PANDUAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2016
A. LATAR BELAKANG
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
telah mengamanatkan bahwa salah satu inti tujuan kemerdekaan adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa setiap warga negara berhak
untuk hidup cerdas. Karenanya, pemerintah berkewajiban untuk membebaskan
warga negaranya dari kebodohan dan keterbelakangan, sekaligus juga berkewajiban
menjamin dan menyediakan sarana dan prasarana untuk mencerdaskan anak-anak
bangsa. Masyarakat membutuhkan sarana untuk terus belajar dan mengembangkan
wawasan serta pengetahuannya agar hidupnya menjadi semakin cerdas, berkualitas,
dan mampu berkompetisi dalam percaturan global. Salah satu sarana tersebut
adalah perpustakaan.
Hal ini sesuai dengan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Karangangan
yaitu “Melaksanakan Pendidikan Gratis SD/SMP/SMA dan Kesehatan”. Misi ini
menyiratkan strategi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang akan ditempuh
melalui penerapan wajib belajar 12 tahun dan skema pendidikan gratis, peningkatan
prestasi siswa di bidang pendidikan. Peningkatan derajat dan jangkauan pelayanan
pendidikan dengan mengembangkan manajemen dan sistem yang mampu
memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan pendidikan yang gratis, dan tetap berkualitas sehingga menciptakan
masyarakat Karanganyar yang maju, cerdas dan produktif.
Undang-Undang Perpustakaan dikeluarkan setidaknya mempunyai 4
pertimbangan mendasar yakni: (1) perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang
hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional; (2) perpustakaan
merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa; (3) dalam rangka
mendukung gerakan gemar membaca, perpustakaan merupakan sumber informasi
yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam; (4) penyelenggaraan
perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan. Keempat
pertimbangan di atas memperlihatkan bagaimana pemerintah menyadari
pentingnya peran perpustakaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama
sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar merupakan salah
satu lembaga yang memiliki misi “Masyarakat cerdas dan maju dengan membaca,
serta tersedianya informasi dokumen yang akurat”serta dalam rangka mendukung
visi misi Permerintah Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2016 memberikan
kesempatan kepada seluruh insan ilmiah yang ada di Kabupaten Karanganyar yakni
: pelajar, mahasiswa dan masyarakat Karanganyar pada umumnya (Guru dan insan
ilmiah secara umum) untuk mengaktualisasikan kompetensi dan potensi
keilmiahannya dalam rangka memberikan alternatif masukan serta mendukung
“KARANGANYAR MAJU DAN CERDAS”
B. TEMA KEGIATAN
Tema Lomba Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini adalah “KARANGANYAR MAJU
DAN CERDAS”

C. TOPIK TULISAN
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Peserta lomba KTI dapat memilih salah satu topik dibawah ini:
Peran Generasi Muda Berkarakter dalam Membangun Karanganyar Maju dan
Cerdas;
Meningkatkan Kreativitas Siswa dalam Mewujudkan Karanganyar Maju dan
Cerdas;
Pengembangan Siswa Berbakat Sebagai Aset Karanganyar Yang Maju dan
Cerdas;
Mewujudkan Masyarakat Karanganyar yang Maju dan Cerdas Melalui Belajar
dan Bekerja Keras
Karanganyar Maju dan Cerdas melalui Anak-Anak Bangsa Yang disiplin,
Tangguh, Berkepribadian dan Berakhlak Mulia dengan Memberdayakan
Perpustakaan;
Pemberdayaan Perpustakaan sebagai Pusat Pembelajaran Seumur Hidup untuk
Mencapai Karanganyar Maju dan Cerdas.

D. TUJUAN
Tujuan diadakannya Lomba KTI adalah menumbuhkan rasa dan semangat
membangun dari semua elemen baik siswa, mahasiswa dan masyarakat melalui
gagasan ilmiah serta meningkatkan kemampuan dalam mengkaji dan mendalami
ilmu melalui studi kepustakaan yang menghasilkan karya tulis ilmiah yang
mendukung misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu Karanganyar Maju dan
Cerdas.
E. PERSYARATAN ADMINISTRASI
1. Kategori
Pelajar, yaitu pelajar (SMP/ MTs, SMA/SMK/MA dan yang
sederajad) se-Kabupaten Karanganyar dibuktikan dengan fotocopy kartu pelajar
dan surat keterangan dari sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
2. Kategori Umum/Mahasiswa, yaitu seluruh masyarakat karanganyar dan
Guru yang mengajar di lingkungan Pendidikan kab. Karanganyar, dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP(masyarakat Umum)/keterangan bekerja
dari tempat bekerja (pekarya yang bukan penduduk Karanganyar tetapi bekerja
di Karanganyar) dan surat Keterangan mengajar dari Kepala sekolah tempat
mengajar (Guru),
3. Pekarya dapat perseorangan atau berkelompok maksimal 3 orang (menunjuk satu
orang Team Leader bagi peserta yang lebih dari satu orang).
4. Karya harus relevan dengan tema lomba dan topik penulisan;
5. Karya harus asli, bukan terjemahan;
6. Karya Bersifat inovatif dan dapat diaplikasikan di Kabupaten Karanganyar;
7. Karya tulis ilmiah yang ditulis adalah penuangan ide/pemikiran kritis/ulasan
ilmiah/karya ilmiah lain yang ditulis sendiri dan belum pernah dipublikasikan
sebelumnya di media manapun, dan belum pernah diikutsertakan dalam
perlombaan sejenis, dan/atau tidak pernah digunakan untuk media komunikasi
apapun, yang dikuatkan dengan menyertakan surat pernyataan dari Ketua
Anggota Pekarya sebagai mana format penulisan.
8. Mengisi Formulir Peserta Lomba. Formulir dapat didownload di
www.karanganyarkab.go.id/download; www.pusarsip.karanganyarkab.go.id
9. Menyiapkan foto ukuran 3x4 = 1 buah
10. Pekarya diwajibkan menyerahkan KTI kepada Panitia Lomba Karya Ilmiah
Kabupaten karanganyar Tahun 2016 sebanyak 6 (enam) eksemplar hardcopy +1
CD softcopy.

11. Penyerahan KTI yang akan dilombakan diterima panitia pada tanggal 8 Agustus
2016 selambat-lambatnya pukul 15. 45 WIB disampaikan langsung ke
Sekretariat Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2016 yang beralamat di Kantor Perpustakaan dan
Arsip Kabupaten Karanganyar Jl. KH. Saman Hudi No. 2C
Karanganyar (Gedung Balai Kelurahan Cangakan) telp (0271) 495632
F. SISTEMATIKA PENULISAN Bagian Awal
1.

Halaman Judul
a. Judul ditentukan sendiri, tetapi harus sesuai dengan Topik Lomba
Karya Tulis Ilmiah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016;
b. Judul diketik menggunakan huruf besar (kapital) dengan font style bold
(cetak tebal) dengan posisi di tengah tanpa digarisbawahi;
c. Nama penulis dan nomor identitas Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
Umum ditulis dengan jelas. Untuk masyarakat umum nomor identitas
ditulis nomor KTP Peserta
d. Sekolah/Perguruan tinggi asal ditulis dengan jelas (untuk masyarakat
umum boleh dikosongi
e. Tahun penulisan
f. Kulit Muka luar menggunakan kertas buffalo dengan warna biru
2. Daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel
dan daftar lampiran.
3. Ringkasan/Abstrak
Bagian Inti
1.

BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut:
a. Latar Belakang
b. Permasalahan
c. Tujuan
2. BAB II PEMBAHASAN
3. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan harus konsisten dengan tujuan dan pembahasan.
b. Saran disampaikan secara spesifik sejalan dengan simpulan
permasalahan yang akan dipecahkan.
Bagian Akhir
1.

dan

Daftar Pustaka ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat
dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan. Penulisan daftar pustaka
untuk buku dimulai dengan menulis nama pengarang, tahun penerbitan, judul
buku, nama penerbit, dan tempat terbit. 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.
2. Daftar Riwayat Hidup (biodata atau curriculum vitae) pekarya seperti nama
lengkap, tempat dan tanggal lahir, karya-karya ilmiah yang pernah dibuat,
penghargaan-penghargaan ilmiah yang pernah diraih.
Lampiran jika
diperlukan, seperti: foto/dukumentasi, data dan informasi lainnya yang
mendukung isi tulisan.
G. TEKNIK PENULISAN
1.

Format Penulisan

a.

Tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan
Ejaan Yang Disempurnakan;
b. Naskah, mulai dari Pendahuluan sampai dengan Kesimpulan dan Saran,
ditulis antara 15 sampai 25 halaman;
c. Naskah diketik 1½ (satu setengah) spasi pada kertas berukuran A4 dengan
font 12, Times New Roman, jarak pengetikan 4 cm dari samping kiri, 3 cm
dari samping kanan, 4 cm dari batas atas, dan 3 cm dari batas bawah;
d. Judul Karya Ilmiah ditulis menggunakan huruf besar (kapital) dengan font
style bold (cetak tebal) dengan posisi di tengah tanpa digarisbawahi;
e. Jarak penulisan antara Bab dan Sub-bab 3 spasi, Sub-bab dan kalimat
dibawahnya 1½ spasi;
f. Judul bab diketik ditengah-tengah menggunakan huruf besar (kapital)
dengan font style bold (cetak tebal) dan dengan jarak 4 cm dari tepi atas
tanpa digaris-bawahi;
g. Judul Sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata
ditulis dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata sambung,
seperti yang, dari, dan;
h. Judul anak sub bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indentasi 1 (satu)
cm yang diberi garis bawah. Huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf
besar (huruf kapital), kecuali kata kata sambung, seperti yang, dari, dan.
i. Alinea baru ditulis menjorok ke dalam (diberi indentation) sebanyak 7-8
karakter (sekitar 1,25 cm).
2. Penomoran Halaman
a. Bagian awal yang meliputi halaman judul, nama/daftar anggota kelompok,
kata pengantar dan daftar isi memakai angka romawi kecil dan diketik
sebelah kanan bawah (i, ii dan seterusnya).
b. Bagian Inti (tubuh/pokok) sampai dengan bagian akhir memakai angka
arab dan diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas
(1,2,3 dan seterusnya).
c. Nomor halaman pertama dari tiap Bab tidak ditulis tetapi tetap
diperhitungkan.
3. Penulisan Tabel dan Gambar
a. Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan
kemunculannya dalam naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan
nomor tabel menggunakan angka arab diawali huruf kapital tanpa titik.
b. 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 diawali huruf kapital tanpa titik.
H. ORISINALITAS
Pekarya menjamin bahwa KTI merupakan karya sendiri (bukan
jiplakan/plagiat) dan belum pernah dipublikasikan.Untuk itu Pekarya yang ikut
lomba Karya Tulis Ilmiah diwajibkan membuat pernyataan tertulis mengenai
orisinalitas karya tulis ilmiahnya.
I. HAK PUBLIKASI
Panitia diberikan hak dan wewenang untuk mempublikasikan setiap KTI
pemenang lomba dengan tetap mencantumkan nama penulisnya

J. SELEKSI DAN PENILAIAN
Setiap KTI yang diusulkan oleh pekarya akan diseleksi secara bertahap, yaitu:
Seleksi I merupakan seleksi administrasi, kesesuaian topik, dan struktur
penulisan; Seleksi II merupakan penilaian telaahan KTI (substantif); Seleksi III
merupakan penilaian presentasi KTI (substantif).
1. Seleksi I, merupakan seleksi administrasi, kesesuaian topik, dan struktur
penulisan. Seleksi administratif dilakukan oleh Tim Seleksi I yang dibentuk dan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Karanganyar. Setiap unsur penilaian dalam seleksi administrasi
dinilai secara kualitatif “ya” (jika mememuhi persyaratan). Dan “tidak” (jika
tidak memenuhi persyaratan). Setiap KTI akan dikategorikan diterima jika tidak
satu pun unsur penilaian bersifat negatif (“tidak”). Berdasarkan kriteria
penilaian tersebut, maka Tim Seleksi I setelah menyeleksi Karya Ilmiah yang
diusulkan, akan menghasilkan 2 (dua) kategori:
a. KTI diterima sepenuhnya dan diteruskan kepada Panitia Seminar KTI.
b. KTI ditolak dan hanya akan dikembalikan jika diambil sendiri oleh
pengusulnya paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya penyelenggaraan
Lomba KTI Kabupaten karanganyar 2016,
2. Seleksi II, merupakan penilaian telaah KTI. Seleksi dilakukan dalam suatu
Telaah Karya Tulis Ilmiah oleh Tim Penilai KTI yang dibentuk dan ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten
Karanganyar. Pekarya yang mempunyai nilai tertinggi dengan kriteria yang
sesuai dari penilaian oleh tim penilai, berhak di diajukan dalam seleksi III
sebagai finalis. Pekarya yang menjadi Finalis akan diundang untuk
mempresentasikan karyanya.
3. Seleksi III, merupakan penilaian berupa presentasi KTI dari Finalis. Penilaian
presentasi materi (substantif) Karya Tulis Ilmiah dilakukan dalam suatu forum
presentasi KTI oleh Tim Penilai KTI yang dibentuk dan ditetapkan dengan
Surat Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten
Karanganyar.
4. Penentuan Juara, penilaian untuk penentuan juara masing-masing kategori
dilakukan dengan cara menjumlahkan Nilai Seleksi II dan Nilai Seleksi III.
Juara dari masing-masing katagori, didasarkan nilai tertinggi dari penjumlahan
Nilai Seleksi II dan Seleksi III. Hasil Seleksi dan Penentuan Juara oleh Tim
Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dan ditetapkan dengan
Surat Keputusan.
K. Jadwal Penyelenggaaan
Jadwal penyelenggaraan Lomba Karya Tulis Ilmiah sebagai berikut :
1. Penyebaran Panduan LKTI 2016
2. Pendaftaran/Penyerahan Karya Ilmiah & Seleksi I

:

3 – 7 Mei 2016

:

9 Mei – 8 Agustus 2016

:

9 Mei – 8 Agustus 2016

:

9 Agustus – 8 September 2016

:

13 September 2016

:

14 September 2016

:

4 – 5 Oktober 2016

:

6 Oktober 2016

:

7 Oktober 2016

(administrasi)

3. Seleksi I (Administrasi
4. Seleksi II (Materi/Substansi)
5. Rapat Dewan Juri I
6. Pemberitahuan Pekarya Lolos Seleksi II
7. Seleksi III /Seminar (Materi/Substansi)
8. Rapat Dewan Juri
9. Pengumuman Juara

L. Hadia Lomba Karya Tulis Ilmiah
Para Juara Lomba KTI akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat
penghargaan dari Bupati Karanganyar beserta insentif dana motivasi. Berikut ini
adalah besarnya insentif dana motivasi bagi Para Juara.
Tingkat Juara

Hadiah

Juara I

Rp. 3.000.000

Tropy + Piagam

Juara II

Rp. 2.000.000

Tropy + Piagam

Juara III

Rp. 1.000.000

Tropy + Piagam

*Hadiah untuk masing masing kategori

Catatan : Seluruh Peserta Lomba agar mengikuti perkembangan informasi lomba
LKTI Kabupaten Karanganyar di facebook (perpus karanganyar)/twitter
(@perpuskra) group (LKTI Karanganyar 2016)

Format sampul depan Naskah (Warna Biru)

..........……JUDUL LKTI………………

diajukan untuk mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2016

DISUSUN OLEH (TIM) :
........................

KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2016

FORMULIR PESERTA
A. KETUA KELOMPOK
NAMA
TEMPAT/TGL.LAHIR
JENIS KELAMIN
ALAMAT
JENIS KELAMIN
ALAMAT

NO HP

:
:
:
:
:
:
:

:

B. ANGGOTA
1. NAMA
TEMPAT/TGL.LAHIR
JENIS KELAMIN
ALAMAT
JENIS KELAMIN
ALAMAT

NO HP

:
:
:
:
:
:
:

:

2. NAMA
TEMPAT/TGL.LAHIR
JENIS KELAMIN
ALAMAT
JENIS KELAMIN
ALAMAT

:
:
:
:
:
:

NO HP

:

C. JUDUL KARYA

:

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Foto 3X4

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

………………………., ……………………….. 2016
Di verifikasi oleh
Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah
ttd
ttd

Peserta I
Foto 3X4

Peserta I
Foto 3X4

Ketua Kelompok

(……………………………………………………..)

(……………………………………………………..)

Nama Jelas

Nama Jelas

CATATAN :

1.
2.

Peserta I

Formulir diisi lengkap dan dikembalikan ke Sekretariat Panitia bersama Naskah Karya Tulis
Nama peserta diisi sesuai dengan jumlah anggota

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH (KTI)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Pekerjaan 1)
Nomor Identitas 2)
Tempat Bekerja 3)
Alamat Bekerja
Alamat Rumah
Nomor Telepon/ HP

:
:
:
:
:
:
:
:

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

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa KTI dengan judul:
”...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................”
yang saya ajukan dalam Lomba KTI Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Kantor
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar adalah KTI hasil penelitian saya/kami
yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya di media manapun, dan belum pernah
diikutsertakan dalam perlombaan sejenis, dan/atau tidak pernah digunakan untuk
media komunikasi apapun.
Apabila pernyataan saya tersebut di atas dikemudian hari tidak benar, saya bersedia
dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar,
2016
Yang membuat Pernyataan
Ttd

(

Nama Jelas

Keterangan:
1)
2)
3)

Guru/Mahasiswa/Pelajar
Nomor Induk Pelajar/ Mahasiswa/ NIP (Negeri/Swasta)
Nama Sekolah/Fakultas/Perguruan Tinggi

)

