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LOMBA KARYA TULIS ILMIAH 

GLANCE 2017 

A. Latar Belakang 

Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) merupakan salah satu rangkaian acara 

dari GLANCE 2017 yang merupakan peringatan dies natalis LNG Academy ke-6. 

Tahun ini LKTIN GLANCE 2017 mengangkat tema “Implementasi Teknologi Menuju 

Masyarakat Mandiri”. 

Tema yang diangkat dalam LKTIN kali ini merupakan cerminan perhatian LNG 

Academy terhadap pentingnya pendidikan dan kemandirian masyarakat demi 

kemajuan Bangsa Indonesia.  

Dengan LKTI ini diharapkan dapat mendorong munculnya generasi muda bangsa 

yang tidak hanya kuat dalam bidang intelektual namun juga kreatif, inovatif dan 

peduli dengan kemajuan Bangsa Indonesia. 

 

B. Ketentuan Lomba 

Tema karya tulis: “Implementasi teknologi menuju masyarakat mandiri” 

 

C. Mekanisme Pendaftaran 

1. Mem-follow akun twitter, line, facebook, instagram LNG Academy. 

2. Melakukan pendaftaran dan upload abstrak melalui formulir yang dapat di 

akses di http://lngacademy.weebly.com selambat-lambatnya tanggal 19 Juli 

2017, pukul 23.59 WIB. 

3. Tim yang lolos tahap seleksi abstrak akan diumumkan pada tanggal 18 

Agustus 2017 di http://lngacademy.weebly.com  

4. Tim yang lolos abstrak, melakukakan pelunasan biaya pendaftaran sebesar 

Rp 100.000,- melalui rekening: 

Nomor rekening: BRI 1113-01-017044-50-4 a.n. ANDI ADAM AZWARDANI 

5. Abstrak yang telah lolos seleksi, melakukan pengiriman full paper melalui 

formulir yang tersedia dalam website dengan melampirkan: 

 Scan bukti transfer 

 Softcopy pas foto berwarna 3x4 cm seluruh anggota tim 

 Scan kartu mahasiswa seluruh anggota tim 

http://lngacademy.weebly.com/
http://lngacademy.weebly.com/
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6. Batas pengumpulan akhir berkas paling lambat dilaksanakan tanggal 19 

September 2017, pukul 23.59 WIB 

7. Peserta Finalis LKTI akan diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2017 

8. Peserta yang dinyatakan sebagai finalis wajib konfirmasi kepada panitia 

selambat-lambatnya tanggal 1 November 2017, pukul 23.59 WIB. Jika 

melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka panita berhak 

menggantikan tim tersebut dengan cadangan calon finalis lain dibawahnya 

9. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Tidak 

ada surat menyurat ataupun komunikasi dengan panitia/juri selama proses 

penjurian ataupun mengenai hasil lomba. 

10. Semua kecurangan pada perombaan ini akan berakibat pada pengurangan 

penilaian dan diskualifikasi. Ketentuan yang belum tercantum diatas akan 

diatur dikemudian hari. 

11. Semua peserta finalis akan mendapatkan fasilitas kunjungan Industri 

Nasional di Bontang, dan menghadiri malam puncak GLANCE 2017. 

 

D. Grand Final 

1. Tim yang lolos seleksi 5 karya terbaik akan diundang untuk 

mempresentasikan karyanya di Grand Final Lomba Karya Tulis Ilmiah 

Nasional GLANCE 2017 pada tanggal 18 November 2017 di hadapan juri. 

2. Grand Final akan diselenggarakan di Badak LNG Learning Centre, Bontang, 

Kalimantan Timur. 

3. Tim yang lolos diharuskan untuk presentasi dalam bentuk PPT, dan 

diperbolehkan membawa prototype/produk dari Karya tulis yang dibuat 

sebagai alat bantu saat presentasi. 

4. Sesi presentasi dilakukan masing-masing setiap kelompok 45 menit 

5. Kunjungan industri nasional di Bontang, akan dilaksanakan pada tanggal 19 

November 2017 

 

E. Kriteria Penilaian 

1. Karya tulis ilmiah yang diterima sesuai batas waktu yang telah ditentukan 

akan diseleksi dan akan ditetapkan 5 finalis oleh tim juri.  

2. Penilaian dilakukan oleh juri yang telah ditetapkan oleh panitia GLANCE 2017 
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3. Tim juri akan menetapkan pemenang berdasarkan hasil penilaian yang 

meliputi:  

 Kesesuaian penulisan dengan tema yang ditentukan. 

 Keorisinilan gagasan atau ide yang dibuat. 

 Kejelasan ide utama, fokus masalah dan hasil analisa. 

 Kelengkapan Karya Tulis Ilmiah meliputi Judul, Abstrak, Pendahuluan, 

Isi/Pokok    Masalah, Kesimpulan, Daftar Pustaka/Referensi. 

 Ketepatan dalam pemilihan kata dan kalimat, termasuk tata bahasa  

4. Pada tahap grand final, kreatifitas dalam presentasi menjadi salah satu 

kategori penilaian 
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F. Hadiah 

1. Juara I        : Sertifikat, Trophy, Uang Pembinaan 2.500.000 

2. Juara II       : Sertifikat, Trophy, Uang Pembinaan 2.000.000 

3. Juara III      : Sertifikat, Trophy, Uang Pembinaan 1.500.000 

4. Harapan I  : Sertifikat, Uang pembinaan 750.000 

5. Harapan II : Sertifikat, Uang pembinaan 500.000 

Seluruh grand finalis akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan 

kunjungan perusahaan nasional di Kota Bontang. 

 

G. Jadwal Penting 

1. Tahap 1 (Pendaftaran dan Pengumpulan abstrak):  19 Juni 2017- 4 Agustus 

2017 

2. Pengumuman lolos seleksi abstrak: 18 Agustus 2017 

3. Tahap 2 ( Pembayaran dan Pengumpulan Full Paper): 19 Agustus 2017 - 19 

September 2017 

4. Pengumuman Lolos seleksi Full Paper : 4 Oktober 2017 

5. Tahap 3 (Grand final) : 18 November 2017 

6. Kunjungan Industri Nasional di Bontang: 19 November 2017 

 

H. Sistematika Penulisan 

ABSTRAK : 

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

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

2. Ditulis sebanyak 250 s/d 500 kata dalam satu halaman. 

3. Judul karya tulis dicetak tebal (bold) dengan alignment tengah (center). 

4. Di bawah judul karya tulis, diketik semua nama penulis dengan nama penulis utama 

ditulis paling depan dan, diketik asal universitas atau instansi pendidikan penulis. 

Antara nama penulis dan asal instansi tidak diberi jarak.  

5. Abstrak diketik dengan alignment rata kiri-kanan (justified), tidak menjorok, dan 

diawali dengan kata Abstrak di cetak tebal (bold)  

6. Di bawah abstrak, diketik secara alfabetis minimal tiga kata kunci dari karya tulis 

yang diangkat. Kata kunci diketik miring (italic) dan diawali dengan kata kunci yang 

dicetak tebal (bold) dan miring (italic) serta diberi tanda titik dua ( : ) setelahnya 

7. Semua huruf yang digunakan dalam judul, nama penulis dan instansi, abstrak, serta 

kata kunci menggunakan font Times New Roman 12 spasi 1.0 
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FULL PAPER 

1. Karya tulis Ilmiah ditulis dengan format Microsoft Word; Ukuran kertas A4; 

Jenis huruf Times New Roman 12; spasi 1,5; margin kiri 4 cm; atas 3 cm, 

kanan 3cm dan bawah 3cm. 

2. Naskah ditulis maksimal 20 halaman. Jumlah halaman tidak termasuk cover, 

halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi/gambar/tabel serta 

lampiran-lampiran). Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan 

tersebut dapat mengurangi penilaian. 

3. Karya Tulis dibuat dengan format sebagai berikut :  

Halaman Judul  

i. Lembar Pengesahan  

ii. Kata Pengantar  

iii. Daftar Isi  

iv. (Daftar lainnya seperti Gambar, tabel, dan grafik jika ada)  

v. Abstrak  

A. BAB I PENDAHULUAN  

(Berisikan Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat dari 

gagasan atau ide yang dibuat). 

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

(Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan 

dengan masalah yang dikaji).  

C. BAB III METODE PENULISAN/PENELITIAN  

(Uraian tentang metode penulisan, teknik pengumpulan danpengolahan 

data/informasi yang digunakan dalam pembuatan karya tulis ilmiah). 

D. BAB IV PEMBAHASAN  

(Uraian tentang hasil kajian, temuan, ide pengembangan yang sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan).  

E. BAB V PENUTUP  

(Berisikan Kesimpulan dan saran dari gagasan/ ide yang dibuat).  

F. DAFTAR PUSTAKA  

Penyebutan sumber pustaka dalam penulisan hendaknya mengikuti aturan 

penulisan Harvard Style  
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G. LAMPIRAN-LAMPIRAN  

Terdiri dari: surat pernyataan, daftar riwayat hidup tim penulis dan dosen 

pembimbing 
 

4. Tabel dan gambar diberi judul dengan penomoran sesuai dengan urutan 

kemunculannya dalam naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel sedangkan 

judul gambar ditulis di bawah gambar dengan nomor tabel dan gambar 

menggunakan angka. 

 

I. Informasi 

Informasi lebih lanjut dapat melalui contact person masing-masing lomba atau 

dapat melalui : 

Website : http://lngacademy.weebly.com 

Instagram : @lngacademy 

Facebook : LNG Academy 

LINE : @sxu2224k 

Email : lombaglance2017@gmail.com 
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