
 

BUKU PANDUAN 



LATAR BELAKANG 

Generasi emas atau lebih dikenal dengan Indonesia Emas merupakan 

sebuah visi yang sudah dibicarakan sejak tahun 2012 yang ditandai dengan pidato 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, M. Nuh. Beliau menyatakan 

bahwa dari tahun 2010 sampai 2045 Indonesia mendapatkan bonus demografi, 

yaitu kondisi dimana populasi usia produktif terbesar sepanjang sejarah Indonesia. 

Pada tahun 2015 jumlah pemuda Indonesia berdasarkan proyeksi Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencapai 62,4 juta orang. Hal tersebut berarti 25 persen dari 

jumlah penduduk Indonesia.  

Kiprah pemuda sudah lama menjadi penggerak perubahan bahkan sebelum 

Indonesia ini merdeka. Dilihat pada saat menggagas Sumpah Pemuda I dan II 

untuk menyatukan visi dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Kemudian 

dilanjutkan pada saat mempertahankan kemerdekaan dari bayang-bayang 

penjajah. Lalu tak lupa pula perjuangan pemuda dalam meruntuhkan orde baru 

menjadi reformasi Indonesia. Hal itu dibarengi pula dengan terbentuknya 

organisasi-organisasi kepemudaan yang banyak bermunculan.  

Di zaman sekarang ini, peran pemuda sudah beragam sesuai dengan 

perkembangan Indonesia. Kiprah pemuda dalam menciptakan inovasi-inovasi 

baik dari bidang politik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya telah memberi 

kontribusi. Pemuda yang berani berperan dan menciptakan inovasi-inovasi dalam 

rangka kemajuan bangsa, jangan sampai pada tahun 2045 pemuda yang saat ini 

hanya menjadi penonton di Negara sendiri. 

Mengingat pentingnya peran pemuda dalam memberikan sumbangsih 

terhadap Indonesia, seyogyanya pemuda diberikan ruang untuk berkreasi dan 

melakukan inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.  

 



Menyadari hal tersebut, Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian 

Mahasiswa turut andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta bakat dan 

minat pemuda. Kegiatan dengan nama PPIPM Fair yang pada tahun ini 

mengusung tema “Inovasi Pemuda dalam Mengoptimalkan Sumber Daya 

Demi Terwujudnya Indonesia Emas 2045” bertujuan untuk membangun sikap 

kritis dan daya nalar pemuda, mengembangkan nilai sportivitas dan kejujuran 

serta membangun kesadaran untuk hidup bersama. Adanya ruang yang diberikan 

untuk menuangkan ide, kritik serta apresiasi melalui kegiatan-kegiatan dalam 

PPIPM Fair ini diharapkan menjadi wadah pemuda dalam memberikan kontribusi 

terhadap bangsa menuju Indonesia Emas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Nama Lomba 

Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional  (LKTIN) Mahasiswa PPIPM Fair 2019 

 

B. Tema Lomba 

“Inovasi Pemuda dalam Mengoptimalkan Sumber Daya Demi 

Terwujudnya Indonesia Emas 2045” 

 

C. Subtema LKTI 

1. Kesehatan  

2. Teknologi 

3. Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

4. Pendidikan 

5. Pariwisata 

6. Agrokompleks 

7. Energi Terbarukan 

D. Timeline Pelaksanaan 

No Kegiatan Waktu 

1. Pendaftaran dan pengumpulan Full Paper 

Gelombang 1 

26 Mei – 20 Juli 2019 

 2.  Pendaftaran dan pengumpulan Full Paper 

Gelombang 2 

21 juli – 14 September 2019 

3. Seleksi Karya Full Paper 22 September – 5 Oktober 2019 

4. Pengumuman Finalis 15 Besar 6 Oktober 2019 

5. Konfirmasi Finalis dan Pembayaran 

Akomodasi 

7 Oktober – 17 Oktober 2019 

6. Kedatangan Finalis 27 Oktober 2019 

7. Pembukaan, Workshop Jurnal Ilmiah 

(WAJAH), dan Technical Meeting (TM) 

28 Oktober 2019 



8. Presentasi Finalis 29 Oktober 2019 

9. Malam Keakraban  29 Oktober 2019 

10. Fieldtrip 30 Oktober 2019 

11. Galadiner, Malam Budaya,  PPIPM Award, 

dan Pengumuman Juara 

31 Oktober 2019 

12. Kepulangan Finalis 1 November 2019 

 

E. Mekanisme Pendaftaran 

1. Setiap peserta wajib mengikuti akun instagram PPIPM Fair 2019: 

@ppipmfair. 

2. Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran online melalui: 

bit.ly/DaftarLKTINMahasiswaPPIPMFair2019. 

3. Setelah mengisi formulir pendaftaran online peserta wajib melakukan posting 

foto dengan menggunakan twibbon dan caption yang sudah disediakan saat 

men-download panduan. 

4. Membayar uang pendaftaran: 

a. Gelombang pertama (26 Mei – 20 Juli 2019): Rp. 100.000,- (seratus 

ribu rupiah) 

b. Gelombang kedua (21 juli – 14 September 2019): Rp. 120.000,- 

(seratus dua puluh ribu rupiah) 

Dapat dibayarkan ke rekening: Bank BRI a.n Yodi Agus Pratama, 

dengan nomor rekening 0108-01-015317-53-7 

5. Setelah peserta membayar biaya pendaftaran, peserta wajib mengirim 

konfirmasi dengan melampirkan foto bukti pembayaran via whatsapp dalam 

waktu 1x24 jam,  dengan format : 



PPIPM FAIR_LKTI MAHASISWA_Nama Lengkap Ketua_Asal 

Perguruan Tinggi_Sudah Bayar_Jam Pembayaran 

Ke 085374724537(Muthia) 

Contoh: PPIPM FAIR_LKTI MAHASISWA_Muthia Fauziah_Universitas 

Negeri Padang_Sudah Bayar_20.00 WIB. 

6. Setiap tim wajib mengirimkan Karya Tulis Ilmiah (Full Paper) nya dalam 

bentuk soft file berupa pdf ke e-mail mahasiswa.ppipmfair2019@gmail.com 

7. Karya tulis dalam bentuk soft file juga menyertakan dokumen-dokumen yaitu.  

a. Formulir pendaftaran   

b. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) setiap anggota dalam satu tim 

dengan format .jpg atau .jpeg 

c. Scan/foto bukti pembayaran dengan format .jpg atau.jpeg 

8. Setelah peserta mengirimkan karya KTI, peserta harus mengirim konfirmasi 

dengan format yang sama dengan subjek e-mail dalam waktu 1x24 jam  ke 

contact person 085374724537 (Muthia). 

9. Karya Tulis yang dikirimkan peserta akan diseleksi oleh tim juri dan dipilih 

15 karya terbaik dan berkesempatan mempresentasikan hasil karyanya pada 

rangkaian acara Grand Final PPIPM Fair 2019. 

10. Pengumuman seleksi karya tulis ilmiah akan dilaksanakan pada tanggal 6 

Oktober 2019 melalui instagram @ppipmfair dan web resmi PPIPM UNP. 
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PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENULISAN 

A. Persyaratan Administratif 

1. Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah merupakan mahasiswa (D3-S1) aktif 

dan terdaftar yang dibuktikan dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda 

Mahasiswa. 

2. Tim peserta terdiri dari minimal 2 orang dan maksimal 3 orang dengan 1 

orang sebagai ketua dan yang lain sebagai anggota kelompok, dan untuk 

mahasiswa dapat berasal dari program studi yang berbeda tetapi masih 

dalam perguruan tinggi yang sama. 

3. Satu orang dapat bergabung maksimal dalam 3 tim yang berbeda/sama  

(mengajukan 3 karya), tetapi hanya boleh menjadi ketua pada satu karya. 

4. Karya yang dikirimkan adalah karya asli yang belum pernah 

dipublikasikan serta belum pernah menjadi finalis dan juara pada event 

sebelumnya. 

5. Seorang dosen pembimbing diperkenankan membimbing lebih dari satu 

tim pengusul LKTIN, maksimum 3 (tiga) tim. 

B. Sifat dan Isi Tulisan 

Sifat dan isi tulisan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

 Kesesuaian antara judul dengan tema dan subtema  

 Kreatif dan Inovatif  

 Orisinalitas karya  

 Kelayakan implementasi  

 Logis dan Sistematis  

 Sesuai dengan EBI (Ejaan Bahasa Indonesia) 

 

 



C. Persyaratan Penulisan 

1. Naskah ditulis antara 15-25 halaman. Jumlah halaman tidak termasuk 

halaman muka (cover), halaman pengesahan, ringkasan, daftar isi, daftar 

gambar, daftar tabel, lembar orisinalitas, serta lampiran-lampiran. Jumlah 

halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan jumlah halaman akan 

mempengaruhi penilaian. 

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

atau tidak sedang diikutsertakan dalam lomba sejenis. 

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

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). 

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

jenis huruf Times New Roman dan ukuran huruf 12. 

5. Batas pengetikan: Samping kiri 4 cm, Samping kanan 3 cm, Batas atas 3 

cm dan Batas bawah 3 cm. 

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

bawahnya 1,5 spasi. 

7. Bab dan Judul Bab diketik di tengah-tengah menggunakan huruf besar, 

dicetak tebal, dan tanpa digaris-bawahi. Judul Sub-bab ditulis dari samping 

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

kecuali kata-kata tugas, seperti kata “di”, “ke”,  “dari”, “yang”, “antara”, 

“pada”, “untuk”, “tentang”, “dengan”, dan kata sambung seperti “dan” , 

“atau”, “sejak”, “setelah”, “karena”, dicetak tebal, dan tanpa digaris-

bawahi. Judul anak Sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap 

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

seperti kata “di”, “ke”, “dari”,   “yang”, “antara”, “pada”, “untuk”, 

“tentang”, “dengan”, dan kata sambung seperti “dan”, “atau”, “sejak”, 

“setelah”, “karena”. 



8. Awal alinea diketik menjorok 5 point atau 1,25 cm. Pengetikan kutipan 

langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi menjorok ke dalam dan 

semuanya tanpa diberi tanda petik. 

9. Nomor pada bagian awal mulai dari halaman sampul (cover), lembar 

pengesahan hingga abstrak digunakan Angka Romawi Kecil (i, ii, iii, iv 

dan seterusnya). Nomor halaman ditulis pada bagian kanan bawah. 

10. Bagian inti karya tulis mulai dari Pendahuluan sampai dengan Daftar 

Pustaka memakai angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya). Nomor halaman 

ditulis pada bagian kanan atas. 

11. Abstrak dan Daftar Pustaka diketik 1 spasi. 

12. Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan 

kemunculannya dalam naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan 

nomor tabel menggunakan angka arab. 

13. Gambar baik dalam bentuk grafik maupun foto diberi judul dengan 

penomoran gambar sesuai dengan urutan kemumculannya dalam naskah. 

Judul gambar ditulis di bawah gambar dengan nomor gambar 

menggunakan angka arab. 

D. Sistematika Penulisan 

1. Bagian Awal 

a. Halaman Judul (Cover) 

 Logo perguruan tinggi. 

 Judul diketik dengan huruf besar (kapital), hendaknya ekspresif, 

sesuai dan tepat dengan masalah yang ditulis, serta tidak 

membuka peluang untuk penafsiran ganda.  

 Nama dan NIM serta tahun angkatan ditulis dengan jelas. 

 Perguruan tinggi, kota asal dan tahun penulisan ditulis dengan 

jelas. 



b. Lembar Pengesahan 

 Lembar pengesahan memuat Judul, nama lengkap ketua tim, 

nomor induk mahasiswa, jurusan/fakultas, asal perguruan tinggi, 

alamat, no. telp/HP, email, jumlah anggota, serta nama dan NIP 

dosen pembimbing, dan no.telp/HP (contoh terlampir). 

 Lembar pengesahan ditandatangani oleh Ketua tim, Dosen 

Pembimbing dan Wakil Rektor/ Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan. 

 Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal 

pengesahan. 

c. Kata Pengantar 

d. Daftar Isi 

e. Daftar Gambar, Daftar Tabel, Daftar Lampiran (Jika diperlukan) 

f. Abstrak 

Abstrak karya tulis disusun maksimal 1 halaman (1 spasi) yang 

merupakan inti sari seluruh tulisan meliputi: latar belakang, tujuan, 

landasan teori yang mendukung, metode penulisan, pembahasan, dan 

kesimpulan. 

2. Bagian Inti 

Judul bab dari bagian inti adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut: 

A. Latar belakang berisi gambaran umum mengenai topik yang diangkat 

serta alasan memilih pokok permasalahan menjadi karya tulis. 

B. Rumusan masalah berisi uraian tentang inti permasalahan yang akan 

ditelaah. 



C. Tujuan penulisan 

D. Manfaat penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka berisi: 

A. Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang 

relevan denagan masalah yang dikaji. 

B. Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan. 

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. 

BAB III. METODE PENULISAN 

Metode penulisan menyajikan langkah-langkah/prosedur pengumpulan 

data informasi. 

BAB IV. PEMBAHASAN 

Pembahasan menguraikan uraian hasil kajian, temuan, ide pengembangan 

yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan didasarkan pada data atau 

informasi serta tinjauan pustaka. 

BAB V. PENUTUP 

A. Simpulan. Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan 

dan menjawab tujuan.  

B. Saran. Saran disampaikan secara spesifik sejalan dengan implikasi 

kebijakan. 

 

 

 

 



3. Bagian Penutup 

DAFTAR PUSTAKA 

Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis nama 

pengarang, tahun penerbitan, judul buku, tempat terbit, dan nama 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 website-nya dan waktu 

pengambilan. 

LEMBAR ORISINALITAS KARYA 

Lembar orisinalitas karya yang menyatakan bahwa karya tersebut belum 

pernah dikompetisikan atau dipublikasikan dengan materai yang ditanda 

tangani Ketua Tim dan Dosen Pembimbing. (contoh terlampir). 

 

LAMPIRAN 

A. Daftar Riwayat Hidup/ Curriculum Vitae seluruh anggota tim minimal 

mencakup identitas diri,, karya-karya ilmiah yang pernah dibuat, dan 

penghargaan-penghargaan ilmiah yang pernah diraih. 

B. Scan Bukti Pembayaran. 

C. Scan KTM (bagi mahasiswa). 

D. Lampiran lainnya yang diperlukan dan jika ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAT DAN STRUKTUR PENULISAN 

Format Halaman Muka (Cover) 

 

Logo 

Universitas 

  

 

Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Mahasiswa PPIPM FAIR 2019 

  

JUDUL KARYA TULIS  

Subtema: ................  

  

   

Diusulkan oleh:   

Nama Ketua Tim (NIM.       )  

Nama Anggota I (NIM.       )  

Nama Anggota II (NIM.       )  

  

  

NAMA PERGURUAN TINGGI  

KOTA  

TAHUN  

 



FORMAT LEMBAR PENGESAHAN LKTI 

LEMBAR PENGESAHAN LKTIN MAHASISWA PPPM 2019 

1. Judul Karya Tulis    :  

2. Ketua Pelaksana    :  

a. Nama Lengkap      :  

b. NIM     :  

c. Jurusan     :  

d. Universitas/Institusi/Politeknik  :  

e. Alamat Rumah & No.HP    :  

f. Alamat Email       :  

3. Anggota Tim/Penulis      :       orang  

4. Dosen Pembimbing   

a. Nama Lengkap disertai Gelar   :  

b. NIP         :  

c. Alamat Rumah & No.HP    :     

  

 

Mengetahui,          Kota, Tanggal bulan tahun       

Dosen Pembimbing            Ketua Tim     

  

  

(_______________________)      (____________________) 

 NIP.              NIM.  

  

 

Menyetujui,   

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan/Direktur atau Wakil Direktur Politeknik.  

 

 

                   (___________________________)            

   NIP. 



LEMBAR ORISINALITAS KARYA 

Yang bertanda tangan di bawah ini   

Nama Ketua Tim      :  

NIM         : 

Asal Universitas      :  

Alamat Tempat Tinggal     :  

dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul 

“...........................................” yang diikutsertakan dalam Lomba Karya Tulis 

Ilmiah Nasional (LKTIN) Mahasiswa PPIPM Fair 2019 adalah benar merupakan 

karya Kami dan karya tulis ini belum pernah menjadi finalis atau memenangkan 

perlombaan sejenis di tempat yang lain.  Demikian pernyataan ini dibuat dengan 

sebenar-benarnya. Jika kemudian menyalahi aturan, karya Kami berhak 

didiskualifikasi dari perlombaan tersebut.  

 

Kota, tanggal bulan 2019 

Diketahui,      Yang Membuat Pernyataan  

Dosen Pembimbing,      Ketua Tim 

 

(Tanda tangan ketua di atas materai Rp 6.000)  

(.....................................)    (......................................)  

NIP.       NIM.   

 

  

 

 



1. Format Penilaian Full Paper 

 

LKTIN Mahasiswa 

PPIPM FAIR 2019 

Full Paper No: 

 

ID-LAPORAN LKTI 

Penilai (Juri): 

Judul Karya            : 

Ketua Tim               : 

Perguruan Tinggi   : 

NO KRITERIA BOBOT 

SKOR 

1-5 

NILAI 

(Bobot x 

Skor) 

1 Judul 

Kesesuaian isi dan judul karya 

5   

2 Pendahuluan 

Persoalan yang mendasari 

palaksanaan uraian dasar 

keilmuan yang mendukung 

kemuktakhiran substansi 

pekerjaan 

25   

3 Tinjauan Puskata 

Menemukan teknik/konsep 

metode sebagai jawab atas 

persoalan 

10   

4 Metode Penulisan 

Kesesuaian dengan persoalan 

yang akan diselesaikan, 

pengembangan metode 

baru/penggunaan metode yang 

sudah ada 

15   



5 Pembahasan 

Kumpulan dan kejelasan 

penampilan data, ketajaman 

analisis dan sintesis data, 

pembandingan hasil dengan 

hipotesis atau hasil 

30   

6 Kesimpulan 

Tingkat ketercapaian hasil 

dengan tujuan 

10   

7 Daftar Pustaka 

Ditulis sesuai dengan peraturan 

model Harvard, sesuai dengan 

uraian situasi, kemutakhiran 

pustaka 

5   

TOTAL 100   

Nilai Karya Full Paper 50%   
 

 

 

Padang,________________2019               

Juri Penilai 

 

      _________________________ 

  

 



Komentar  

1.  

  

2.  

  

3.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Format Penilaian Presentasi Karya Tulis 

No Kriteria Penilaian Bobot Skor Nilai 

1 Powerpoint (PPT) Presentasi 

Desain PPT, Sistematika PPT, 

kemutlakan alat bantu/ 

prototype / video karya / x-

banner 

20   

2 Penyajian Presentasi 

Kreatifitas gagasan dan 

penyajian (keunikan, manfaat 

dan dampak), Penggunaan 

bahasa yang baku, presentasi, 

serta ketepatan waktu 

50   

3 Sumber Informasi 

Tingkat pemahaman gagasan 

dan strategi mempertahankan 

gagasan/jawaban 

30   

 Total 100   

 Nilai Presentasi 50%   

 

 

 

 

 

 

 



Penghargaan  LKTI Nasional Mahasiswa PPIPM Fair 2019 

Juara 1   : Rp 2.500.000 + Tropi + Piagam Juara 1  

Juara 2   : Rp 2.000.000 + Tropi + Piagam Juara 2  

Juara 3   : Rp. 1.500.000 + Tropi + Piagam Juara 3  

Harapan 1  : Tropi + Piagam Harapan 1  

Harapan 2  : Tropi + Piagam Harapan 2  

Harapan 3  : Tropi + Piagam Harapan 3  

Best Presentation : Tropi + Piagam Best Presentation  

Best Full Paper : Tropi + Piagam Best Full Paper   

 *Semua finalis mendapatkan piagam penghargaan cetak   

 *Semua peserta mendapatkan e-certificate 

Semua finalis WAJIB hadir mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PPIPM 

Fair 2019 mulai dari Technical Meeting (TM) hingga Malam Budaya PPIPM Fair 

2019. 

  

Untuk Info Lebih Lanjut Hubungi 

 Contact Person dan WA  

085374724537 (Muthia)– PJ LKTIN Mahasiswa  

082374229448 (Yodi) – Ketua Pelaksana  

081380342820 (Andra) – Seksi Humas  

 

Email: mahasiswa.ppipmfair2019@gmail.com  

 Facebook: PPIPM Fair 

 Instagram: @PpipmUnp  

Website: ppipm.pkm.unp.ac.id  

Alamat: Gedung Student Center Lt.2 Universitas Negeri Padang, Kode Pos 

25131 

mailto:mahasiswa.ppipmfair2019@gmail.com
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