015 dikampus Politeknik Negeri Semarang pada tanggal 13-14 

April 2015. 

c. Peserta yang lolos menuju grand final wajib melakukan daftar ulang dengan 

menunjukkan bukti slip pembayaran asli, Kartu Pelajar atau KTM (Kartu Tanda 

Mahasiswa), dan mengumpulkan slide presentasi pada saat acara berlangsung. 

d. Peserta berpakaian rapi, sopan, bersepatu dan memakai jas almamater/seragam 

masing – masing sekolah atau perguruan tinggi pada saat acara berlangsung. 

http://www.festivalabita.wordpress.com/
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e. Pada hari pertama, peserta akan mengikuti TM, dan hari kedua peserta tampil 

mempresentasikan karya tulis ilmiahnya dihadapan dewan juri, yang berasal dari 

kalangan akademisi dan praktisi . Alokasi waktu presentasi masing – masing 

peserta adalah maksimal 15 menit. Tanya jawab dengan masing – masing dewan 

juri maksimal 15 menit. 

f. Peserta yang tidak hadir pada saat presentasi dinyatakan gugur sebagai finalis dan 

keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

F. Hadiah 

LKTI ABITA 2015 Tingkat SMA/SMK/MA sederajat  

Juara 1 : Uang Pembinaan + Trophy + Sertifikat  

Juara 2 : Uang Pembinaan + Trophy + Sertifikat  

Juara 3 : Uang Pembinaan + Trophy + Sertifikat  

LKTI ABITA 2015 Tingkat Mahasiswa  

Juara 1 : Uang Pembinaan + Trophy + Sertifikat  

Juara 2 : Uang Pembinaan + Trophy + Sertifikat  

Juara 3 : Uang Pembinaan + Trophy + Sertifikat  

 

G. Jadwal LKTI ABITA 2015 

Babak Penyisihan  Pelaksanaan  

Pendaftaran dan Pengumpulan Karya Tulis Ilmiah 9 Januari – 20 Maret 2015  

Seleksi Karya Tulis Ilmiah 20 Maret – 1 April 2015 

Babak Final  Pelaksanaan  

Pengumuman Finalis  1 April 2015 

Technical Meeting  13 April 2015 

Grand Final dan Pengumuman Pemenang  14 April 2015 
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KETENTUAN PENULISAN 

A. Sistematika Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

Sistematika penulisan karya tulis ilmiah pada LKTI ABITA 2015 hendaknya berisi 

rancangan yang teratur sebagai berikut : 

1. Bagian Awal 

a. Halaman Judul (disesuaikan dengan format halaman judul) 

1) Judul diketik dengan huruf besar (kapital), hendaknya ekpresif, sesuai dan 

tepat dengan masalah yang ditulis dan tidak membuka peluang untuk 

penafsiran ganda. 

2) Untuk kategori pelajar Nama Penulis, Jurusan dan Tahun Angkatan  dan 

untuk kategori mahasiswa Nama Penulis, NIM dan Tahun Angkatan ditulis 

dengan jelas. 

3) Nama sekolah atau perguruan tinggi ditulis dengan jelas (disertai logo). 

4) Tahun penulisan 

5) Warna cover depan makalah warna merah untuk kategori mahasiswa dan 

warna biru muda untuk kategori pelajar 

 

b. Halaman pengesahan  

1) Lembar pengesahan memuat judul, nama penulis dan nomor induk pelajar atau 

mahasiswa. 

2) Lembar pengesahaan ditandatangani oleh ketua kelompok, dosen pembimbing 

dan pembantu dekan bidang kemahasiswaan lengkap dengan stempel 

perguruan tinggi untuk kategori mahasiswa, sedangkan untuk kategori pelajar 

ditandatangani oleh ketua kelompok, guru pembimbing, kepala sekolah serta 

stempel instansi pendidikan. 

3) Lembar pengesahaan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan. 

c. Lembar Pernyataan 
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Lembar pernyataan keaslian dan belum pernah menjadi juara diajang 

kompetisi serupa melampirkan materai Rp 6.000,00. 

d. Kata pengantar penulis 

e. Daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan 

daftar lampiran. 

 

2. Bagian Inti 

a. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi hal – hal sebagai berikut : 

1) Perumusan masalah yang mencakup latar belakang tentang alasan mengangkat 

masalah tersebut menjadi karya tulis ilmiah dan penjelasan tentang makna 

penting serta menariknya masalah tersebut untuk ditelaah. Latar belakang 

sebaiknya didukung oleh informasi dan atau data yang terpercaya. 

2) Uraian singkat mengenai identifikasi masalah atau perumusan masalah. 

3) Tujuan penulisan diuraikan dengan jelas. 

4) Manfaat penulisan diuraikan dengan jelas. 

b. Tinjauan Pustaka 

Berisi uraian tentang : 

1) Merupakan kerangka konseptual berisi batasan, konsep, teori yang mendukung 

tulisan yang dapat diperoleh dari jurnal penelitian, buku, dll. 

2) Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep – konsep yang relevan 

dengan masalah yang dikaji. 

c. Metode Penulisan 

Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara 

cermat teknik pengumpullan data dan atau informasi, pengolaha data dan/ atau 

informasi, dan kerangka berpikir. 

d. Hasil dan pembahasan 

Analisis permasalahan didasarkan pada data dan atau informasi serta telaah 

pustaka untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan 

yang kreatif tentang hasil kajian, temuan ide pengembangan yang sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan. 

Bagian gagasan berisi pokok-pokok uraian tentang: 

1. Kondisi kekinian pencetus gagasan (diperoleh dari bahan bacaan, wawancara,  

observasi, imajinasi yang relevan). 
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2. Solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya dan rencana 

program yang akan dilakukan dikemudian hari untuk kemajuan Indonesia. 

3. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan 

gagasan dan uraian peran atau kontribusinya. 

4. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan 

gagasan sehingga tujuan atau perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. 

e. Penutup  

Berisi kesimpulan dan saran yang direkomendasikan. 

1) Kesimpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab 

tujuan. 

2) Mengungkap gagasan yang diajukan, teknik implementasi yang akan 

dilakukan, dan prediksi hasil yang akan diperoleh (manfaat dan dampak 

gagasan). 

3) Saran disampaiakan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan 

adopsi ide yang diusulkan. 

 

3. Bagian Akhir 

a. Daftar Pustaka, ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat dengan 

mudah menemukan sumber yang disebutkan dan menggunakan Harvard Style. 

b. Daftar Riwayat Hidup, minimal peserta mencakup nama lengkap, tempat dan 

tanggal lahir, pengalaman organisasi, karya ilmiah yang pernah dibuat, dan 

penghargaan ilmiah yang pernah diraih. 

c. Lampiran (jika diperlukan) 

 

B. Persyaratan Penulisan 

Naskah Karya Tulis peserta LKTI 2015 harus memenuhi persyaratan : 

a. Naskah ditulis maksimal 10 halaman. Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan 

ketentuan tersebut dapat mengurangi penilaian. Jumlah halaman tidak termasuk 

halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi/gambar/tabel serta lampiran. Jumlah 

halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan jumlah halaman akan mempengaruhi 

penilaian. 

b. Pengesahan, Daftar Isi, Daftar Gambar, Biodata Pengusul dan Dosen Pembimbing). 

Keseluruhan proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran file 
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maksimum 5 MB dan diberi nama Nama Ketua Kelompok_Nama sekolah/PT_ 

LKTI ABITA.pdf, kemudian kirim ke e-mail festival.abita@yahoo.com 

c. Menggunakan bahasa Indonesia baku dengan tata bahasa dan ejaan yang 

disempurnakan, sederhana, jelas, satu kesatuan, mengutamakan istilah yang mudah 

dimengerti, tidak menggunakan singkatan seperti tdk, tsb, yg, dgn, dgn, dll, sbb. 

d. Naskah LKTI ABITA diketik pada kertas ukuran A4, jenis huruf Times New Roman 

ukuran 12, dan spasi 1,15 dengan batas pengetikan samping kiri, kanan, atas, dan 

bawah masing- masing 4 cm, 3 cm, 3 cm, dan 3 cm. 

e. Penulisan nomor halaman di pojok kanan atas menggunakan angka 1, 2, 3 . . . dst, 

kecuali kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka diberi no. Halaman di pojok 

kanan bawah menggunakan angka romawi i, ii, iii, . . . dst. 

KRITERIA PEMENANG 

A. Kriteria Pemenang 

Kriteria penilaian LKTI ABITA 2015 sebagai berikut : 

a. Penilaian terdiri atas dua aspek penyeleksian : 

1. Naskah Karya Tulis (bobot 60%) 

2. Presentasi ( bagi yang lolos final dan bobot 40%) 

b. Penilaian ini dilakukan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Panitia LKTI ABITA 2015. 

c. Naskah yang diterima sesuai batas waktu yang telah ditentukan akan diseleksi dan 

ditetapkan maksimal 7  karya tulis setiap kategori dengan nilai akumulasi tertinggi 

dari tim juri untuk dipresentasikan pada saat grand final. 

d. Tim juri akan menetapkan pemenang berdasarkan hasil akumulasi penilaian poin 1 – 

2 dan akan dipilih 3 pemenang pada masing-masing kategori. 
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