
 

 

BUKU PANDUAN 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL TINGKAT MAHASISWA 

Dalam rangka acara “Week of Lite II 2019” Sastra Inggris Universitas Bangka Belitung 

 

 

 

Generasi Milenial Yang Inovatif di Era Revolusi Industri 4.0 

 

 

Sub Tema : Inovasi pengajaran sastra dan budaya di era millenial (Sastra Indonesia, sastra 

inggris, sastra daerah), Inovasi pengajaran sosio-humaniora di era millenial, pemanfaatan 

sosial media dalam perspektif sosial budaya di era millenial, teknologi informasi dalam 

pandangan sosial budaya & Inovasi menulis di era millenial . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Tingkat Mahasiswa Week Of Lit II 

2019 

A. Nama Kegiatan 

Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Tingkat Mahasiswa Dalam Rangka Week Of  Lit II 2019 

Sastra Inggris Universitas Bangka Belitung. 

B. Tema 

Generasi milenial yang inovatif di era revolusi industri 4.0 

C. Sub Tema 

1. Inovasi pengajaran sastra dan budaya di era millenial (Sastra Indonesia, sastra inggris & 

sastra daerah) 

2. Inovasi pengajaran sosio-humaniora di era millenial 

3. Pemanfaatan sosial media dalam perspektif sosial budaya di era millenial 

4. Teknologi informasi dalam pandangan sosial budaya 

5. Inovasi menulis di era millenial 

D. Sifat Tulisan 

1. Paper dapat mempresentasikan gagasan yang komprehensif, kreatif dan Inovatif sesuai 

dengan Tema maupun Sub Tema. 

2. Paper bersifat objektif, tidak mengandung SARA, dan didukung oleh fakta yang aktual. 

3. Paper dapat berupa hasil telaah pustaka maupun penelitian. 

4. Penulisan dilakukan secara sistematis dan logis denga n penggunaan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar sesuai EYD. 

E. Persyaratan Peserta 

1. Peserta wajib mengikuti tata tertib yang dikeluarkan dan disusun secara resmi oleh panitia 

Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Mahasiswa Week Of Lit II 2019 

2. Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional adalah mahasiswa aktif Strata 1 (S1), Diploma  

(D3), dan Diploma 4 (D4) seluruh perguruan tinggi negeri/swasta se-Indonesia. 

3. Peserta bersifak kelompok yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang. 

4. Karya Tulis Ilmiah yang diterima panitia sepenuhnya milik panitia, dan apabila 

dipublikasikan akan tetap mencantumkan identitas penulis. 

 



 

 

F. Ketentuan Pendaftaran 

1. Pendaftaran dibuka pada tanggal 2 Agustus 2019 

2. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir pendaftaran yang 

dapat diunduh dalam link ...... :@himasasingubb @Weekoflit_2019 

3. Peserta membayar biaya pendaftaran: 

Gelombang 1 = Rp 150.000,- Tanggal 5 September - 25 September 2019 

Gelombang 2 = Rp 175.000 ,- Tanggal 26 September – 10 Oktober 2019 

Ke no rekening BRI 7142-01-007926-53-5 a.n Dea Ananda, paling lambat tanggal 15 

Oktober 2019. 

4. Peserta wajib menunjukkan bukti tranfer pembayaran pendaftaran dengan cara 

mengirimkan softcopy hasil scan tanda bukti transfer dan formulir pendaftaran yang 

telah diunduh ke contact person yang tertera. 

5. Peserta yang telah melakukan pembayaran dan kemudian mengundurkan diri atau 

membatalkan keikutsertaannya maka biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan. 

6. setiap peserta wajib mengumpulkan naskah dalam bentuk softcopy. 

7. Setiap peserta yang lolos 5 besar wajib mengumpulkan naskah dalam bentuk softcopy dan 

hardcopy. 

8. Informasi pendaftaran lebih lanjut dapat menghubungi contact person yang tertera. 

G. Mekanisme Pendaftaran LKTIN dalam rangka WEEK OF LITE II 2019  

1. Pendaftaran Abstrak 

a. Mengisi formulir pendaftaran di Link ...... 

b. Menyusun Abstrak Minimal 200 kata maksimal 300 kata. 

c. Berkas yang dilampirkan yaitu formulir pendaftaran (yang telah didownload dan diisi) 

beserta Scan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) selurung anggota Tim. 

Abstrak paper yang diajukan oleh peserta dalam bentuk softcopy diseleksi oleh tim penilai. 

Hasil seleksi abstrak diumumkan pada tanggal 3 September 2019. 

d. Semua file beserta naskah abstrak LKTIN disimpan dalam sebuah folder. File dikirim ke 

email deaananda113311@gmail.com dengan format nama file: WOL19LKTIN_Nama 

Lengkap Ketua_Asal Universitas_sub tema. 

e. Peserta yang telah mengirimkan abstrak karya tulis dan berkas lampiran diharuskan 

memberi konfirmasi nomor 0831-6189-7018 (Dea) & 0813-8255-0358 (Gary). Pengiriman 

file paling lambat pada tanggal 1 September 2019 pukul 23.59 WIB 
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2. Pendaftaran Full Paper 

a. Semua karya yang dikirimkan menjadi hak milik panitia 

b. Setiap peserta yang dinyatakan lolos abstrak wajib melakukan registrasi ulang dengan 

mengisi formulir pendaftaran 

c. Berkas lampiran yang dikirim ialah formulir pendaftaran ( yang telah didownload dan 

diisi), scan surat pernyataan orisinilitas karya (yang telah didow 

nload dan diisi disertai materai), Scan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) seluruh anggota lain 

serta biodata ketua dan anggota tim. 

d. Semua file beserta Full Paper LKTIN disimpan dalam sebuah folder. File dikirim ke email 

deaananda113311@gmail.com 

f. Peserta yang telah mengirimkan full paper karya tulis dan berkas lampiran diharuskan 

memberi konfirmasi ke nomor 0831-6189-7018 (DEA) & 0813-8255-0358 (Gary).  . 

Pengiriman file paling lambat pada tanggal 10 Oktober 2019. 

g. Finalis lomba akan akan diumumkan pada tanggal 11 Oktober 2019 di media sosial 

instagram @weekoflit_ubb 

H. Ketentuan Penulisan Abstrak 

1. Diketik dalam kertas berukuran A4 dengan batas pengetikan : samping kiri 4cm, samping 

kanan 3 cm, batas atas 3 cm, batas bawah 3 cm. 

2. Ditulis dalam bentuk paragraf yang terdiri dari maksimal 300 kata. 

3. Judul karya tulis ditulis tebal (Bold) dengan alignment tengah (center) dan space after 12. 

4. Dibawah judul karya tulis, diketik semua nama peserta dalam satu tim dan nama ketua tim 

ditulis paling depan. 

5. Nama dosen pembimbing ditulis di bawah nama peserta. 

6. Dibawah nama peserta dan dosen ditulis nama Universitas PTN/PTS. 

7. Abstrak diketik dengan Alignment rata kiri kanan (justified) , tidak menjorok dan diberi 

space after 12  

8. Dibawah abstrak, diketik secara alfabetis minimal tiga kata kunci dari karya tulis yang 

diangkat. Kata kunci diketik mirinng (italic) dan diawali dengan “kata kunci” yang dicetak 

tebal (bold) dengan miring (italic) serta diberi tanda titikdua : 

9. Semua huruf yang digunakan pada penulisan lembar abstrak menggunakan font Times 

New Roman 12 spasi 1.0 

I. Sistematika Penulisan Karya Tulis Ilmiah Nasional 
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Bagian awal 

1. Halaman Judul 

i.  Judul diketik dengan huruf besar (Kapital) 

ii. Nama Penulis, NIM dan Tahun angkatan ditulis dengan jelas 

iii. Nama Perguruan Tinggi ditulis dengan jelas (disertakan logo perguruan tinggi) 

2. Lembar Pengesahan 

a. Lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan nomor induk mahasiswa 

b. Lembar pengesahan ditandatangani oleh ketua tim, dosen pembimbing dan rektor/wakil 

rektor/dekan/wakil dekan bidang kemahasiswaan. 

c. Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan. 

3. Kata pengantar dari penulis. 

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

lampiran. 

5. Abstrak karya tulis maksimal 300 kata dalam satu halaman yang mencerminkan isi 

keseluruhan karya tulis ilmiah. 

b. Bagian inti 

1. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi Rumusan masalah yang mencakup latar belakang tentang 

alasan mengangkat masalah tersebut menjadi karya tulis dan penjelasan tentang makna 

penting serta menariknya masalah tersebut untuk ditelaah. Latar belakang harus didukung 

oleh informasi atau data yang terpercaya; 

a. Uraian singkat mengenai identifikasi masalah atau rumusan masalah; 

b. Tujuan penulisan diuraikan dengan jelas; 

c. Manfaat penulisan diuraikan dengan jelas; 

2. Tinjauan pustakauraian tentang: 

a. Merupakan kerangka konseptual berisi batasan, konsep, teori yang mendukung tulisan 

yang dapat diperoleh dari jurnal penelitian, buku, dll; dan 

b. Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah 

yang dikaji. 

 



 

 

3. Metode penulisan 

Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara cermat teknik 

pengumpulan data dan atau informasi, pengolahan data dan atau informasi, dan kerangka 

teori. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Uraian tentang hasil dan kajian, temuan, ide pengembangan yang sesuai dengan rumusan 

masalah dan tujuan. 

5. Penutup 

Kesimpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab tujuan serta saran 

yang disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan adopsi ide yang 

diusulkan. 

 c. Bagian akhir 

1. Daftar Pustaka 

a. Daftar pustaka ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat dengan mudah 

menemukan sumber yang disebutkan. 

b. Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis nama pengarang, tahun terbit, 

judul buku, nama penerbit, dan tempat terbit. 

c. Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, tahun, judul tulisan, 

nama jurnal, volume dan nomor halaman. Penulisan daftar pustakayang diperoleh dari 

internet ditulis alamat website-nya. 

d. Penulisan yang diperoleh dari media cetak ditulis nama sumbernya, tanggal, dan halaman. 

2. Daftar Riwayat Hidup Peserta 

Mencakup nama lengkapa, tempat dan tanggal lahir, pengalaman organisasi, karya ilmiah 

yang pernah dibuat, dan penghargaan ilmiah yang pernah diraih. 

3. Lampiran-lampiran (jika perlu). 

J. Persyaratan Penulisan 

Naskah karya tulis peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 2019 memenuhi persyaratan: 

1. Naskah ditulis maksimal 20 halaman, jumlah halaman tidak termasuk cover, halaman 

pengesahan, ringkasan, daftar isi/gambar/tabel serta lampiran-lampiran. 

2. 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, dgn, dll, sbb. 



 

 

K. Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengetikan 

1. Penulisan huruf naskah diketik pada kertas HVS 70 gram warna putih ukuran A4 dengan 2 

spasi dan menggunakan jenis dan ukuran huruf “Times New Roman 12”, kecuali untuk 

Abstrak diketik 1,0 spasi. 

2. Tata letak batas pengetikan : samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas atas 3 cm, 

batas bawah 3 cm. 

3. Jarak pengetikan, Bab, Sub-bab dan perinciannya 

a. Judul Bab diketik di tengah-tengah dengan huruf besar dan dengan jarak 3 cm dari tepi atas 

tanpa digaris-bawahi. 

b. Judul sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama, setiap kata ditulis dengan 

huruf besar (huruf kapital) kecuali kata-kata tugas seperti yang, dari, dan. 

c. Judul anak sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 1 (satu) cm yang diberi 

garis bawah. 

d. Jika masih ada sub bab judul dalam tingkatan yang lebih rendah, ditulis seperti pada butir 

(c) diatas, lalu dikuti oleh kalimat berikutnya. 

4. Pengetikan kalimat: pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi 

menjorok kedalam dan semuanya tanpa diberi tanda petik. 

5. Penomoran Halaman 

a. Bagian pendahuluan yang meliputi halam judul, nama/daftar anggota kelompok, kata 

pengantar dan daftar isi memakai angak romawi kecil dan diketik sebelah kanan bawah 

(i,ii,iii, dan seterusnya). 

b. Bagian tubuh/pokok sampai dengan bagian penutup menggunakan angak arab dan diketik 

dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas (1,2,3 dan seterusnya). 

c. Nomor halaman pertama dari tiap Bab tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan. 

6. Kebahasaan 

a. Huruf miring (italic) digunakan untuk menulis beberapa hal sebagai berikut: 

- Kata dan ungkapan asing yang ejaannya bertahan dalam banyak bahasa. 

- Tetapan dan pengubah yang tidak diketahaui dalalam matematika. 

- Kata atau istilah ynag diperkenalkan untuk diskusi khusus. 

- Kata atau fase yang diberikan penekanan. 

- Judul buku atau terbitan berkata disebutkan dalam tubuh tulisan. 



 

 

- Nama ilmiah 

b. Huruf  Kapital 

- Digunakan untuk huruf pertama pada awal kalimat. 

- Setiap kata dalam judul, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. 

- Nama bangsa, bahasa, agama, orang, hari, bulan, peristiwa, sejarah, lembaga, jabatan, gelar 

dan pangkat yang diikuti nama orang atau tempat. 

- Nama-nama geografi, tetapi bukan nama geografi yang digunakan sebagai jenis (misal: 

gajah sumatera) 

- Penulisan nama orang pada hukum, dalil, uji, teori dan metode. 

7. Penulisan Tabel dan Gambar 

a. Tabel 

- Judul tabel merupakan kalimat pernyataan secara ringkas yang berdiri sendiri dan dapat 

menerangkan arti tabel. 

- Judul tabel diletakkan diatas tabel dengan diawali huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda 

titik. 

- Setiap tabel yang ada harus dirujuk atau di bahas didalam kalimat. 

- Catatan kaki pada tabel merupakan simbol non numerik seperti  *,+ dan # petunjuk catatan 

kaki diletakkan pada bagian tabel yang memerlukan informasi tambahan tersebut. 

b. Gambar 

- Judul gambar dapat berupa satu kalimat atau lebih. 

- Judul gambar diletakkan di bawah gambar dan diawali oleh huruf kapital serta diakhiri 

dengan tanda titik. 

- Setiap gambar biasanya mempunyai simbol. Untuk itu setiap simbol harus diberikan 

keterangan. Ukuran simbol dan keterangannya harus proporsional dengan ukuran gambar dan 

dapat dibaca dengan jelas. 

SELEKSI PRESENTASI : 

1. Peserta kompetisi Karya tulis ilmiah yang terpilih sebagai 10 finalis terbaik wajib megikuti 

technikal meeting pada tanggal 22 Oktober 2019. 

2. 10 tim terbaik akan melakukan presentasi pada tanggal 23 Oktober 2019 di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung. 

3. Finalis yang tidak mengikuti seleksi presentasi dianggap mengundurkan diri.  



 

 

4. Finalis yang berhalangan hadir/tidak mengikuti seleksi presentasi dianggap gugur atau 

mengundurkan diri dan tidak boleh diwakilkan atau digantikan. 

5. Hal-hal yang terkait dan kurang terperinci akan dijelaskan pada saat technical meeting. 

6. Peringkat pemenang ditetapkan oleh tim penilai/juri melalui hasil akumulasi penilaian 

naskah dan presentasi dan tidak dapat diganggu gugat. 

HADIAH PEMENANG 

Setiap peserta yang dinyatakan lolos sebagai 10 (sepuluh) delegasi atau finalis akan 

mendapatkan sertifikat finalis. Finalis yang ditetapkan sebagai juara I, juara II, dan juara III 

akan diberikan penghargaan berupa Sertifikat Juara, Trofi Juara dan uang tunai, dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Juara I : Rp 2.500.00,- + Piagam Penghargaan + Trofi Juara 1 

2. Juara II :Rp 2.000.00,- + Piagaam Penghargaan + Trofi Juara II 

3. Juara III : Rp 1.500.00,- + Piagam Penghargaan + Trofi Juara III 

 

  

 

 

 

      

 

 


