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PANDUAN PENULISAN LOMBA KARYA TULIS MAHASISWA TINGKAT NASIONAL 

  “EXIST FAIR 2013” 

UKM RISET DAN PENALARAN EXIST 

(Excellent, Intelectual And Smart Student) 

UNIVERSITAS JAM 

 

Tema       :    “Solusi Cerdas oleh Pemuda untuk Indonesia lebih Baik ” 

Bidang :  

1. Ekonomi 

2. Hukum 

3. Pendidikan 

4. Sosial-Budaya 

5. Kesehatan 

6. Pertanian 

7. Peternakan 

8. Agama 

9. Politik 

10. Teknologi 
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1.  Lomba ini terbuka untuk seluruh mahasiswa/mahasiswi S1/D3 yang masih aktif di seluruh Perguruan 

Tinggi di Indonesia 

2.  LKTM ini boleh diikuti perseorangan atau tim yang diikuti maksimal 3 orang. Satu orang bertindak 

sebagai ketua tim (Diperbolehkan Lintas Studi) 

3.  Karya Tulis yang dilombakan belum pernah menjadi finalis atau memenangkan kompetisi karya tulis 

sebelumnya di tempat yang lain (Ditandai dengan surat keorisinilan karya yang di tanda tangani oleh ketua kelompok)  

4. Setiap karya harus dibimbing oleh Dosen Pembimbing.  

 

 

 

 

1. Penerimaan karya   : 05 April – 03 Mei 2013 

2. Hardcopy terakhir diterima  : 8 Mei 2013 

3. Penjurian Naskah   : 04 Mei - 11 Mei 2013 

4. Pengumuman 10 Besar  : 12 Mei 2013 (Via Website, Facebook, dan E-mail)T PESERTATAHAPAN PELAKSANAAN LOMB 

5. Technical Meeting   : 22 Mei 2013 

6. Grand Final    : 23 Mei 2013 

7. Wisata Budaya   : 25 Mei 2013 (Bagi Finalis) 

 

 

SYARAT PESERTA 

TAHAPAN PELAKSANAAN LOMBA 
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Hadiah bagi para pemenang adalah sebagai berikut : 

1. Sertifikat+piala+uang pembinaan Rp. 2.000.000,- 

2. Sertifikat+piala+uang pembinaan Rp. 1.750.000,- 

3. Sertifikat+piala+uang pembinaan Rp. 1.500.000,- 

4. Semua Peserta mendapatkan e-sertifikat (dikirim oleh Panitia) 

 

 

 

1. Penerimaan naskah karya tulis dibuka mulai 05 April 2013 hingga 03 Mei 2013. 

2. Peserta membayar Biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000/Judul 

3. Pembayaran dapat dibayarkan secara langsung ke sekretariat panitia atau dapat ditransfer melalui nomor rekening 0238024330 a.n 

Ivo Hernawita 

*Peserta yang telah registrasi dan mengirimkan soft copy, silahkan kirim sms ke No. 082174183796 dengan format : 

Nama Ketua – Asal Universitas – Judul Karya Tulis 

4. Peserta mengirimkan makalah Karya Tulis dalam bentuk hardcopy rangkap 3 (tiga) serta mengirim backup soft file karya dalam 

bentuk file doc dan pdf (dicompress ke bentuk zip/rar) dengan format nama file sebagai berikut:  

Nama ketua tim _ asal universitas_ judul karya dikirim melalui E-mail paling lambat tanggal 3 Mei ke: existfair2013@gamil.com 

5. Karya Tulis peserta dijilid dengan cover menggunakan kertas Buffalo warna biru 

HADIAH DAN PENGHARGAAN 

MEKANISME LOMBA 

mailto:existfair2013@gamil.com
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6. Penyerahan/pengiriman hardcopy Karya Tulis peserta dialamatkan kepada Panitia paling lambat pada tanggal 03 Mei 2013 cap pos 

ke alamat Panitia Lomba Karya Tulis Mahasiswa “EXIST FAIR 2013” dengan menyertakan bukti pembayaran bank di dalam amplop 

tertutup, dikirimkan ke alamat: 

Panitia Lomba Karya Tulis Mahasiswa Tingkat Nasional “EXIST FAIR 2013” 

Kompleks Masjid Al-Ijtihad Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi 

Mendalo darat – Kabupaten Muaro Jambi – Provinsi Jambi 36361 

Contact person : 082174183796 (Ivo)/ 085789066920 (Dodo)/ 08975334538 (Yusuf) 

 

 

 

 

Sistematika penulisan hendaknya berisi rancangan yang teratur sebagai berikut: 

Bagian Awal 

a. Halan Judul 

1) Judul  identik dengan huruf  besar, hendaknya ekspresif, sesuai dan tepat dengan masalah yang ditulis dan tidak membuka peluang  

    untuk penafsiran ganda. 

2) Nama penulis / Program Studi / Nomor Induk Mahasiswa dibuat dengan jelas. 

3) Asal Perguruan Tinggi ditulis dengan jelas. 

4) Tahun Penulisan. 

b. Lembar Pengesahan 

1) Lembar pengesahan memuat judul, bidang karya tulis yang dipilh, nama penulis, nomor induk, jurusan, nama universitas, alamat   

    rumah, No.hp / E-mail, dan biodata pembimbing 

SISTEMATIKA PENULISAN 
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2) Lembar pengesahan ditandatangani oleh ketua tim, Dosen Pembimbing, dan Wakil/ Pembantu Rektor / Ketua / Direktur Bidang   

    Kemahasiswaan lengkap dengan stempel Perguruan Tinggi. 

3) Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan. 

SISTEMATIKA PENULISANANISME LOMBA 

c. Kata Pengantar dari Penulis. 

d. Daftar isi dan daftar lainnya yang diperlukan seperti Daftar Gambar, Daftar Tabel, dan Daftar Lampiran. 

e. Ringkasan karya tulis ditulis 1 halaman yang mencerminkan isi keseluruhan karya tulis, mulai dari latar belakang, tujuan, landasan teori  

    yang mendukung, metode penulisan, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. 

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 dan 

penjelasan tentang makna penting serta menariknya masalah tersebut untuk ditelaah. 

2)  Mengundang pertanyaan yang akan dijawab melalui penulisan 

3)  Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan. 

b. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka berisi: 

1) Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji. 

2) Uraian mengenai pendapat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. 

c. Metode Penulisan 

Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara cermat cara/prosedur pengumpulan data dan atau 

informasi, analisis-sisematis, mengambil simpulan, serta merumuskan saran atau rekomendasi. 
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d. Bagian Isi atau Pembahasan 

Analisis permasalahan didasarkan pada data dan atau informasi serta Telaah Pustaka untuk menghasilkan gagasan yang kreatif 

atau menelurkan produk keluaran. 

 

e. Bagian Penutup 

1) Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan. 

2) Saran yang disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan adopsi ide yang diusulkan atau produk keluaran 

Bagian Akhir 

a. Daftar Pustaka 

Dicantumkan 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 penerbit. Penulisan Daftar Pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama 

penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume, dan nomor halaman. Penulisan daftar pustaka yang 

diperoleh dari internet ditulis alamat web site-nya. 

b.  Lampiran-lampiran (jika diperlukan). 

 

 

c.  Daftar Riwayat Hidup peserta minimal mencakup nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, alamat 

tempat tinggal, No.hp / E-mail, riwayat pendidikan, karya-karya ilmiah yang pernah dibuat, 

penghargaan-penghargaan ilmiah yang pernah diraih. 

 

 PERSYARATAN PENULISAN 
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a. Naskah diketik rapi pada kertas A4 dengan jarak 1,5 spasi, font size 12, huruf Times New Roman, dengan batas pengetikan: samping 

kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas atas 3 cm dan batas bawah 3 cm. Naskah ditulis minimal 15 halaman dan maksimal 30 halaman 

(Belum termasuk halaman judul, prakata, daftar isi, daftar tabel, Abstrak). 

b.  Karya Tulis di jilid dengan menggunakan kertas buffalo warna biru. 

c.  Bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya baku dengan tata bahasa dan ejaan yang isempurnakan, sederhana, jelas, satu kesatuan, 

mengutamakan istilah yang mudah dimengerti, tidak menggunakan singkatan seperti tdk, tsb, yg, dgn, dll, sbb.  

 

 

Alinea baru diketik sebaris dengan baris diatasnya dengan jarak 2 spasi. Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris 

diketik 1 spasi menjorok kedalam semuanya dan tanpa diberi tanda petik. 

 

 

a.  Bagian pendahuluan yang meliputi halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi memakai angka Romawi Kecil dan diketik sebela    

     kanan  bawah (i, ii, dan seterusnya). 

b. Bagian tubuh/pokok karya tulis sampai dengan bagian penutup memakai angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya) dan diketik di sebelah   

     kanan atas. 

PENGETIKAN KALIMAT 

PENOMORAN HALAMAN 


