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A. Syarat dan Ketentuan Lomba 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. 

2. LKTI dibagi menjadi dua kategori, yakni: 

a. Kelompok: dengan jumlah anggota maksimal 3 orang. 

b. Individu  

3. Setiap peserta hanya diperbolehkan memilih satu kategori.  

4. Tema LKTI: “Menuju Manusia Paripurna (Beruntung) dan Gemilang”. 

5. Sub Tema:  

a. Sosial 

b. Budaya 

c. Hukum  

d. Politik 

e. Agama 

f. Ekonomi 

6. Karya bersifat orisinal (asli) yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan. 

7. Karya belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diikutsertakan dalam lomba 

serupa. 

8. Menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang mengacu pada PUEBI (Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia). 

9. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan membuat Surat Pernyataan 

Peserta yang dapat diunduh di http://fsya.iain-palangkaraya.ac.id/wp-

content/uploads/2019/11/FORMULIR.pdf dan http://fsya.iain-palangkaraya.ac.id/wp-

content/uploads/2019/11/SURAT-PERNYATAAN-PESERTA.pdf  

10. Formulir dan surat pernyataan diantar langsung ke panitia Lomba di Mikwa 

Fakultas Syariah. 

11. Abstrak dan full paper dikirimkan/diserahkan dalam 2 bentuk, yakni: 

a. Soft file dikirim ke iainfasya@gmail.com 

b. Print out sebanyak 4 rangkap diantar langsung ke panitia Lomba di Mikwa 

Fakultas Syariah.  

12. Apabila ada kecurangan yang ditemukan panitia, baik sebelum, selama, ataupun 

setelah kompetisi berlangsung, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan 

gugur.  

13. Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun. 

 

B. Petunjuk Teknis Penulisan Karya Ilmiah  

1) Penulisan Umum  

a. Naskah diketik dengan spasi 1,5 pada kertas berukuran A4 dengan font Times 

New Roman.  

b. Aturan margins: 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari samping kanan, 4 cm dari 

batas atas, dan 3 cm dari batas bawah.  
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c. Pengetikan paragraf: alinea mengikuti aturan bahasa Indonesia dalam PUEBI. 

d. Abstrak ditulis sekitar 150-250 kata. 

e. Naskah, mulai dari Pendahuluan sampai dengan Simpulan dan Saran, ditulis 

minimal 10 dan maksimal 20 halaman.  

f. Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan jumlah halaman tersebut 

dapat mengurangi penilaian.  

g. Judul karya tulis diketik menggunakan huruf besar (kapital) dan cetak tebal 

dengan posisi di tengah tanpa digaris bawahi.  

h. Penomoran halaman menggunakan angka latin (1, 2, 3, dst) dengan posisi di 

tengah bawah 

i. Bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya baku dengan tata bahasa dan 

ejaan yang mengacu pada PUEBI, sederhana, jelas, satu kesatuan, 

mengutamakan istilah yang mudah dimengerti, tidak menggunakan singkatan 

seperti “tdk”, “tsb”, “yg”, “dgn”, “sbb”, “dll”.  

 

2) Ketentuan Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Karya Tulis Ilmiah mengacu pada format penulisan Artikel 

Jurnal, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Judul 

b. Nama penulis 

c. Instansi penulis 

d. Email penulis 

e. Pendahuluan, terdiri dari: 

1. Latar belakang masalah 

2. Tujuan penulisan 

3. Manfaat penulisan 

4. Batasan masalah 

f. Metode Penelitian 

g. Pembahasan, terdiri dari:  

1. Telaah pustaka, yang terdiri dari: 

a) Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang 

relevan dengan maslah yang dikaji. 

b) Uraian mengenai pendapat terdahulu yang berkaitan dengan masalah 

yang dikaji. 

2. Hasil penelitian  

h. Penutup, terdiri dari: 

a. Simpulan  

b. Saran  

i. Daftar pustaka 

j. Biografi singkat penulis berupa narasi terdiri dari maksimal 150 kata, berisi:  



Nama Lengkap, Tempat Tanggal Lahir, No Telp dan Email, Alamat Lengkap e. 

Prestasi yang pernah diraih (jika ada), dan Karya Ilmiah maupun non-ilmiah 

(fiksi) yang dihasilkan (jika ada). 

k. Lampiran (jika ada) yang berisi: foto/dokumentasi, data dan informasi lainnya 

yang mendukung isi tulisan.   

l. Format Penulisan Karya Tulis Ilmiah dapat diunduh di link http://fsya.iain-

palangkaraya.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/FORMAT-KTI-.pdf  

  

C. Ketentuan Tahap Seleksi  
1. Abstrak yang dikirimkan oleh peserta LKTI selanjutnya dilakukan seleksi abstrak 

oleh dewan juri untuk diambil 10 (sepuluh) abstrak terbaik masing-masing kategori 
dan diminta untuk mengirimkan karya berbentuk full paper.  

2. Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk full paper selanjutnya akan  diseleksi untuk 
menentukan 6 KTI terbaik masing-masing kategori yang akan dilombakan di tahap 
final melalui presentasi. 

3. Peserta yang lolos dalam tahap seleksi abstrak akan dihubungi oleh panitia dan 
diminta segera mengumpulkan full paper.  

4. Peserta yang lolos tahap seleksi full paper akan dihubungi oleh panitia.  
5. Peserta yang lolos ke babak final harus membuat bahan presentasi dengan 

microsoft powerpoint.  
6. Bahan presentasi yang telah dibuat, dikirim ke email iainfasya@gmail.com pada 

tanggal dengan subjek: LKTI_Judul KTI_Nama Peserta selambat-lambatnya tanggal 
15 Desember 2019.  

7. Pada tahap final, peserta mempresentasikan hasil karya yang telah di buat 
sebelumnya di hadapan dewan juri dan Mahasiswa.  

8. Para finalis (masing-masing tim) akan diberi waktu total 20 menit. 10 menit 
pemaparan materi, 10 menit tanya jawab.  

9. Saat presentasi, finalis diperkenankan menggunakan alat bantu sesuai dengan 
kepentingannya. Untuk personal computer (Laptop), panitia telah menyiapkan.  
 

D. Kriteria Penilaian   
1. Kriteria penilaian lomba karya tulis Penilaian terdiri dari 2 aspek (naskah karya 

tulis dan presentasi karya tulis). 
2. Penilaian ini dilaksanakan oleh juri yang telah ditentukan oleh panitia.  
3. Seleksi pada tahap awal (penyisihan ) dan seleksi akhir (finalis) dilakukan oleh 

dewan juri.  
4. Penetapan Juara 1, 2, dan 3, akan diakumulasikan dengan penilaian dari Bupati 

Seruyan, Bpk. Windu Subagyo, M.Ag. 
5. Kriteria penilaian naskah karya tulis ilmiah mencakup:  

a. Format Karya tulis: Ukuran kertas,kerapian ketik,tata letak  
b. Kreativitas dan Inovatif dalam memilih topik gagasan:  

1) Kreativitas gagasan  
2) Kesesuaian judul dengan Tema  
3) Isi dan inovasi pengembangan  

c. Data dan Sumber Informasi, dengan rincian berikut:  
1) Kesuaian sumber informasi (relevansi data dan informasi yang diacu)  
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2) Keaukuratan dan integritas data dan informasi  
3) Orisinilitas data  

d. Pembahasan, Kesimpulan serta trasfer gagasan, terdiri dari:  
1) Kemampuan menganalisis dan mensintesis serta merumuskan kesimpulan  
2) kelayakan hasil implementasi gagasan  
3) Kemanfaatan gagasan bagi masyarakat atau lingkungan sekitar 

  
6. Kriteria Penilaian Babak Final (Presentasi), sebagai berikut: 

a. Pemaparan, terdiri dari: 
1) Sistematika penyajian dan isi  
2) Alat bantu dan media yang digunakan  

b. Penalaran, terdiri dari: 
1) Penguasaan materi dalam penyampaian  
2) Kejelasan transfer gagasan  

c. Performa  
 

3) Time Line Lomba 

1. Pembukaan Lomba KTI: 12 November 2019 

2. Batas pengumpulan abstrak: 20 November 2019 

3. Masa seleksi abstrak: 21-22 November 2019 

4. Pengumuman 10 abstrak terbaik dari masing-masing kategori: 23 November 2019 

5. Batas pengumpulan full paper: 07 Desember 2019 

6. Masa seleksi full paper: 08-13 Desember 2019 

7. Pengumuman 6 naskah terbaik dari masing-masing kategori: 14 Desember 2019 

8. Presentasi: 16 Desember 2019. 

9. Pengumuman pemenang LKTI: 23 Desember 2019 
 

4) Hadiah 

1. Kategori Kelompok: 

a. Juara 1: Sertifikat + Uang Pembinaan Rp. 3.000.000,- 

b. Juara 2: Sertifikat + Uang Pembinaan Rp. 2.000.000,- 

c. Juara 3: Sertifikat + Uang Pembinaan Rp. 1.000.000,- 

d. Juara harapan 1: Sertifikat + Uang Pembinaan Rp. 750.000,- 

e. Juara harapan 2: Sertifikat + Uang Pembinaan Rp. 750.000,- 

f. Juara harapan 3: Sertifikat + Uang Pembinaan Rp. 750.000,- 
 

2. Kategori Individu: 

a. Juara 1: Sertifikat + Uang Pembinaan Rp. 1.500.000,- 

b. Juara 2: Sertifikat + Uang Pembinaan Rp. 1.000.000,- 

c. Juara 3: Sertifikat + Uang Pembinaan Rp. 750.000,- 

d. Juara harapan 1: Sertifikat + Uang Pembinaan Rp. 500.000,- 

e. Juara harapan 2: Sertifikat + Uang Pembinaan Rp. 500.000,- 

f. Juara harapan 3: Sertifikat + Uang Pembinaan Rp. 500.000,- 

 



Contact person: 

0852 4950 8720 (Syarah Veniyati, M.Pd) 

0813 5035 8097 (Sabarudin Ahmad, S.Sy, M.H) 

 


