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PANDUAN TEKNIS LKTIN TRACIVAL 2015 

A. Definisi 

Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) merupakan salah satu kegiatan dari 

rangkaian acara yang ada di dalam “Tirtayasa Research Competition and Festival 

(TRACIVAL) 2015”. Lomba ini ditujukan bagi kalangan mahasiswa/i seluruh Indonesia. 

Kegiatan ini merupakan  ajang kreativitas  bagi  mahasiswa/i  se-Indonesia  dalam 

menuangkan  buah  pikir dan gagasannya dalam bentuk karya tulis ilmiah yang 

diharapkan dapat menjadi rekomendasi dasar pemikiran di masa mendatang dan 

sebagai pemecah permasalahan yang ada dalam membangun dan mencapai 

pembangunan Indonesia yang seutuhnya. 

Gagasan yang diajukan harus mampu membantu masyarakat setempat dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka, serta lebih jauh ke depan 

membentuk masyarakat yang mandiri dan produktif, menjadi bagian dari solusi dan 

berpartisipasi aktif dalam membangun negeri. 

 

B. Tema Lomba  

“Peran Generasi Muda dalam Membangun Bangsa Melalui Pemanfaatan Sumber Daya 

Lokal Berbasis Pembangunan Berkelanjutan” 

 

C. Sub Tema 

1. Energi Terbarukan (Renewable Energy) 

2. Agro kompleks (Pertanian, Peternakan, dan Perikanan) 

3. Sosial Budaya dan Humaniora (Seni, Ekonomi, Ilmu Sosial) 

4. Agama, Pendidikan, Hukum dan Politik 

 

D. Persyaratan Peserta 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif tingkat Diploma maupun S1 perguruan 

tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, dibuktikan dengan Kartu 

Tanda Mahasiswa (KTM). 

2. Peserta merupakan regu yang terdiri dari 2-3 orang mahasiswa dengan 1 ketua 

dan dibimbing oleh satu dosen pembimbing dari perguruan tinggi yang sama.  

3. Mahasiswa ditiap regu dapat berasal dari program studi dan angkatan yang 

berbeda, tetapi masih dalam perguruan tinggi yang sama. 

4. Peserta dapat tergabung maksimal di dua tim yang berbeda atau maksimal 2 

buah karya.  

5. Peserta yang sudah menjadi ketua dalam 1 kelompok, tidak diperkenankan 

menjadi ketua dalam kelompok yang lain. 

6. Karya yang dikirim merupakan naskah yang dibuat sendiri atau tidak melakukan 

plagiat sesuai tema lomba dibuktikan dengan lembar orisinalitas yang dapat 

diunduh di web TRACIVAL. 

7. Karya yang diajukan belum pernah menjadi pemenang di perlombaan manapun 

dan tidak dalam proses perlombaan lain, serta tidak pernah dipublikasikan 

dimanapun. 

8. Karya tulis yang dikirimkan kepada panitia menjadi hak milik Panitia LKTIN 

TRACIVAL UNTIRTA. 

 



 

 

2 

 

 

9. Peserta telah mendaftarkan diri dengan mengunduh formulir pendaftaran di 

www.tracivaluntirta.wix.com/tracival2015 dan mengirimkan kembali formulir ke 

email tracivaluntirta@gmail.com 

10. Apabila ada kecurangan yang ditemukan panitia, baik sebelum, selama, ataupun 

setelah kompetisi berlangsung, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan 

gugur. 

11. Peserta sanggup mengikuti ketentuan yang ada dalam Panduan Teknis LKTIN 

TRACIVAL 2015. 

12. Peserta  yang  berminat  mengikuti  kompetisi  wajib  mendaftar  melalui  

pesan singkat  dengan  format  “LKTIN_TRACIVAL_Nama ketua_Asal Perguruan   

Tinggi_Jumlah Anggota”  ke  Nomor  087774673529 (Aliyah). 

Contoh: LKTIN_TRACIVAL_Ratnasari_Untirta_2 

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

 

E. Tahapan Pelaksanaan 

 

Pendaftaran dan pengumpulan abstrak : 1 Juli 2015 – 10 Agustus 2015 

Pengumuman lolos abstrak   : 17 Agustus 2015 

Registrasi dan Pengumpulan Karya Tulis : 17 Agustus 2015 – 14 September 2015 

Penilaian karya    : 14 September 2015 - 18 September 2015 

Pengumuman finalis    : 21 September 2015 

Technical meeting   : 11 Oktober 2015 

Seminar Nasional   : 12 Oktober 2015 

Presentasi Karya Tulis  : 13 Oktober 2015 

Pengumuman Pemenang  : 14 Oktober 2015 

Field trip    : 14 Oktober 2015 

 

mailto:tracivaluntirta@gmail.com
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F. Alur Kegiatan LKTIN TRACIVAL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendaftaran dan 

pengumpulan abstrak 

Pengumuman lolos abstrak 

Seleksi abstrak 

Tidak lolos Lolos 

Registrasi dan 

pengumpulan karya tulis 
SELESAI 

Seleksi karya tulis 

Pengumuman finalis 

Seminar Nasional 

Tidak lolos 

Lolos 

Technical meeting 

Presentasi karya dan 

pengumuman juara Fieldtrip 
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G. Mekanisme Pelaksanaan 

 Proses Pendaftaran 

1. Peserta mendaftarkan tim masing-masing dengan cara mengisi formulir 

pendaftaran yang dapat diunduh di website 

www.tracivaluntirta.wix.com/tracival2015 

2. Masa pendaftaran dan pengiriman abstrak dimulai dari tanggal 1 Juli 2015 s.d 

10 Agustus 2015. 

3. Peserta melakukan pengisian formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Peserta mengirim formulir yang telah terisi ke email tracivaluntirta@gmail.com 

5. Setelah mengirimkan email registrasi peserta, peserta harus mengkonfirmasi via 

sms dan dalam kurun waktu 1×24 jam peserta akan mendapatkan sms balasan 

yang membuktikan bahwa peserta telah terdaftar dalam kegiatan ini. 

6. Pengumuman lolos abstrak pada tanggal 17 Agustus 2015. 

7. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi abstrak wajib membayar biaya 

pendaftaran sebesar Rp  75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening 

Bank Mandiri (No. Rek : 163-00-0089955-2) Atas nama Fajar Achmad. 

8. Peserta  yang  sudah  mentransfer  biaya  pendaftaran  diwajibkan  untuk 

melakukan  konfirmasi  pada  panitia  (HUMAS),  dengan  format LKTIN_Nama  

Ketua_Asal Perguruan Tinggi_Tanggal Transfer ke Nomor 087774673529 

(Aliyah). 

 

  Proses Pengiriman Karya Tulis 

1. Karya dikirim dalam bentuk softcopy dengan format .doc dan .pdf melalui : 

Email : tracivaluntirta@gmail.com 

Subjek email : LKTIN_Tracival_Asal PTN/PTS_Nama Ketua Tim 

  (contoh: LKTIN_Tracival_Untirta_Fajar Achmad) 

2. Masa pengiriman karya dimulai dari tanggal 17 Agustus 2015–14 September 

2015. Paling lambat diterima panitia 14 April 2015 pukul. 22.00 WIB. 

3. Pengiriman karya disertai dengan dokumen berikut : 

a. Scan Kartu Tanda Pengenal Mahasiswa setiap anggota tim peserta masing-

masing 1 buah. 

b. Pas foto masing-masing anggota dengan format .jpg/.jpeg. 

c. Formulir yang telah diisi dengan lengkap. 

d. Bukti transfer pendaftaran 

e. Lembar orisinalitas 

f. Semua file dikompress ke dalam satu file .rar atau .zip dengan format : 

LKTIN_Tracival_Asal Perguruan Tinggi_Nama Ketua Tim 

4. Karya yang dikirim ialah karya asli yang dibuat oleh tim peserta yang terdaftar 

(dibuktikan dengan lembar orisinalitas bermaterai) dan karya tersebut belum 

pernah dipublikasikan dimanapun. 

5. 10 tim terbaik akan diumumkan 21 September 2015 dan diundang untuk 

mempresentasikan karyanya. 

6. Terdapat waiting list peserta apabila ada pergantian peserta. 

 

http://www.tracivaluntirta.wix.com/tracival2015
mailto:tracivaluntirta@gmail.com
mailto:tracivaluntirta@gmail.com
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H. Ketentuan Penulisan Abstrak 

 

JUDUL (Times New Roman 14, Bold, center) 

 

Nama penulis utama, Nama penulis yang lain (Times New Roman, 12, satu baris) 

Asal universitas atau Instansi pendidikan penulis (Times New Roman. 12) 

 

Abstrak : 

 

Teks (Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1.0, ditulis sebanyak 300 s.d 500 

kata, isi tidak menjorok, dan diberi space after). Abstrak harus dikirim ke panitia via 

Email ke tracivaluntirta@gmail.com. Setelah melakukan pengiriman silahkan 

memberikan konfirmasi sms secepatnya ke 087774673529 (Aliyah). Abstrak harus 

terdiri dari beberapa unsur : (1). Latar Belakang, (2). Tujuan, (3). Landasan teori 

yang mendukung, (4). Metode Penulisan, (5). Pembahasan, (6). Kesimpulan. 

Kata Kunci: (disusun secara alfabetis, dan minimal mengandung tiga kata kunci dari 

karya tulis yang diangkat,italic) 

  

 Dokumen yang dikirim yaitu abstrak dan formulir pendaftaran (pada lampiran). 

 

I. Ketentuan Penulisan Karya Tulis 

1. Karya tulis yang dibuat harus menggunakan Bahasa Indonesia yang 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, dll, sbb. 

2. Naskah diketik dengan menggunakan kertas A4 dengan format Times New 

Roman ukuran 12 dan spasi 1,5 dengan margin samping kiri, kanan, atas, 

dan bawah masing-masing 4cm, 3 cm, 3 cm, dan 3 cm. Before & after 

spacing 0 pt. Serta diketik dengan alignment kanan-kiri (justify) dan kalimat 

di awal paragraf menjorok 1,25 cm. 

4. Penulisan terdiri dari Bab dan Sub bab. Bab dinomori dengan menggunakan 

angka romawi. Sub bab dinomori dengan menggunakan  angka latin. 

5. Penulisan nomor dan judul bab di tengah dengan huruf besar dengan font 

style bold (cetak tebal).  

6. Judul Subbab ditulis dengan font style bold (cetak tebal), dimulai dari sebelah 

kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar (kapital), kecuali 

kata- kata tugas, seperti preposisi dan kata sambung.  

7. Judul Anak Subbab ditulis dengan font style bold (cetak tebal) dimulai dari 

sebelah  kiri,  huruf pertama  setiap  kata  ditulis  dengan  huruf  besar  

(kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti preposisi dan kata sambung.  

 

 Sistematika Penulisan 

1. Bagian Awal 

Bagian  kelengkapan  administratif  yang  meliputi  halaman  judul,  

nama/daftar anggota kelompok, halaman pengesahan serta kata pengantar  

(apabila ada), diberi nomor halaman menggunakan angka romawi kecil dan 

diketik di sebelah kanan bawah (i, ii, dan seterusnya).  

mailto:tracivaluntirta@gmail.com


 

 

6 

 

a. Halaman Judul 

1) Judul diketik dengan huruf besar, ekspresif, sesuai, dan tepat dengan 

masalah yang ditulis, serta tidak membuka peluang untuk penafsiran 

ganda. 

2) Judul karya diketik menggunakan huruf besar (kapital) dengan cetak 

tebal dengan posisi di tengah tanpa digaris bawahi. 

3) Nama penulis dan nomor induk mahasiswa ditulis dengan jelas. 

4) Perguruan tinggi asal ditulis dengan jelas. 

5) Tahun penulisan. 

b. Halaman Pengesahan 

Format terlampir. 

c. Kata Pengantar 

d. Daftar Isi 

Berupa daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, 

daftar tabel, dan daftar lampiran. 

- Tabel  diberi  judul  dengan  penomoran  tabel  sesuai  dengan  

urutan kemunculannya dalam naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel 

dengan nomor tabel menggunakan angka arab. 

- Gambar baik dalam bentuk grafik maupun foto diberi judul dengan 

penomoran gambar  sesuai  dengan  urutan  kemunculannya  dalam  

naskah.  Judul  gambar ditulis di bawah gambar dengan nomor gambar 

menggunakan angka arab.  

e. Abstrak 

 

2. Bagian Inti 

Bagian inti (naskah artikel) diberi nomor halaman menggunakan angka arab 

yang dimulai dengan nomor halaman 1 (satu) dan diketik di sebelah kanan 

atas.  

a. Pendahuluan 

Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut: 

1) Latar belakang 

2) Perumusan masalah 

3) Tujuan dan manfaat 

b. Tinjauan Pustaka 

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. 

3) Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan. 

c. Metode Penulisan 

Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan 

secara cermat cara/prosedur pengumpulan data dan atau informasi, 

pengolahan atau informasi, analisis-sintesis, mengambil simpulan, serta 

merumuskan saran atau rekomendasi. 

d. Pembahasan 
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Analisis permasalahan didasarkan pada data dan atau informasi serta 

telaah pustaka untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah 

atau gagasan yang kreatif. 

e. Penutup 

1) Kesimpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan 

menjawab tujuan. 

2) Saran disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan 

dan adopsi ide yang diusulkan. 

 

3. Bagian Akhir 

1) Daftar Pustaka menggunakan Sistem Harvard. 

2) Daftar Riwayat Hidup peserta minimal mencakup nama lengkap, tempat 

dan tanggal lahir, karya-karya ilmiah yang pernah dibuat, penghargaan-

penghargaan ilmiah yang pernah diraih. 

3) Lampiran. 

 

J. Ketentuan Penilaian Karya Tulis 

Kriteria penilaian Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional TRACIVAL 2015 yaitu sebagai 

berikut : 

1. Penilaian terdiri dari dua aspek : 

a. Naskah karya tulis (seleksi tahap pertama) 

b. Presentasi karya tulis (bagi yang lolos ke tahap presentasi) 

2. Naskah yang telah diterima sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan 

akan diseleksi dan ditetapkan 10 karya tulis terbaik. 

3. Pengumuman untuk peserta yang lolos ke tahap presentasi dapat dilihat di 

website. 

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

5. Segala bentuk kecurangan, plagiat dan sejenisnya dapat mengakibatkan peserta 

didiskualifikasi. 

 

K. Hadiah Dan Penghargaan 

Juara I : Trophy + Piagam + Uang Pembinaan Rp. 3.500.000,- 

Juara II : Trophy + Piagam + Uang Pembinaan Rp. 2.500.000,- 

Juara III : Trophy + Piagam + Uang Pembinaan Rp. 1.500.000,- 

 

Informasi lebih lanjut : 

 

Sekretariat UKM TRAS UNTIRTA 

Gedung PKM-B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kampus Serang 

Jln. Raya Jakarta KM.04 Pakupatan, Serang, Banten 

Email : tracivaluntirta@gmail.com 

Website : www.tracivaluntirta.wix.com/tracival2015 

Facebook : UKM TRAS UNTIRTA 

Twitter : @TRAS_Untirta 

Contact Person : Aliyah (087774673529) 

    Fajar Achmad (08982429155) 

mailto:tracivaluntirta@gmail.com
http://www.tracivaluntirta.wix.com/tracival2015
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FORM PENILAIAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL TRACIVAL 2015 

Judul Karya   : ................................................................................................................................................ 

Ketua Kelompok : ................................................................................................................................................ 

Anggota Tim  : 1............................................................................................................................................. 

   2.............................................................................................................................................. 

Perguruan Tinggi : ............................................................................................................................................... 

 

Kriteria Penilaian Seleksi Tahap Karya Tulis 

No. Indikator 
Bobot (max) Skor (1-10) 

Nilai Akhir 

(Bobot x Skor) 

1. Format karya tulis 

- Tata tulis : ukuran kertas, tipografi, 

kerapihan ketik, tata letak. 

- Penggunaan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar sesuai EYD. 

- Kesesuaian dengan format penulisan 

yang tercantum di pedoman 

15   

2. Gagasan dan Pembahasan 

- Kreativitas gagasan dan pembahasan 

- Kelayakan implementasi 

 

40   

3. Sumber informasi 

- Kesesuaian sumber informasi 

- Akurasi dan aktualisasi informasi 

25   

4. Kesimpulan 

- Prediksi hasil implementasi gagasan 
20   

Total 100   

Nilai Karya Tulis 50%   

 

Kriteria Penilaian Seleksi Tahap Presentasi 

No. Indikator 
Bobot (max) 

Skor (1-10) Nilai Akhir 

(Bobot x Skor) 

1. Pemaparan : 

- Sistematika penyajian dan isi 

- Kemutakhiran alat bantu 

- Penggunaan bahasa yang baku 

- Cara dan sikap presentasi 

- Ketepatan waktu 

20 

  

2. Gagasan dan Pembahasan : 

- Kreativitas gagasan (keunikan, manfaat 

dan dampak) 

- Kelayakan implementasi 

50 

  

3. Diskusi : 

- Tingkat pemahaman gagasan dan 

argumentasi 

- Kontribusi anggota tim 

30 

  

Total 100   

Nilai Presentasi 50%   

TOTAL PENILAIAN = 50% NILAI KARYA TULIS + 50% NILAI PRESENTASI
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Format Halaman Judul 

Kertas HVS warna putih, ukuran A4 

 

 

TIRTAYASA RESEARCH COMPETITION AND FESTIVAL 

TRACIVAL 2015 

 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL 

 

JUDUL KARYA TULIS 

............................................................................................... 

   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

   

  

  

Diajukan oleh : 

 

 

Nama Ketua  (NIM) (Tahun Angkatan) 

Nama Anggota 1  (NIM) (Tahun Angkatan) 

Nama Anggota 1  (NIM) (Tahun Angkatan) 

  

   

  

  

  

  

Nama Perguruan Tinggi 

Kota 

2015 

 

Logo 

Perguruan 

Tinggi 
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Format Halaman Pengesahan  

 

HALAMAN PENGESAHAN 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL TRACIVAL 2015 

  

Judul Karya    : 

Sub Tema     : 

Ketua Kelompok  

 Nama Lengkap  :  

 NIM     :  

 Jurusan/Fakultas :  

 Perguruan Tinggi  :  

 Alamat rumah  : 

 E-mail     :  

 No. Telepon      : 

Anggota Kelompok 

 Nama Lengkap  :  

 NIM     :  

 Jurusan/Fakultas :  

 Perguruan Tinggi  :  

 Alamat rumah  :  

 E-mail     :  

 No. Telepon      : 

 

 Nama Lengkap  :  

 NIM     :  

 Jurusan/Fakultas :  

 Perguruan Tinggi  :  

 Alamat rumah  : 

 E-mail     :  

 No. Telepon      : 

Dosen Pembimbing  

 Nama Lengkap dan Gelar  :  

 NIP/NIK    :  

 Alamat rumah   : 

 No. Telepon   : 
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Kota, tanggal-bulan-tahun  

Dosen Pembimbing Ketua Kelompok 

 

 

 

 

Nama Lengkap 

     NIP. 

Nama Lengkap 

     NIM. 

Mengetahui, 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 

Perguruan Tinggi 

  

  

  

Nama Lengkap 

 NIP. 
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Format Pernyataan Orisinalitas Karya 

 

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

 

Judul Karya  : ..................................................................... 

Nama Penulis  : 1 .................................................................... 

    2 .................................................................... 

 3.................................................................... 

 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa benar karya tulis dengan 

judul tersebut diatas merupakan karya orisinal kami dan belum pernah dipublikasikan 

dan/atau memenangkan perlombaan sejenis di tempat lain. Demikian pernyataan ini 

kami buat dengan sebenarnya, dan apabila terbukti terdapat pelanggaran di dalamnya, 

maka kami siap untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk tanggung jawab 

kami. 

 

 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Ketua Kelompok,  

 

Materai 6000  

  

  

(Nama Ketua)  

NIM. 
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FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA 

 “LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL TRACIVAL 2015” 

 

Judul karya tulis : ......................................................................... 

Nama   : 1. ..................................................................... 

 2. ..................................................................... 

 3. ..................................................................... 

 

Asal Perguruan Tinggi : ......................................................................... 

Alamat Perguruan Tinggi : ......................................................................... 

Nomor Telepon Ketua Tim : ......................................................................... 

 

NB: 

 Formulir ini harap disertakan pada saat melakukan pendaftaran ulang dan 

pengiriman hardcopy 

 Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan keperluan 
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LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL TRACIVAL 2015 

BIODATA PESERTA 

 

Profil Peserta 

Nama    : ……………………………………………………......................................................... 

Tempat, tanggal lahir : ……………………………………………………......................................................... 

Jenis Kelamin   : …………………………………………….................................................................... 

Jurusan/Semester  : ……………………………………………………......................................................... 

Alamat    : ……………………………………………………......................................................... 

No. telepon/HP dan email : ……………………………………………………......................................................... 

Motto    : ……………………………………………………......................................................... 

 

Riwayat Pendidikan (TK s/d Perguruan Tinggi) : 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….......………

…......………………………………................................................................................................................................................ 

 

Karya yang pernah dibuat : 

………………………………..…………………………………………………................................................................................ 

…………………………………………………………………………………….............................................................................. 

 

Penghargaan ilmiah yang pernah diraih : 

………………………………………………………………………………….................................................................................. 

…..........…………………………………………………………………………............................................................................... 

 

Profil Perguruan Tinggi 

Asal Perguruan Tinggi : ……………………………………………………......................................................... 

Alamat Perguruan Tinggi : ………………………………………………................................................................ 

No. Telepon   : ……………………………………………………......................................................... 

No. Fax   : ..…………………………………………….................................................................. 

 

 

 

Foto 

3x4 cm 




