
 

 

 



 

 

BUKU PANDUAN LKTIN 

“N-CompASE” 2018 

 

1. LATAR BELAKANG 

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal 

sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs 

mempunyai 17 tujuan yang telah disepakati oleh 193 negara dengan 169 

capaian yang terukur dan telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia 

pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini 

dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi 

PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan 

bersama hingga tahun 2030. Tujuan yang kelanjutan atau pengganti dari 

tujuan pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals 

(MDGs) ini ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara 

sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan 

tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. 

Selama 15 tahun pelaksanaan MDGs, Indonesia berhasil mencapai 49 

dari 67 target indikator yang ditetapkan. Capaian tersebut menghasilkan 

perbaikan dan peningkatan taraf hidup yang signifikan di berbagai sektor 

pembangunan nasional. Berakhirnya MDGs dan digantikanya dengan SDGs 

merupakan awal bagi negara-negara di dunia, terutama Indonesia untuk 

mulai merumuskan sebuah platform baru agar dapat melanjutkan cita-cita 

mulia dari MDGs. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan agenda SDGs 

dibangun berdasarkan pengalaman MDGs dan di bawah arahan Presiden 

Joko Widodo, Indonesia sangat serius dalam upaya mencapai indikator-

indikator SDGs. Hal ini dimulai dengan integrasikannya 169 indikator 

SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 

2020-2040. 

Pelaksanaan SDGs berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan 

nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 

berkesinambungan. Selain itu, juga untuk  menjaga keberlanjutan kehidupan 

sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan 



 

 

inklusif serta terlaksananya tata kelola yang menjaga kualitas kehidupan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya 

relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi 

negara maju. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada 4 Juli 2017 

menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke 

dalam program pembangunan nasional. Perpres tersebut juga menjadi 

legitimasi dan dasar hukum bagi pelaksanaan agenda SDGs di Indonesia ke 

depannya. Perpres tersebut menekankan keterlibatan  seluruh pemangku 

kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah, 

parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan akar dalam rangka 

menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs. 

Berbeda dengan MDGs, metode dan cara pelaksanaan SDGs menuntut 

partisipasi warga. Salah satu cara memastikan tercapainya seluruh tujuan 

dan target SDGs ialah melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. 

Oleh karena itu, peran setiap instansi di Indonesia sangat berpengaruh dalam 

keberhasilan SDGs terutama bidang pendidikan. Salah satunya adalah 

perguruan tinggi, sebagai lembaga pendidikan tertinggi yang memiliki peran 

besar bagi sebuah negara. Terutama sebagai mahasiswa, kepedulian 

terhadap Indonesia sangat diperlukan. Oleh karena itu, salah satu cara yang 

dapat dilakukan demi tercapainya tujuan SDGs adalah dengan 

menyelenggarakan sebuah ajang perlombaan yang dapat mengasah 

kemampuannya khususnya di bidang penelitian, sehingga dapat menjadi 

sumber pengetahuan baru, serta dapat mengembangkan kreativitas dan 

inovasi yang nantinya dapat menjadi terobosan terbaru untuk Indonesia 

yang lebih maju yaitu berupa kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 

(LKTIN) “N-CompASE” 2018. 

 

 

 

 

 



 

 

2. TUJUAN KEGIATAN 

Tujuan kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) yaitu: 

a. Meningkatkan peran generasi muda terutama mahasiswa dalam 

mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. 

b. Mendorong inovasi sains generasi muda dalam mendukung 

terlaksananya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. 

c. Menggali ide-ide kreatif dari pemuda Indonesia untuk 

mengembangkan dan menerapkan sains dalam perkembangan IPTEK. 

d. Menjadikan generasi muda Indonesia yang mampu menerapkan 

konsep sains dan pembelajaranya dalam mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan. 

 

3. TEMA DAN SUBTEMA 

a. Tema 

Tema Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional “N-CompASE” 2018 

adalah Inovasi Sains Generasi Muda dalam Mewujudkan 

Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. 

b. Subtema 

1) Pendidikan 

Mengidentifikasi masalah-masalah di dalam pendidikan di 

Indonesia yang dapat mempengaruhi pembangusngan SDGs 2030 

serta inovasi-inovasi pendidikan dan sains yang meliputi 

peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, 

perkembangan pendidikan, pemeratan pendidikan di Indonesia. 

Inovasi di dalam pendidikan untuk meningkatkan softskill dan 

meningkatkan inovasi tentang sains, serta penemuan dan 

pembangungan pendidikan yang disusun di dalam karya tulis 

ilmiah. 

2) Teknologi 

Mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 

teknologi dan memberikan inovasi-inovasi teknologi untuk 

kepentingan dan peningkatan kualitas di sektor industri, pertanian, 



 

 

teknologi tentang sains, dan lain-lain untuk mewujudkan SDGs 

2030 yang disusun di dalam karya tulis ilmiah. 

3) Pertanian dan Pangan 

Mengidentifikasi dan memberi solusi mengenai permasalahan 

yang terkait dengan lingkup pertanian dan pangan guna 

meningkatkan pembangunan Indonesia meliputi inovasi-inovasi 

peningkatan sektor pertanian, peningkatan sektor pangan yang ada 

di Indonesia, peluasan lahan pertanian di Indonesia, pemanfaatan 

sektor pertanian untuk peningkatan ekonomi Indonesia, 

menanggulangi kekurangan pangan karena sektor pertanian 

berkurang, dan lain-lain yang disusun di dalam karya tulis ilmiah. 

4) Lingkungan 

Mengkaji permasalahan-permasalahan lingkungan khususnya 

tentang penanggulangan polusi yang semakin banyak, pencemaran 

yang semakin banyak, penanggulangan lingkungan yang kumuh, 

penaggulangan bencana alam, ketersediaan lahan lingkungan hijau, 

perbaikan lahan-lahan yang dapat meningkatkan pendapatan 

perkapita daerah-daerah oleh lahan yang berpotensi sebagai tempat 

wisata, dan permasalahan lingkungan hidup lainnya yang kemudian 

memberikan solusi inovatif dan kreatif untuk mengatasi 

permasalahan dalam mewujudkan SDGs 2030 yang disusun di 

dalam karya tulis ilmiah. 

5) Kesehatan 

Mengkaji permasalahan-permasalahan di dalam dunia 

kesehatan serta memberikan solusi yang kreatif dan inovatif guna 

memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui peningkatan 

kualitas kesehatan di Indonesia meliputi peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga medis di Indonesia, 

pengawasan tentang obat-obatan yang tersebar, serta memberikan 

inovasi yang baru untuk pengobatan yang terbaru guna untuk 

pewujudan SDGs 2030 yang disusun di dalam karya tulis ilmiah. 

 



 

 

4. TIMELINE PELAKSANAAN 

No. Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

1. Pendaftaran dan Pengumpulan 

abstrak 

11 Juli 2018 – 20 Agustus 

2018 

2. Pengumuman lolos abstrak 26 Agustus 2018 

3. Pengumpulan full paper: 

Gelombang I 

Gelombang II 

27 Agustus 2018 - 23 

September 2018 

24 September - 30 

September 2018 

4. Pengumuman finalis 21 Oktober 2018 

5. Technical meeting finalis 24 November 2018 

6. Presentasi Finalis 25 November 2018 

 

5. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM 

a. Peserta merupakan mahasiswa aktif jenjang Diploma/S1 pada seluruh 

perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta yang 

dibuktikan dengan scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).  

b. Dalam 1 tim terdiri atas minimal 2 orang dan maksimal 3 orang 

dengan 1 orang sebagai ketua dan yang lain sebagai anggota tim, 

dapat berasal dari program studi yang berbeda, tetapi masih berada di 

perguruan tinggi yang sama (dapat berasal dari disiplin ilmu yang 

berbeda). 

c. Setiap tim boleh mengirimkan maksimal 2 karya dengan ketentuan 

ketua kelompok dari kedua karya tersebut berbeda.  

d. Setiap mahasiswa diperkenankan bergabung dalam dua tim yang 

berbeda, namun hanya dapat menjadi ketua di salah satu tim atau 

menjadi anggota pada keduanya.  

e. Setiap tim hanya boleh dibimbing oleh satu dosen pembimbing.  

f.       Karya yang dikirimkan adalah karya asli yang belum pernah 

dipublikasikan dan belum pernah menjadi juara pada event 

sebelumnya serta belum pernah dan tidak sedang diikutkan dalam 

event lainnya.  

g. Karya yang telah dikirim akan menjadi hak panitia. 

 



 

 

6. MEKANISME PENDAFTARAN 

a. Pendaftaran Online  

1) Setiap tim wajib mengisi formulir pendaftaran offline (Lampiran 

1) dan secara online di https://goo.gl/forms/0L1G0oNYchI0b2bG3 

dengan menambahkan file scan KTM pada menu Add File. 

2) Klik SUBMIT dan screenshot setelah selesai klik SUBMIT. 

(Lihat Lampiran 2).  

3) Setiap tim melakukan konfirmasi ke nomor 082233843746 

(WA/SMS) atas nama Dyah Intan Prismasari dengan format : 

Nama Lengkap Ketua tim_Nama anggota 1_Nama anggota 

2_Asal Perguruan Tinggi.  

4) Setiap peserta wajib mengunduh Panduan LKTIN “N-

CompASE” 2018 di : http://pipa.fkip.unej.ac.id/ . 

5) Tahap pendaftaran dan pengiriman abstrak dibuka pada tanggal 11 

Juli – 20 Agustus 2018.  

b. Pendaftaran Offline  

1) Setiap peserta wajib datang ke Sekretariat HMP ASE Gedung B 

FKIP Gedung III Universitas Jember (Kampus Tegal Boto, Jl. 

Kalimantan No. 37, Tegal Boto, Sumbersari, Kabupaten 

Jember) untuk menemui panitia dan mengisi formulir pendaftaran 

offline. 

2) Mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) ketua 

dan anggota tim. 

3) Lembar formulir disediakan panitia.  

4) Pendaftaran offline buka setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 

s/d 15.00 WIB.  

 

https://goo.gl/forms/0L1G0oNYchI0b2bG3
http://pipa.fkip.unej.ac.id/


 

 

7. PENGUMPULAN ABSTRAK DAN FULL PAPER  

a. Setiap tim diwajibkan membuat karya tulis sesuai dengan tema dan 

subtema yang telah ditentukan. 

b. Pengiriman abstrak tidak dipungut biaya atau GRATIS. 

c. Pengiriman abstrak dapat dilakukan secara online maupun offline. 

d. Setiap tim wajib memposting pamflet dan caption “N-CompASE” 

2018 pada media sosial seperti: Instagram, grup Whatsapp, Facebook, 

dll. 

e. Pengiriman secara online dilakukan dengan mengirimkan softfile 

dalam bentuk .rar ke e-mail hmpspipaunej@gmail.com dengan subjek 

Nama Ketua Tim_ABSTRAK dan nama file Nama Ketua 

Tim_Subtema_3 Kata Pertama Judul Karya. Isi softfile meliputi: 

Abstrak (format PDF), Formulir Pendaftaran Online (lampiran 2), 

formulir pendaftaran offline yang telah diisi (format PDF) (Lampiran 

1), scan KTM ketua dan anggota tim, dan Screen Shoot berita/pamflet 

“N-CompASE” 2018 yang telah diposting pada sosial media yang 

dijadikan dalam satu folder lalu  dijadikan dalam bentuk .rar. 

f.       Setiap tim yang telah mengirimkan abstrak diwajibkan melakukan 

konfirmasi ke nomor 082233843746 (WA/SMS) atas nama Dyah 

Intan Prismasari dengan format: AbstrakN-CompASE2018_Nama 

Ketua Tim_Subtema_3 Kata Pertama Judul Karya_Asal 

Perguruan Tinggi_Tanggal Pengiriman Abstrak.  

g. Setiap tim yang lolos seleksi abstrak diwajibkan mengirimkan full 

paper dan melunasi biaya registrasi sebesar Rp 120.000,00 untuk 

pengiriman full paper gelombang I (27 Agustus 2018 - 23 

September 2018) dan Rp 130.000,00 untuk pengiriman full paper 

gelombang II (24 September - 30 September 2018) setiap karya tulis 

via rekening bank.  

Rekening panitia LKTIN “N-CompASE” 2018: 

Bank : BNI 

Nomor Rekening : 0420554676 

Atas nama : NISA DEWI ARISKA 

 

mailto:hmpspipaunej@gmail.com


 

 

h. Konfirmasi pembayaran ke nomor 085330393359 (WA) atas nama 

Yeni Firdayanti dengan mengirimkan bukti transfer (dalam waktu 1 

x 24 jam). Format konfirmasi pembayaran: N-

CompASE_LKTIN2018_Nama Ketua Tim_Nama Perguruan 

Tinggi_3 Kata Pertama Judul LKTIN_ Sub tema_Gelombang 

pembayaran. 

i.       Setiap tim yang lolos seleksi abstrak diwajibkan mengirimkan full 

paper dalam bentuk soft copy dengan (cover sampai daftar pustaka) 

format PDF dan document lain seperti: scan bukti transfer 

pembayaran full paper, scan KTM ketua dan anggota tim, biodata 

ketua dan anggota, surat orisinalitas karya, dan formulir offline. 

Dijadikan dalam satu folder bentuk .rar dengan format N-

CompASE_LKTIN2018_Nama Ketua Tim_Asal Universitas_3 

Kata Pertama Judul LKTIN_Sub Tema_Gelombang Pengiriman 

dikirim ke e-mail panitia hmpspipaunej@gmail.com.  

j.       Batas pengumpulan full paper 27 Agustus 2018 - 23 September 2018 

(Gelombang I) dan 24 Sepetember - 30 September 2018 (Gelombang 

II) 

k. Setiap tim yang telah mengirimkan full paper dan document lain 

(lampiran-lampiran) wajib melakukan konirmasi melalui SMS/WA ke 

nomor 082233843746 atas nama Dyah Intan Prismasari (panitia 

pendaftaran) dengan format: N-CompASE_LKTIN2018_Nama 

Ketua Tim_Asal Universitas_3 Kata Pertama Judul LKTIN_Sub 

Tema_Gelombang Pengiriman. 

l.        Semua kecurangan termasuk tingkat plagiarisme pada perlombaan ini 

akan berakibat pada pengurangan penilaian atau diskualifikasi.  

m. Segala bentuk ketentuan dan keputusan juri bersifat mutlak atau tidak 

dapat diganggu gugat.  

n. Apabila terdapat tambahan ketentuan, tambahan aturan, dan 

perubahan jadwal akan diinformasikan lebih lanjut.  

 

mailto:hmpspipaunej@gmail.com


 

 

8. KETENTUAN ABSTRAK DAN FULL PAPER 

a. Ketentuan Umum Penulisan Karya Tulis 

1) Setiap karya tulis merupakan gagasan murni dari penulis. 

2) Tidak diperbolehkan adanya unsur plagiarisme terhadap karya 

yang sudah dipublikasikan di media apapun ataupun karyayang 

sudah pernah diikutkan pada kompetisi lain. 

3) Tidak ada unsur SARA ataupun hal yang dapat menyebabkan 

provokasi. 

4) Penulisan sistematis sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditentukan. 

5) Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta 

menggunakan tata penulisan scientific term (istilah ilmiah) yang 

benar. 

6) Menggunakan PUEBI sebagai pedoman penulisan. 

b. Ketentuan Penulisan Abstrak 

1) Kertas A4, Font : Times New Roman 12pt, Margin : pias kiri 4 cm, 

dan pias atas, kanan, bawah 3 cm, line spacing single, spacing 

after/before 0pt, paragraf justified (perataan kanan-kiri),  maksimal 

250 kata. 

2) Template abstrak diawali dengan judul karya. Judul karya tulis 

ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal (bold) dengan 

perataan tengah (center). Di bawah judul karya, dicantumkan nama 

ketua tim beserta anggota, baris selanjutnya nama perguruan tinggi, 

dan baris paling bawah mencantumkan e-mail penyusun. 

3) Isi abstrak meliputi pendeksripsian ide dan gagasan secara singkat, 

manfaat ide gagasan, metode yang digunakan, dan alasan gagasan 

ide tersebut sebagai terobosan. 

4) Di bawah isi abstrak, diisi dengan bagian  kata kunci. Kata kunci 

terdiri atas 3-5 kata. 

5) Pada pemisahan antara bagian judul, bagian isi, dan kata kunci 

diberi jarak 2 kali enter. 

6) Awal paragraf menjorok ke dalam 1 cm. 



 

 

7) Penulisan abstrak hanya dalam 1 paragraf saja. 

8) Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. 

9) Format penulisan abstrak dapat dilihat di lampiran 3. 

c. Ketentuan Penulisan Full Paper Penelitian 

1) Bagian Awal 

a) Cover 

(1) Menggunakan perataan tengah (center). 

(2) Pada bagian paling atas mencantumkan logo perguruan 

tinggi asal. 

(3) Pada baris selanjutrnya menuliskan LOMBA KARYA 

TULIS ILMIAH NASIONAL (LKTIN). Kemudian pada 

baris kedua “N-CompASE” 2018. Pada baris ketiga dan 

keempat menuliskan Judul Karya Tulis Ilmiah dan 

Subtema. 

(4) Identitas yang dicantumkan pada baris selanjutnya meliputi 

nama, NIM dan tahun angkatan anggota tim, nama 

perguruan tinggi, kota, dan tahun pembuatan karya tulis 

ilmiah. 

(5) Format penyusunan cover dapat dilihat di lampiran 4. 

b) Halaman Judul 

(1) Penulisan halaman judul sama dengan penulisan pada 

bagian cover. 

c) Lembar Pengesahan 

(1) Lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan 

nomor induk mahasiswa. 

(2) Lembar pengesahan ditandatangani oleh ketua kelompok, 

dosen pembimbing, wakil dekan bidang kemahasiswaan. 

(3) Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal 

pengesahan. 

d) Lembar Orinilaitas 

Lembar pernyataan keaslian dan belum pernah menjadi juara di 

ajang serupa dan melampirkan materai Rp. 6.000,00. 



 

 

e) Daftar isi dan daftar lain yang dipelukan seperti daftar gambar, 

daftar tabel, dan daftar lampiran. 

f) Abstrak karya tulis yang disusun, maksimal 1 halaman dan 

mencerminkan isi karya tulis ilmiah. 

2) Bagian Inti 

a) BAB 1 Pendahuluan 

(1) Latar belakang berisi tentang pentingnya penulisan karya 

tulis ilmiah dilakukan. Pada bagian ini dibahas juga tentang 

kebaruan dari penelitian dan perbandingannya dengan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian dapat berupa gagasan ide baru maupun inovasi 

dari penelitian sebelumnya. Pada bagian ini juga 

dicantumkan rumusan singkat mengenai pokok bahasan 

dalam karya tulis ilmiah tersebut. 

(2) Rumusan masalah berisi tentang batasan-batasan masalah 

yang akan dikaji sehingga pokok bahasan tidak melebar. 

(3) Tujuan penelitian berisi penjelasan tentang tujuan yang 

akan dicapai dari penulisan karya tulis ilmiah. 

(4) Manfaat berisi tentang penjelasan dari manfaat penulisan 

karya tulis ilmiah ini baik bagi penulis sendiri, pembaca, 

maupun masyarakat. 

b) BAB 2 Tinjauan Pustaka 

Sumber rujukan yang digunakan sebagai landasan 

penulisan karya tulis ilmiah. Sumber rujukan yang digunakan 

dapat diambil dari berbagai sumber pustaka yang terpercaya, 

seperti jurnal penelitian, artikel ilmiah, buletin, prosiding, buku, 

dan internet termasuk website resmi pemerintahan. Dalam 

menggunakan sumber rujukan dari internet, tidak diperkenankan 

mengambil rujukan dari blog pribadi (blogspot) dan wordpress. 

 

 

 



 

 

c) BAB 3 Metode 

Pada bab ini berisi tentang metode, baik metode 

penelitian, metode pelaksanaan atau bahan dan metode, namun 

dapat diberi judul lain bergantung pada kegiatan dan metodologi 

yang telah dilakukan. Metode ini merupakan yang digunakan 

dalam pengumpulan data, pengolahan data, teknik analisis data, 

dan penyimpulan hasil penelitian. 

d) BAB 4 Hasil dan Pembahasan 

Hasil yang dicantumkan merupakan hasil dari pengujian 

data dari penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan, 

pembahasan berisi tentang kajian dari data hasil penelitian. 

Lingkup pembahasan tidak tidak boleh keluar dari rumusan 

masalah. Selain itu, isi dari pembahsan lebih ditekankan pada 

pemilihan subtema sehingga tetap terfokus pada subtema dan 

rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. 

e) BAB 5 Penutup 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pengujian 

yang telah dikaji berdasarkan rumusan masalah. Saran yang 

disampaikan dapat ditujukan kepada penulis sendiri, pembaca, 

masyarakat maupun berisi tentang pandangan kedepan bagi 

penelitian selanjutnya. 

3) Bagian Akhir 

a) Daftar Pustaka 

(1) Buku Teks 

(a) Format penulisan: (Penulis tunggal) 

[Nama belakang], [Inisial nama depan dan nama tengah 

(jika ada)]. [tahun penerbitan]. [Judul Buku (Title Case 

dan Cetak Miring)]. [Edisi buku (jika ada)]. [Nama 

kota]: [Nama penerbit]. 

Contoh: 



 

 

Suriasumantri, J. S. 1993. Filsafat Ilmu (Sebuah 

Pengantar Populer). Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan. 

b) Format penulisan: (Penulis lebih dari satu orang) 

[Nama belakang penulis pertama], [Inisial nama depan 

dan nama tengah (jika ada)]., [Inisial nama depan 

dan nama tengah penulis kedua (jika ada)]. 

[Nama belakang penulis kedua]. dan [Inisial 

nama depan dan nama tengah penulis selanjutnya 

(jika ada)]. [Nama belakang penulis selanjutnya]. 

[tahun penerbitan]. [Judul Buku (Title Case dan 

Cetak Miring)]. [Edisi buku (jika ada)]. [Nama 

kota]: [Nama penerbit]. 

Contoh: 

Merna, T. dan F. F. Al-Thani. 2008. Corporate Risk 

Management. 2nd ed. England: John Wiley and 

Sons Ltd. 

Yaya, R., A. E. Martawireja, dan A. Abdurahim. 2009. 

Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik 

Kontemporer. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba 

Empat. 

(2) Buku Teks Terjemahan 

(a) Format penulisan: 

[Nama belakang], [Inisial nama depan dan nama tengah 

(jika ada)]. [tahun penerbitan]. [Judul Buku Asli 

(Title Case dan Cetak Miring)]. [Edisi buku (jika 

ada)]. [Nama kota]: [Nama penerbit]. Terjemahan 

oleh [Inisial nama depan dan nama tengah (jika 

ada)]. [Nama belakang]. [tahun penerbitan]. 

[Judul Buku Terjemahan (Title Case dan Cetak 

Miring)]. [Edisi buku (jika ada)]. [Nama kota]: 

[Nama penerbit]. 



 

 

Contoh: 

Cresswell, J. W. 2008. Research Design: Qualitative, 

Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 

Third Edition. California: Sage Publication. 

Terjemahan oleh A. Fawaid. 2010. Research 

Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 

Mixed. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

(3) Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi 

(a) Format penulisan: 

[Nama Lembaga (Title Case)], [Tahun penerbitan]. 

[Judul Buku Asli (Title Case dan Cetak Miring)]. 

[Edisi buku (jika ada)]. [Nama kota]: [Nama 

penerbit]. 

Contoh: 

Badan Pusat Statistik. 2014. Laporan Bulanan Data 

Sosial Ekonomi. Januari. Surabaya: BPS Jawa 

Timur. 

(4) Artikel pada Jurnal Ilmiah 

(a) Format penulisan: 

[Nama belakang], [Inisial nama depan dan nama tengah 

(jika ada)]. [tahun penerbitan]. [Judul artikel 

ilmiah (Sentence case)]. [Nama Jurnal (cetak 

miring)]. [volume dan nomor jurnal (nomor jurnal 

dalam tanda kurung)]: nomor halaman artikel 

dalam jurnal. 

atau: 

[Nama belakang penulis pertama], [Inisial nama depan 

dan nama tengah (jika ada)]., [Inisial nama depan 

dan nama tengah penulis kedua (jika ada)]. 

[Nama belakang penulis kedua], dan [Inisial 

nama depan dan nama tengah penulis selanjutnya 



 

 

(jika ada)]. [Nama belakang penulis selanjutnya]. 

[tahun penerbitan]. [Judul artikel ilmiah 

(Sentence case)]. [Nama Jurnal (cetak miring)]. 

[volume dan nomor jurnal (nomor jurnal dalam 

tanda kurung)]: [nomor halaman artikel dalam 

jurnal]. 

Contoh: 

Yulianti, T. 2009. Pengelolaan patogen tular tanah 

untuk mengembalikan kejayaan tembakau 

temanggung di Kabupaen Temanggung. 

Perspektif 8(1): 1-16. 

Mukarlina, K. S., dan R. Rianti. 2010. Uji antagonis 

Trichoderma harzianum terhadap Fusarium spp. 

penyebab penyakit layu pada tanaman cabai 

(Capsicum annum) secara in vitro. Jurnal 

Fitomedika. 7(2): 80-85. 

(5) Artikel dalam Prosiding 

(a) Format penulisan: 

[Nama belakang], [Inisial nama depan dan nama tengah 

(jika ada)]. [tahun penerbitan]. [Judul Artikel 

dalam Prosiding (Title Case)]. [Nama Prosiding 

(cetak miring)]. [volume dan nomor prosiding 

jika ada (nomor prosiding dalam tanda kurung)]: 

[tanggal simposium atau seminar]. [Penerbit 

prosiding (jika ada; cetak miring)]: [nomor 

halaman artikel dalam prosiding]. 

atau: 

[Nama belakang penulis pertama], [Inisial nama depan 

dan nama tengah (jika ada)]., [Inisial nama depan 

dan nama tengah penulis kedua (jika ada)]. 

[Nama belakang penulis kedua], dan [Inisial 

nama depan dan nama tengah penulis selanjutnya 



 

 

(jika ada)]. [Nama belakang penulis selanjutnya]. 

[tahun penerbitan]. [Judul Artikel dalam 

Prosiding (Title Case)]. [Nama Prosiding (cetak 

miring)]. [volume dan nomor prosiding jika ada 

(nomor prosiding dalam tanda kurung)]. [tanggal 

simposium atau seminar]. [Penerbit prosiding 

(jika ada; cetak miring)]: [nomor halaman artikel 

dalam prosiding]. 

Catatan: 

Penulisan tanggal menggunakan format waktu 

Indonesia. Nama bulan ditulis lengkap menurut ejaan 

bahasa Indonesia meskipun simposium/seminar yang 

dilakukan dalam bahasa asing. 

Contoh: 

Dostrovsky, J. O., D. B. Carr, M. Koltzenburg, 2003. 

Progress in Pain Research and Management. 

Proceedings of the 10th World Congress on Pain. 

17-22 Agustus 2002. IASP Press: 937. 

(6) Artikel dari Internet 

(a) Format penulisan: 

[Nama belakang], [Inisial nama depan dan nama 

tengah (jika ada)]. [Tahun tulisan]. [Judul 

Artikel (Title Case)]. [Alamat akses website]. 

[“Diakses pada” tanggal akses]. 

Contoh: 

Torres Straits (CAETS) in The History of British 

Social Anthropology. http://human-

nature.com/science-as-culture/hart.html 

[Diakses pada 9 November 2013]. 

 

 

 

http://human-nature.com/science-as-culture/hart.html
http://human-nature.com/science-as-culture/hart.html


 

 

b) Lampiran 

(1) Lampiran yang dicantumkan terkait dengan pembahasan 

full paper. 

(2) Lampiran daftar riwayat hidup diletakkan setelah lampiran 

dari pembahasan.  

d. Ketentuan Penulisan Full Paper Gagasan 

1) Bagian Awal 

Bagian ini terdiri atas Cover, Halaman Judul, Lembar 

Pengesahan, Lembar Orisinalitas, Daftar Isi atau Daftar Lain, dan 

Ringkasan. Penjelasan dari bagian ini dapat di lihat pada pin 

sebelumnya (lihat ketentuan penulisan full paper penelitian). 

2) Bagian Inti 

a) BAB I Pendahuluan 

(Lihat ketentuan penulisan full paper penelitian). 

b) BAB II Gagasan 

Bagian gagasan berisi uraikan tentang: 

(1) Kondisi kekinian pencetus gagasan (diperoleh dari bahan 

bacaan, wawancara, observasi, imajinasi yang relevan); 

(2) Solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya 

untuk memperbaiki keadaan pencetus gagasan; 

(3) Seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasan dapat 

diperbaiki melalui gagasan yang diajukan dan prediksi hasil 

jika gagasan tersebut diimplementasikan; 

(4) Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu 

mengimplementasikan gagasan dan uraian peran atau 

kontribusi masing-masingnya; dan 

(5) Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk 

mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau 

perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. 

c) BAB III Penutup 

(Lihat ketentuan penulisan full paper penelitian). 

 



 

 

3) Bagian Akhir 

a) Daftar Pustaka 

(Lihat ketentuan penulisan full paper penelitian). 

b) Lampiran 

(Lihat ketentuan penulisan full paper penelitian). 

 

9. TAHAP SELEKSI 

a. Seleksi Abstrak 

Seleksi abstrak dilakukan setelah pengiriman soft copy abstrak ke 

e-mail panitia melalui perwakilan tim. Dalam tahap ini abstrak akan 

diseleksi dan abstrak terpilih akan lolos dan melanjutkan ke tahap yang 

selanjutnya. 

b. Seleksi Full Paper 

Seleksi full paper akan dilakukan setelah tim mengirimkan full 

paper kepada e-mail panitia. Full paper yang dikirim adalah full paper 

berupa soft copy lengkap dengan melampirkan daftar riwayat hidup 

semua anggota dalam tim. Pada tahap ini akan dipilih 10 tim dengan full 

paper terbaik untuk melanjutkan ke Grand Final. 

c. Grand Final (Presentasi) 

Pada tahap ini, setiap tim akan mempresentasikan karya tulisnya 

dalam bentuk powerpoint di depan dewan juri dan finalis lainnya. Enam 

tim terbaik akan dipilih sebagai pemenang yang terdiri atas Juara I, Juara 

II, Juara III, Harapan I, Harapan II, dan Harapan III. 

 

10. TEKNIK PENILAIAN 

Teknik penilaian dari full paper akan dibedakan antara karya tulis 

berupa gagasan dengan karya tulis berupa penelitian. Selain itu, penilaian 

juga dilakukan pada penyajian atau presentasi dari finalis. 

 



 

 

11. HADIAH 

Peserta LKTIN “N-CompASE” 2018 yang terpilih sebagai pemenang akan 

diberikan penghargaan berupa : 

Kategori Penghargaan 

Juara 1 Rp.3.100.000 + Tropi + Piagam Penghargaan 

Juara 2 Rp.1.500.000 + Tropi + Piagam Penghargaan 

Juara 3 Rp.1.000.000 + Tropi + Piagam Penghargaan 

Harapan 1 Tropi + Piagam Penghargaan 

Harapan 2 Tropi + Piagam Penghargaan 

Harapan 3 Tropi + Piagam Penghargaan 

 

12. PUSAT INFORMASI 

a. Contact Person (WA/SMS) 

1) Erin Wardani  : 085604930821 

2) Rini Indayani : 085708743609 

3) Habibah          : 082230162914 

4) Yeni F.   : 085330393359 

b. Media Sosial 

1) Instagram : @lktin_ase 

2) E-mail  : hmpspipaunej@gmail.com 

3) Web  : http://pipa.fkip.unej.ac.id/  

 

mailto:hmpspipaunej@gmail.com
http://pipa.fkip.unej.ac.id/


 

 

13. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

a. Lampiran 1 (Formulir pendaftaran offline) 

FORMULIR PENDAFTARAN 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL (LKTIN)  

“N-CompASE” 2018 

1. 
Judul Karya Tulis  

Sub Tema  

2. Perguruan tinggi  

3. Jenis Gelombang  

4. Identitas Ketua Tim 

 Nama  

Tempat/tanggal lahir   

Jenis Kelamin   

NIM   

Jurusan/Fakultas   

Email  

No. Telepon  

5. Nama Anggota I 

 Nama   

Tempat/tanggal lahir   

Jenis Kelamin   

NIM   

Jurusan/Fakultas   

Email  

No. Telepon  

6. Nama Anggota II  

 Nama   

Tempat/tanggal lahir   

Jenis Kelamin   

NIM   

Jurusan/Fakultas   

Email   

No. Telepon   

 

 

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun 

   Menyetujui, 

 

 

Nama Ketua Tim 

    NIM. 

 

 

 

 

FOTO 

3 X 4 

 

FOTO 

3 X 4 

 

FOTO 

3 X 4 



 

 

b. Lampiran 2 (Screen shoot  formulir online) 

 

 



 

 

c. Lampiran 3 (Abstrak) 

Sub Tema  

JUDUL KARYA TULIS ILMIAH  

(Nama Ketua, Nama Anggota 1, Nama anggota 2 ) 

(Perguruan tunggi, Kota) 

(E-mail Ketua Tim) 

 

ABSTRAK  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Kata Kunci: ............................................................................................... 

 



 

 

d. Lampiran 4 (Cover) 

 

 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL (LKTIN) 

“N-CompASE” 2018 

JUDUL KARYA TULIS ILMIAH 

Subtema 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

Nama Ketua Kelompok_NIM_Tahun Angkatan 

Nama Anggota Kelompok 1_NIM_Tahun Angkatan 

Nama Anggota Kelompok 2_NIM_Tahun Angkatan 

 

 

 

 

 

NAMA PERGURUAN TINGGI 

KOTA/KABUPATEN 

2018 

 

Logo 

Perguruan 

Tinggi  



 

 

e. Lampiran 5 (Halaman Pengesahan) 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

1. Judul Karya Tulis Ilmiah  : 

2. Biodata Ketua Kelompok : 

a. Nama Lengkap  : 

b. Tempat, Tanggal Lahir : 

c. NIM    : 

d. Perguruan Tinggi  : 

e. Alamat    : 

f. No. Hp/E-mail   : 

g. Jumlah Anggota  : 

3. Biodata Dosen Pembimbing : 

a. Nama Lengkap  : 

b. NIP/NIDN   : 

c. No. Hp/E-mail   : 

 

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun 

 

Menyetujui,        

Dosen Pembimbing Kelompok    Ketua Tim 

 

 

(   )    (   ) 

NIP/NIDN.      NIM. 

 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

 

 

(   ) 

NIDN.  



 

 

f.  Lampiran 6 (Lembar Orisinalitas) 

 

LEMBAR ORISINALITAS 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama ketua     : 

Tempat, Tanggal Lahir   : 

Fakultas     : 

Perguruan Tinggi    : 

Nama anggota 1   : 

Tempat, Tanggal Lahir   : 

Fakultas     : 

Nama anggota 2    : 

Tempat, Tanggal Lahir   : 

Fakultas     :  

 

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul : 

“...........................................” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan 

merupakan plagiat atau saduran dari karya tulis orang lain serta belum pernah 

menjuarai di kompetisi serupa. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak 

benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh panitia N-

CompASE berupa diskualifikasi dari kompetisi.  

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun 

 Ketua kelompok 

 

(Nama lengkap) 

NIM. 

 

Materai  

6000 



 

 

g. Lampiran 7 (Biodata Ketua dan Anggota) 

 

1) Identitas Diri 

1. Nama Lengkap  

2. Jenis Kelamin  

3. Program Studi  

4. NIM  

5. Tempat, Tanggal Lahir  

6. E-mail  

7. No. Telp/HP  

2) Riwayat Pendidikan 

 SD SMP SMA 

Nama Institusi    

Jurusan    

Tahun Masuk-Lulus    

3) Pemakalah Seminar Nasional 

No. Nama Pertemuan Ilmiah/ 

Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 

Tempat 

    

    

    

4) Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah/Asosiasi/ atau Institusi 

Lainnya) 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

    

    

    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari, 

dijumpai ketidaksesuain dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun 

 

 

(Nama Lengkap) 

NIM: 

 

 



 

 

h. Lampiran 8 Form Penilaian 

 

1) Form Penilaian Karya Tulis Ilmiah Penelitian 

No

. 

Aspek yang dinilai Indikator Skor 

Maksimal 

Skor 

Peserta 

1. Ide/gagasan/inovasi Orisinalitas dan kekreatifan 

ide atau gagasan 

10  

Kesesuaian dengan tema 

dan subtema 

5  

2. Tata cara penulisan 

dan plagiarisme 

Kesesuaian dan kerapian 

penulisan dengan panduan 

dan PUEBI 

10  

Tingkat plagiarisme 5  

3. Bagian inti karya 

tulis 

Rasionalisasi masalah dan 

keruntutan kerangka 

berpikir 

10  

Penyusunan rumusan 

masalah, tujuan, dan 

manfaat yang jelas 

5  

Pemilihan sumber rujukan 

yang valid 

5  

Kesesuaian sumber rujukan 

dengan permasalahan yang 

dijadikan topik pembahasan 

5  

Kejelasan metode yang 

digunakan 

5  

Keruntutan skema 

penelitian 

5  

Analisis data 10  

Penjabaran solusi dan 

kesesuaiannya dalam 

mengatasi permasalahan 

yang dikaji 

15  

Kesesuaian kesimpulan 

terhadap pembahasan dan 

tujuan serta saran 

5  

Kelengkapan daftar pustaka 

dan lampiran 

5  

Total    

 

 

 

 



 

 

2) Form Penilaian Karya Tulis Ilmiah Gagasan 

No. Aspek yang dinilai Indikator Skor 

Maksimal 

Skor 

Peserta 

1. Ide/gagasan/inovasi Orisinalitas dan kekreatifan 

ide atau gagasan 

15  

Kesesuaian dengan tema 

dan subtema 

5  

Kelayakan implementasi 15  

2. Tata cara penulisan 

dan plagiarisme 

Kesesuaian dan kerapian 

penulisan dengan panduan 

dan PUEBI 

10  

Tingkat plagiarisme 5  

3. Bagian inti karya 

tulis 

Rasionalisasi masalah dan 

keruntutan kerangka 

berpikir 

10  

Penyusunan rumusan 

masalah, tujuan, dan 

manfaat yang jelas 

5  

Pemilihan sumber rujukan 

yang valid 

5  

Kesesuaian sumber rujukan 

dengan permasalahan yang 

dijadikan topik 

pembahasan 

5  

Penjabaran gagasan dan 

kesesuaiannya dalam 

mengatasi permasalahan  

15  

Kesesuaian kesimpulan 

terhadap pembahasan dan 

tujuan serta saran 

5  

Kelengkapan daftar 

pustaka dan lampiran 

5  

Total    

 

 



 

 

 


