
SISTEMATIKA PENULISAN  

HALAMAN SAMPUL 

Berisikan judul dengan huruf besar/kapital dengan mencantumkan nama penulis dan nomor 

induk mahasiswa beserta perguruan tinggi asal serta logo perguruan tinggi 

HALAMAN PENGESAHAN 

Memuat judul, nama penulis, nomor induk mahasiwa dan bagian bawah ditandatangani oleh Dosen 

PA/ Kaprodi/ Dekan/ Pimpinan Perguruan Tinggi serta diberi tanggal sesuai dengan tanggal 

pengesahan 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

RINGKASAN (max 1 hal) 

Pada bagian ini dipaparkan secara ringkas mengenai isi naskah yang meliputi 

latarbelakang,tujuan,metode penulisan dan sintesis maupun inovasi yang ditawarkan serta 

kesimpulan.  

PENDAHULUAN 

Bagian ini menguraikan latar belakang dan alasan yang mendasari timbulnya ide penulisan serta 

signifikansi serta tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan.  

KAJIAN PUSTAKA 

Berisi uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah 

dan tema/sub tema yang dikaji. Selain itu bagian ini juga dapat berisi uraian mengenai pendapat 

yang berkaitan dengan masalah yang dikaji serta mengenai kajian yang pernah dilakukan. 

METODE PENULISAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penyusunan naskah yang menguraikan secara ringkas 

mengenai proses /prosedur pengumpulan data dan/atau informasi, baik bersumber dari pustaka 

maupun pemodelan dan penelitian kecil. 

SINTESIS DAN INOVASI 

Berisi sintesis yang dibangun didasarkan pada data dan/atau informasi serta telaah pustaka untuk 

menghasilkan alternatif dan model pemecahan masalah atau gagasan yang kreatif serta inovasi 

yang dapat ditawarkan berkaitan dengan tema terkait. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berisi kesimpulan yang konsisten dengan sintesis yang relevan dengan tujuan. Rekomendasi 

dapat disampaikan berupa kemungkinan transfer /diseminasi gagasan dan aplikasi.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN (biodata penulis) 

 

Format Biodata Penulis 

DATA DIRI 

Nama : 

Tempat dan Tanggal Lahir : 

Jenis Kelamin : 

Alamat Dimisili : 

No Telp/HP : 

Perguruan Tinggi Asal : 

 

PENDIDIKAN 

FORMAL 

SD : 

SMP : 

SMA : 

NON-FORMAL (KURSUS/ PELATIHAN) 

  

  

  

 

PENGALAMAN 

LOMBA KARYA ILMIAH YANG PERNAH DIIKUTI 

No Nama Perlombaan 

  

PRESTASI/ PENGHARGAAN 

No Prestasi/ Penghargaan yang Diraih 

  



Ketentuan Pendaftaran  dan Pengiriman Naskah : 

1. Naskah diketik menggunakan font Times New Roman 12, spasi 1,5 (kecuali Ringkasan 1 

spasi), ukuran kertas A4. Margin pengetikan atas 3,5, kiri 3,5; kanan 3 dan bagian bawah 

3.  

2. Jumlah halaman minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman (tidak termasuk daftar 

isi, daftar tabel, lampiran) 

3. Untuk pendaftaran peserta dan pengiriman naskah silahkan mengunjungi link 

bit.ly/lktiunimor, mohon sediakan sofcopy Pas Foto dengan ukuran maksimal 1MB, 

naskah yang akan dilombakan diberi nama “judul artikel_nama Perguruan Tinggi Asal” 

dengan ukuran maksimal 10MB   

 


