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A. LATAR BELAKANG 

Forum Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang (Formadiksi UM) 

memiliki visi yaitu terwujudnya organisasi kekeluargaan sebagai wadah mahasiswa 

penerima Bidikmisi Universitas Negeri Malang (UM) yang berintelektual, bermoral, 

inovatif, dan kontributif. Berangkat dari visi tersebut, Formadiksi UM berupaya 

mewujudkan suatu kegiatan yang mampu mewadahi pemikiran mahasiswa penerima 

Bidikmisi UM khususnya dan mahasiswa penerima Bidikmisi di seluruh Perguruan Tinggi 

yang ada di Indonesia umumnya dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah dan esai. Kegiatan ini 

juga diharapkan mampu meningkatkan soft skill mahasiswa penerima Bidikmisi. Hal 

tersebutlah yang melatarbelakangi diselenggarakannya Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Esai 

Mahasiswa Penerima Bidikmisi Tingkat Nasional Tahun 2020. 

Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Esai yang mengusung tema “Optimalisasi Peran 

Mahasiswa Penerima Bidikmisi dalam Mewujudkan Indonesia Gemilang melalui 

Revitalisasi Potensi Lokal” ini dimaksudkan untuk mewadahi ide-ide kreatif dan 

pemikiran-pemikiran kritis mahasiswa penerima Bidikmisi terkait pengeksplorasian, 

pengelolaan, dan pemanfaatan potensi yang sudah ada di Indonesia, namun kurang optimal 

dalam pemanfaatannya. 

Potensi lokal merupakan kemampuan, kekuatan, dan daya milik Indonesia yang 

perlu terus diperbarui seiring berjalannya waktu. Tema kegiatan ini diperinci ke dalam 

beberapa subtema, sehingga diharapkan dapat lebih memfokuskan ide-ide kreatif 

mahasiswa penerima Bidikmisi di Indonesia dalam menciptakan solusi atas berbagai 

problematika yang dihadapi Indonesia. Diharapkan pula subtema yang dituangkan ke 

dalam berbagai bidang ini juga menjadi fokus langkah pengoptimalan potensi lokal yang 

mampu menuai manfaat dan implementatif untuk diterapkan secara nyata. 
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B. TEMA 

“Optimalisasi Peran Mahasiswa Penerima Bidikmisi dalam Mewujudkan Indonesia 

Gemilang melalui Revitalisasi Potensi Lokal” 

Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Esai Mahasiswa Penerima Bidikmisi 

Tingkat Nasional Tahun 2020 ini berangkat dari upaya Formadiksi UM dalam 

menyelenggarakan kegiatan yang mampu menjadi media pengoptimalan peran mahasiswa 

penerima Bidikmisi dalam revitalisasi potensi lokal. Revitalisasi memiliki arti 

cara/perbuatan/usaha menghidupkan kembali yang sebelumnya sudah ada. (Sedangkan) 

maksud dari revitalisasi lokal adalah adanya penghidupan untuk potensi lokal yang selama 

ini sudah ada, baik yang selama ini kurang dimanfaatkan/diolah dengan baik maupun yang 

sudah ada upaya pengolahannya tapi masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi, 

sehingga diharapkan “Indonesia Gemilang” akan terwujud melalui revitalisasi potensi 

lokal. 

 
C. SUBTEMA 

1. Peran pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan sebuah negara, 

terutama dalam bidang peningkatan kualitas SDM. Melalui pendidikan yang terus 

mengikuti perkembangan kehidupan dari segala aspek (mulai dari lingkungan di 

sekitar tempat diselenggarakannya pendidikan tersebut, psikologi peserta didik, dan 

lain sebagainya), Indonesia sangat dimungkinkan untuk memiliki bibit-bibit SDM 

berkualitas unggul yang nantinya akan memiliki peran penting bagi kemajuan negara. 

Maka dari itu, diperlukan pemikiran kritis atas problematika yang ada dan penciptaan 

inovasi dalam bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM. 

2. Optimalisasi potensi lokal dalam pengembangan industri kreatif 

Dunia perindustrian merupakan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan 

hasil ekonomi. Di sisi lain, Indonesia memiliki sumber daya lokal (baik sumber daya 

alam maupun sumber daya manusia) yang berpotensi untuk dimanfaatkan di bidang 

industri. Berdasarkan hal tersebut, potensi lokal perlu dioptimalkan agar kolaborasi 

antara potensi lokal dan industri kreatif dapat memberikan hasil yang membawa 

kemajuan. 
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3. Inovasi teknologi tepat guna sebagai upaya untuk mendukung pemberdayaan 

masyarakat lokal 

Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang diciptakan dengan karakteristik 

yang tepat digunakan dalam suatu kondisi di suatu tempat. Dalam hal ini, teknologi 

tepat guna bersumber dari bahan-bahan yang tersedia dan sesuai dengan kondisi sosial 

ekonomi lokal, kemampuan ekonomi masyarakat, serta kemampuan masyarakat untuk 

menerima, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi tersebut. 

4. Inovasi peningkatan taraf kesehatan masyarakat 

Taraf kesehatan juga menjadi salah satu faktor kemajuan suatu negara, sehingga 

dalam mewujudkan Indonesia Gemilang tentu dibutuhkan penyelesaian masalah 

dalam dunia kesehatan serta inovasi-inovasi untuk meningkatkan taraf kesehatan. 

Kesehatan sendiri meliputi kesehatan fisik dan mental. Kedua jenis kesehatan ini sama 

penting, sehingga kesehatan fisik maupun mental perlu terus diupayakan dan disoroti 

demi kebaikan masyarakat ke depannya. 

5. Optimalisasi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dalam 

menginovasikan energi terbarukan 

Energi terbarukan adalah energi yang bersumber dari proses alam yang terus 

menerus terjadi, seperti tenaga surya, tenaga angin, dan sebagainya. Perlu adanya 

optimalisasi SDA agar alam selalu terjaga diimbangi dengan optimalisasi SDM 

melalui inovasi SDA itu sendiri menjadi energi terbarukan. 

6. Optimalisasi pelestarian sosial-budaya lokal 

Potensi yang dimiliki Indonesia selain sumber daya alam dan sumber daya manusia 

adalah dari segi sosial-budayanya. Indonesia kaya akan nilai sosial dan keragaman 

budaya yang harus dijaga dengan baik agar tidak punah dimakan era globalisasi ini. 

Upaya dalam menjaga kelestarian nilai sosial maupun budaya, tentunya perlu 

diselaraskan dengan keadaan zaman dan karakteristik generasi muda di Indonesia, 

sehingga diharapkan benar-benar optimal upaya pelestarian tersebut. 

7. Inovasi pengembangan lingkungan hidup 

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan 

berhubungan timbal balik. Saat ini, lingkungan sendiri memiliki berbagai macam 

problematika, mulai dari pencemaran ekosistem darat maupun laut. Oleh karena itu 

diperlukan pemikiran kritis atas problematika yang ada beserta solusi yang 

implementatif. 
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D. TANGGAL PENTING 

 
Kegiatan Tanggal 

Pendaftaran 15 Mei–10 Juni 2020 

Penutupan Pendaftaran 11 Juni 2020 

Pengumuman Lolos Seleksi Abstrak 24 Juni 2020 

Pengiriman Full Paper 25 Juni–25 Juli 2020 

Pengumuman Lolos Seleksi Full Paper 6 Agustus 2020 

Technical Meeting 20 Agustus 2020 

Final 21 Agustus 2020 

Seminar, Pengumuman, dan Fieldtrip 22 Agustus 2020 

Penutupan 23 Agustus 2020 

 
E. KETENTUAN UMUM 

1. Karya Tulis Ilmiah yang dikirimkan adalah karya tim. 

2. Jumlah tim dari setiap Perguruan Tinggi tidak dibatasi oleh kuota. 

3. Setiap tim terdiri dari 2 atau 3 mahasiswa. 

4. Setiap tim wajib dibimbing oleh 1 dosen pembimbing. 

5. Setiap tim diperbolehkan mengirimkan maksimal satu Karya Tulis Ilmiah. 

6. Naskah yang dikirimkan merupakan karya asli (bukan hasil plagiarisme), belum pernah 

dipublikasikan, dan belum pernah menjadi juara dalam lomba-lomba sebelumnya. 

7. Apabila peserta terbukti melakukan kecurangan, maka akan dikenakan sanksi berupa 

diskualifikasi. 

8. Penilaian juri bersifat mutlak dan dapat dipertanggungjawabkan. 

9. Panitia memiliki hak penuh atas publikasi karya dengan hak cipta tetap dimiliki oleh 

peserta. 

10. Setiap peserta memasang Twibbon yang dapat diunduh di link 

http://formadiksi.um.ac.id/twibbon-lktie-tahun-2020/ dengan caption yang telah 

disediakan di lampiran panduan ini. 

11. Setiap tim melakukan pendaftaran maupun pengiriman naskah karya disertai dengan 

kelengkapan seperti yang tertera dalam Mekanisme Pendaftaran dan Pengiriman Karya. 
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F. KETENTUAN PESERTA 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif (D3/D4/S1) angkatan 2017, 2018, atau 2019 di 

Perguruan Tinggi (swasta atau negeri) di Indonesia yang dibuktikan dengan hasil scan 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang 

bersangkutan. 

2. Tim terdiri dari 2 atau 3 mahasiswa, diperbolehkan lintas jurusan atau fakultas, namun 

wajib berasal dari Perguruan Tinggi yang sama. 

3. Setiap mahasiswa diperbolehkan tergabung dalam 2 tim yang berbeda dengan anggota 

setiap tim berbeda antara satu sama lain. 

4. Ketua tim merupakan mahasiswa penerima Bidikmisi yang dibuktikan dengan hasil 

scan surat keterangan mahasiswa penerima Bidikmisi. 

 
 

G. SELEKSI KARYA 

1. Seleksi Abstrak 

Abstrak yang dikirimkan oleh peserta akan diseleksi oleh dewan juri. Hasil seleksi bagi 

tim yang lolos untuk melanjutkan ke tahap full paper akan diumumkan di seluruh akun 

sosial media Formadiksi UM pada tanggal 24 Juni 2020. 

2. Seleksi Full Paper 

Full paper yang dikirimkan peserta lolos abstrak akan diseleksi oleh dewan juri dan 

dipilih 10 karya terbaik yang berkesempatan melanjutkan ke tahap seleksi final. Tim 

dengan 10 full paper terbaik akan diumumkan di seluruh akun sosial media Formadiksi 

UM pada tanggal 6 Agustus 2020. 

3. Seleksi Final 

Sepuluh tim yang telah lolos seleksi full paper akan mempresentasikan karyanya dan 

dinilai oleh dewan juri serta dipilih 3 tim dengan nilai tertinggi yang menjadi juara 1, 

juara 2, dan juara 3. 

4. Pameran Prototype 

Sepuluh tim yang telah lolos seleksi full paper akan memamerkan model gagasannya. 

Model gagasan dapat berupa produk asli gagasan, miniatur, poster, video, aplikasi, atau 

apapun selama model tersebut dapat mewakili gagasan dalam Karya Tulis Ilmiah yang 

ditulis dan cukup untuk menarik pengunjung pameran. 
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5. Pengumuman Juara 

Nilai akhir yang didapatkan 10 finalis akan dipilih 3 tim dengan nilai tertinggi akan 

diumumkan sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3, serta akan dipilih 1 tim dengan nilai 

pameran prototype tertinggi yang berhak menerima penghargaan Pameran Prototype 

Terbaik. 

 
H. MEKANISME PENDAFTARAN DAN PENGIRIMAN KARYA 

1. Peserta mengisi formulir pendaftaran secara online sekaligus mengunggah abstrak 

melalui link http://formadiksi.um.ac.id/formulir-pendaftaran-lomba-kti-tahun-2020 

paling lambat tanggal 10 Juni 2020 pukul 23.59 WIB. 

2. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi biodata sesuai yang tertera dalam formulir dan 

mengunggah file berikut pada formulir. 

a. Foto formal berwarna ukuran 3×4 (format *.jpg, maksimal 2 MB) dengan format 

nama file Foto_Nama Tim_Nama Lengkap. 

b. Hasil scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau surat keterangan aktif sebagai 

mahasiswa dari masing-masing Perguruan Tinggi (format *.jpg atau *.pdf, 

maksimal 2 MB) dengan format nama file KTM_Nama Tim_Nama Lengkap. 

c. Hasil scan bukti mahasiswa penerima Bidikmisi bagi ketua tim (format *.jpg atau 

*.pdf, maksimal 2 MB) dengan format nama file Bukti Penerima 

Bidikmisi_Nama Tim_Nama Lengkap Ketua Tim. 

d. Naskah abstrak dengan format *.doc (Microsoft Word 1997–2003) maksimal 3 MB 

dengan format nama file Nama Lengkap Ketua Tim_Nama Perguruan 

Tinggi_Subtema_3 Kata Pertama Judul Karya Tulis. 

Contoh nama file abstrak: “Adhitya Putra Ganefi_Universitas Negeri 

Malang_Peran pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas SDM_Peran Strategis 

Guru”. Naskah abstrak telah diberi lampiran lembar pernyataan orisinalitas karya 

yang telah ditandatangani di atas materai 6000 oleh ketua tim. 

e. Hasil scan surat pernyataan pendaftaran yang telah ditandatangani ketua tim 

(format *.jpg atau *.pdf, maksimal 2 MB) dengan format nama file Surat 

Pernyataan_Nama Tim. 

Format lembar pernyataan orisinalitas dan surat pernyataan pendaftaran terlampir di 

panduan ini. 
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3. Setelah mengisi dan mengirim formulir pendaftaran, peserta melakukan konfirmasi 

pendaftaran melalui pesan singkat/WhatsApp ke nomor 0822-3136-3676 (Syifak Ayu 

Hariyono) dengan format Nama Ketua Tim_Nama Perguruan Tinggi_Subtema_ 

Judul Karya Tulis. 

Contoh: “Adhitya Putra Ganefi_Universitas Negeri Malang _Peran pendidikan dalam 

upaya peningkatan kualitas SDM_Peran Strategis Guru dalam Pendidikan Milenial”. 

4. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi abstrak diwajibkan membayar biaya registrasi full 

paper sebesar Rp130.000,00 dengan transfer melalui nomor rekening BTN 00113-01- 

61-018022-3 atas nama Syani Yemima Syahrul paling lambat tanggal 25 Juli 2020 

pukul 23:59 WIB. 

5. Peserta melakukan konfirmasi pembayaran melalui pesan singkat/WhatsApp ke nomor 

081358213050 (Syani Yemima Syahrul) dengan format Nama Ketua Tim_Nama 

Perguruan Tinggi_Subtema_Judul Karya Tulis sekaligus mengirimkan hasil scan 

bukti pembayarannya. 

Contoh format konfirmasi: “Adhitya Putra Ganefi_Universitas Negeri Malang_Peran 

pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas SDM_Peran Guru dalam Pendidikan 

Milenial”. 

6. Peserta mengirimkan full paper dan hasil scan bukti pembayaran melalui link 

http://formadiksi.um.ac.id/pengiriman-full-paper-lomba-kti-tahun-2020 paling lambat 

tanggal 25 Juli 2020 pukul 23:59 WIB dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Full paper dikirim dalam bentuk *.doc (Microsoft Word 1999–2003) maksimal 5 

MB dengan format nama file Nama Ketua Tim_Nama Perguruan 

Tinggi_Subtema_3 Kata Pertama Judul Karya Tulis. 

Contoh: “Adhitya Putra Ganefi_Universitas Negeri Malang_Peran pendidikan 

dalam upaya peningkatan kualitas SDM_Peran Strategis Guru”. Full paper telah 

dilengkapi dengan halaman judul, lembar pengesahan, daftar riwayat hidup, dan 

lembar orisinalitas karya (format terlampir). 

b. Hasil scan bukti pembayaran dalam bentuk *.jpg atau *.pdf maksimal 2 MB 

dengan format nama file Bukti Pembayaran_Nama Tim. 

c. Hasil scan surat pernyataan pengiriman full paper yang telah ditandatangani ketua 

tim (format *.jpg atau *.pdf, maksimal 2 MB) dengan format nama file Lampiran 

Pernyataan_Nama Tim. 
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7. Peserta melakukan konfirmasi pengiriman full paper melalui pesan singkat/WhatsApp 

ke nomor 0822-3136-3676 (Syifak Ayu Hariyono) dengan format Nama Ketua 

Tim_Nama Perguruan Tinggi_Subtema_ Judul Karya Tulis. 

Contoh format konfirmasi: “Adhitya Putra Ganefi_Universitas Negeri Malang_ Peran 

pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas SDM_Peran Strategis Guru dalam 

Pendidikan Milenial”. 

 
I. KETENTUAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

1. Karya yang ditulis sesuai dengan tema dan subtema yang telah ditentukan. 

2. Karya yang ditulis bersifat ilmiah. 

3. Karya yang ditulis didukung oleh sumber dan tinjauan pustaka yang jelas, akurat, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Karya yang ditulis tidak mengandung unsur Suku, Ras, Agama, dan Antar golongan 

(SARA) dan bukan hasil plagiarisme. 

5. Karya yang ditulis sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 

6. Karya diketik pada kertas ukuran A4 dengan 1,5 spasi dan menggunakan jenis dan 

ukuran huruf Times New Roman 12 pt. 

7. Batas (margin) pengetikan: samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas atas 3 cm, 

batas bawah 3 cm. 

8. Format pengetikan bab dan subbab beserta perinciannya adalah sebagai berikut: 

a. Jarak pengetikan adalah 3 spasi (antara bab dan subbab) dan 1,5 spasi (subbab dan 

kalimat di bawahnya). 

b. Bab dan judul bab diketik di tengah-tengah (center) menggunakan huruf kapital, 

dicetak tebal (bold), dan tanpa digarisbawahi. 

c. Judul subbab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan 

huruf kapital, kecuali kata penghubung, seperti: yang, dari, dan, terhadap, dan lain 

sebagainya. 

9. Judul anak subbab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan 

huruf kapital, kecuali kata penghubung, seperti: yang, dari, dan, terhadap, dan lain 

sebagainya. Berikut pengetikan kalimat dan perinciannya: 

a. Awal alinea diketik menjorok 5 spasi atau 1,25 cm. 

b. Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris, diketik 1 spasi menjorok ke 

dalam dan semuanya tanpa diberi tanda petik. 
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10. Penomoran halaman dan perinciannya: 

a. Nomor pada bagian awal (lembar pengesahan sampai dengan ringkasan) digunakan 

angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, dan seterusnya). Nomor halaman ditulis pada bagian 

tengah bawah. 

b. Bagian inti karya tulis (pendahuluan sampai dengan penutup) memakai angka (1, 2, 

3, dan seterusnya). Nomor halaman di tulis pada bagian kanan atas. 

11. Peserta harus mengikuti petunjuk penulisan sebagai berikut: 

a. Abstrak 

Peserta mengutarakan gagasan dalam bentuk abstrak Karya Tulis Ilmiah sesuai 

dengan subtema yang telah dipilih dari tema yang disajikan. Abstrak ditulis dalam 

aturan berikut: 

1. Diketik dalam kertas berukuran A4 dengan jarak pengetikan 3 cm dari batas 

atas, 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari batas bawah, dan 3 cm dari samping 

kanan. 

2. Ditulis sebanyak 250–300 kata dalam satu paragraf. 

3. Judul karya diketik dengan huruf kapital dicetak tebal (bold), ukuran huruf 14 

pt dengan format teks rata tengah (alignment center) dan space after 12. 

4. Di bawah judul karya ditulis semua nama penulis dengan nama ketua tim 

ditulis paling depan. Antara judul karya tulis dan nama penulis tidak diberi 

jarak kecuali space after 12 dari judul karya tulis. 

5. Di bawah nama penulis diberi jarak sebanyak 2 kali enter. 

6. Abstrak diketik rata kiri-kanan (justify), tidak menjorok, dan diberi space after 

12. Abstrak diawali dengan kata “Abstrak” yang dicetak tebal (bold) dengan 

format teks rata tengah (center). 

7. Di bawah kata “Abstrak” dimulai alenia baru yang merupakan isi abstrak tanpa 

menjorok dengan spasi 1,0. 

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

tulis yang diangkat. Kata kunci diketik dengan diawali penulisan “Kata 

Kunci” yang di cetak tebal (bold) dan miring (italic) serta diberi tanda titik dua 

(:) setelahnya. 

9. Setelah halaman abstrak, dilanjutkan dengan hasil Hasil scan surat pernyataan 

orisinalitas karya yang telah ditandatangani di atas materai 6000 oleh ketua 

tim. 
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b. Full Paper 

Sistematika Penulisan Full Paper 

1. Halaman Judul (format terlampir) 

a. Judul diketik dengan huruf besar (kapital), hendaknya ekspresif, sesuai, dan 

tepat dengan masalah yang ditulis, serta tidak membuka peluang untuk 

penafsiran ganda. 

b. Logo Perguruan Tinggi. 

c. Nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) penulis ditulis dengan jelas. 

d. Perguruan Tinggi, kota/kabupaten asal, dan tahun penulisan ditulis dengan 

jelas. 

2. Lembar Pengesahan* (Judul Bab) 

a. Lembar pengesahan memuat judul, nama lengkap ketua tim, NIM, 

jurusan/fakultas, asal Perguruan Tinggi, alamat, no. telp./handphone, E- 

mail, jumlah anggota serta nama, nama dosen pembimbing, NIP, 

no.telp./handphone, dan E-mail dosen pembimbing (format terlampir). 

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

Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. 

c. Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan. 

3. Abstrak* (Judul Bab) 

Abstrak disusun maksimal 1 halaman (1 spasi) yang merupakan inti sari seluruh 

tulisan meliputi: latar belakang; tujuan; landasan teori yang mendukung metode 

penulisan/penelitian; pembahasan; dan kesimpulan. Di bagian bawah abstrak 

disertakan 3–5 kata kunci (keywords). 

4. Kata Pengantar* (Judul Bab) 

5. Daftar isi* (Judul Bab) 

6. Daftar Tabel/Gambar dan Daftar Lampiran* (Judul Bab) jika diperlukan 

7. Bagian Inti 

Judul bab dari bagian inti adalah sebagai berikut: 

➢ BAB I Pendahuluan* (Judul Bab) 

a. Latar belakang masalah 

Berisi gambaran umum mengenai topik yang diangkat serta alasan 

memilih pokok pembahasan menjadi karya tulis. 
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b. Perumusan masalah berisi uraian tentang inti permasalahan yang akan 

ditelaah . 

c. Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan. 

➢ BAB II Kajian Pustaka* (Judul Bab) 

Kajian Pustaka berisi hal-hal sebagai berikut. 

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

relevan dengan masalah yang dikaji. 

b. Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan. 

c. Kutipan (akan lebih baik bila diambil dari sumber pustaka primer 

seperti jurnal penelitian, buletin, buku, prosiding seminar, maupun 

internet. Namun tidak diperbolehkan mengutip dari blog milik pribadi). 

➢ BAB III Metode Penulisan (non research)/Metode Penelitian (research)* 

(Judul Bab) 

a. Metode penulisan menyajikan langkah-langkah/prosedur 

pengumpulan data atau informasi. 

b. Metode penelitian berisi bagian observasi yang dilakukan termasuk 

waktu, lama waktu, dan tempat dilakukannya observasi, bahan dan alat 

yang digunakan, metode memperoleh data/informasi, serta cara 

pengolahan data serta analisis yang dilakukan. 

➢ BAB IV Pembahasan (non research)/Hasil dan Pembahasan (research)* 

(Judul Bab) 

a. Non Research : Uraian hasil kajian, temuan, dan ide 

pengembangan yang sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan yang 

didasarkan pada data atau informasi serta tinjauan pustaka. 

b. Research : Hasil berisi informasi/data/hasil pengujian data 

dari observasi atau penelitian tentang uraian, interpretasi data, dan 

analisis berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi atau penelitian 

yang dilakukan. 

➢ BAB V Penutupan* (Judul Bab) 

Judul bab dari bagian penutupan adalah sebagai berikut. 

a. Simpulan 

Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab 

tujuan. 
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b. Saran 

Saran disampaikan secara spesifik sejalan dengan implikasi kebijakan. 

8. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka ditulis untuk memudahkan pembaca dalam penelusuran sumber 

data yang ditulis. Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis 

nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, kota terbit, dan nama penerbit. 

Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, tahun, 

judul tulisan, nama jurnal, volume, dan nomor halaman. Penulisan daftar 

pustaka yang diperbolehkan dari internet dengan mencantumkan alamat 

Website dan waktu pengambilan. Adapun penulisan daftar pustaka 

menggunakan gaya penulisan American Psychological Association (APA). 

9. Lampiran 

a. Daftar riwayat hidup peserta, minimal mencakup nama lengkap, tempat 

dan tanggal lahir, program studi/jurusan/fakultas, asal Perguruan Tinggi, 

nomor handphone, E-mail, riwayat pendidikan serta karya yang pernah 

dibuat dan penghargaan ilmiah yang pernah diraih jika ada (format 

terlampir). Daftar riwayat hidup ketua, anggota, dan dosen pembimbing 

diletakkan di lampiran pertama. 

b. Hasil scan lembar pernyataan orisinalitas karya yang telah ditandatangani 

di atas meterai 6000 oleh ketua tim (format terlampir). 

c. Lampiran lainnya (jika diperlukan) 

 
 

J. ASPEK PENILAIAN 

1. Format Penilaian Abstrak 
 

No. 
Kriteria 

Penilaian 
Acuan Penilaian 

Bobot 

(%) 

Skor 

(1–100) 

Nilai 

(Bobot × Skor) 

 

 

 
1 

 

 

 
Format Abstrak 

a. Kerapian, tipografi, 

ukuran kertas, jumlah 

halaman. 

b. Penggunaan kata dan 

kesesuaian cara 

penulisannya yang benar 

 

 

 
10 

  

2 
Kreativitas 

Gagasan 

a. Komprehensif, keunikan 

dan orisinil gagasan 
35 
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  b. Kebaruan karya/novelty 

c. Kreatif, inovatif dan 

mempunyai nilai 

kebermanfaatan 

d. Struktur gagasan (gagasan 

muncul didukung oleh 

argumentasi ilmiah) 

e. Ketepatan solusi (fokus 

dan atraktif) 

   

 

 

 

 

3 

 

 

 
 

Topik yang 

Dikemukakan 

a. Sifat topik, rumusan judul 

dan kesesuaian dengan 

pembahasan, aktualitas 

b. Kejelasan uraian 

permasalahan 

c. Relevansi topik terhadat 

tema dan mencakup ketiga 

aspek penilaian. 

 

 

 

 
 

30 

  

 
 

4 

 
Transfer 

Gagasan 

a. Kemungkinan/ prediksi 

transfer gagasan dan 

proses adopsi 

b. Kebermanfaatan gagasan 

 

 
25 

  

Total 100   

 
 

2. Format Penilaian Full Paper 
 

No 
Kriteria 

Penilaian 
Acuan Penilaian 

Bobot 

(%) 

Skor 

(1–100) 

Nilai 

(Bobot × Skor) 

 

 

 
1 

 

 

Format Karya 

Tulis 

a. Kerapian, tipografi, 

ukuran kertas, jumlah 

halaman. 

b. Penggunaan kata dan 

kesesuaian cara 

penulisannya yang benar 

 

 

 
10 
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2 

 

 
Kreativitas 

Gagasan Karya 

a. Orisinalitas gagasan 

b. Kebaharuan karya/ novelty 

c. Kreatif, inovatif dan 

mempunyai nilai 

kebermanfaatan 

 

 

40 

  

 

 

 
3 

 
 

Kualitas Sumber 

dan Data 

Informasi 

a. Relevansi data pada acuan 

informasi 

b. Keakuratan data dan 

informasi 

c. Kredibilitas data dan 

informasi 

 

 

 
20 

  

 

 
4 

Ulasan dan 

Kesimpulan 

Data atau 

Informasi 

Kemampuan menganalisi 

data dan mentransfer data 

menjadi simpulan 

 

 
30 

  

Total 100   

 

K. HADIAH DAN PENGHARGAAN 

➢ Juara 1: Trofi, uang pembinaan Rp2.500.000,00, dan piagam penghargaan. 

➢ Juara 2: Trofi, uang pembinaan Rp2.000.000,00, dan piagam penghargaan. 

➢ Juara 3: Trofi, uang pembinaan Rp1.500.000,00, dan piagam penghargaan. 

➢ Pameran Prototype Terbaik: Trofi, uang pembinaan Rp300.000,00, dan piagam penghargaan. 

➢ Peserta yang lolos dalam 10 besar mendapat sertifikat finalis. 

➢ Setiap peserta mendapat e-sertifikat. 

 
 

L. INFORMASI LEBIH LANJUT 

➢ Narahubung : 0822-3136-3676 (Syifak Ayu Hariyono) 

0823-2860-6878 (Dedi Candra) 

➢ Website : formadiksi.um.ac.id 

➢ Email : formadiksi@um.ac.id 

➢ Instagram : formadiksium 

➢ Twitter : UM_Formadiksi 

➢ Facebook : Formadiksi UM 
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4c+x 3cu 

1 cm 

 

LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Tempat bidang pengetikan 
 
 

Tempat 

- nomor 

halaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Batas 

- bidang 

penpetikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I 

Tempat nomor 

halaman bab baru 
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Lampiran 2 Format Penulisan Abstrak  
 

JUDUL 
 

Nama ketua tim, nama anggota 1, nama anggota 2 

 

 

 

 
 

Abstrak 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kata Kunci: ...................., ...................., ...................., ...................., .................... 
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Meterai 6000 

Lampiran 3 Format Penulisan Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya 

 

 
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH DAN ESAI 

MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020 

BIDANG LOMBA KARYA TULIS ILMIAH 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
Nama Ketua : …………………………………………………………... 

 
NIM : ……………………………………………....................... 

 
Asal Perguruan Tinggi : ……………………………………………....................... 

 
mewakili tim, menyatakan bahwa abstrak Karya Tulis Ilmiah dengan judul 

…………………………………………………………………………………………….…..... 

 
…………………………………………………………………………………………….…..... 

 
merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dipublikasikan dan atau 

dilombakan di luar kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Esai Mahasiswa Penerima 

Bidikmisi Tingkat Nasional Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa 

Bidikmisi Universitas Negeri Malang (Formadiksi UM). 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila terbukti terdapat 

pelanggaran di dalamnya, maka kami siap didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kami. 

Kota, Tanggal Bulan 2020 

Ketua Tim 

 

 
Nama Lengkap 

NIM 
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Lampiran 4 Format Penulisan Surat Pernyataan Lampiran Pendaftaran 

 

 
SURAT PERNYATAAN PENDAFTARAN 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH DAN ESAI 

MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020 

BIDANG LOMBA KARYA TULIS ILMIAH 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama : 

NIM : 

Jabatan : Ketua Tim 

2. Nama : 

NIM : 

Jabatan : Anggota Tim 

3. Nama : 

NIM : 

Jabatan : Anggota Tim 

 
Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Bersedia melanjutkan ke tahap pengiriman full paper bila dinyatakan lolos seleksi 

abstrak. 

2. Tidak akan mengundurkan diri sampai tahap seleksi yang ditentukan. 

 
Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari 

siapapun. Apabila di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang 

ditetapkan oleh pihak panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Esai Mahasiswa Penerima 

Bidikmisi Tingkat Nasional Tahun 2020. 

Kota, Tanggal Bulan 2020 

Ketua Tim 

 

 
Nama Lengkap 

NIM 
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5 cm 

Lampiran 5 Format Halaman Judul Full Paper 

 
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH 

LOMBA KARYA TULIS DAN ESAI MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI 

TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020 

JUDUL KARYA TULIS 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5 cm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

(Nama Ketua Tim, NIM, Angkatan) 

(Nama Anggota Tim 1, NIM, Angkatan) 

(Nama Anggota Tim 2, NIM, Angkatan) 

 

 

 

 
NAMA PERGURUAN TINGGI 

KOTA 

TAHUN 
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LOGO 
 

Perguruan 

Tinggi 



Lampiran 6 Format Lembar Pengesahan Full Paper 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH DAN ESAI 

MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020 

BIDANG LOMBA KARYA TULIS ILMIAH 

1. Judul Naskah : 

2. Sub Tema : 

3. Ketua Tim : 

a. Nama Lengkap : 

b. NIM : 

c. Asal Perguruan Tinggi : 

d. Jurusan : 

e. Program Studi : 

f. E-mail : 

g. No. Handphone : 

4. Nama Anggota : 1. 

2. 

5. Dosen Pembimbing : 

a. Nama Lengkap : 

b. NIP : 

c. No. Handphone : 

Kota, Tanggal Bulan 2020 

Dosen Pendamping Ketua Tim 

 

 
 

Nama Lengkap Nama Lengkap 

NIP NIM 

 
Mengetahui 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan/Kepala Jurusan 

 

 
 

Nama Lengkap 

NIP 
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Meterai 6000 

Lampiran 7 Format Penulisan Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya 

 

 
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH DAN ESAI 

MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020 

BIDANG LOMBA KARYA TULIS ILMIAH 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
Nama Ketua : …………………………………………………………... 

 
NIM : ……………………………………………....................... 

 
Asal Perguruan Tinggi : ……………………………………………....................... 

 
mewakili tim, menyatakan bahwa full paper Karya Tulis Ilmiah dengan judul 

…………………………………………………………………………………………….…..... 

 
…………………………………………………………………………………………….…..... 

 
merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dipublikasikan dan atau 

dilombakan di luar kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Esai Mahasiswa Penerima 

Bidikmisi Tingkat Nasional Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa 

Bidikmisi Universitas Negeri Malang (Formadiksi UM). 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila terbukti terdapat 

pelanggaran di dalamnya, maka kami siap didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kami. 

Kota, Tanggal Bulan 2020 

Ketua Tim 

 

 
Nama Lengkap 

NIM 
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Lampiran 8 Format Penulisan Surat Pernyataan Lampiran Full Paper 

 
 

SURAT PERNYATAAN PENGIRIMAN FULL PAPER 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH DAN ESAI MAHASISWA 

PENERIMA BIDIKMISI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama : 

NIM : 

Jabatan : Ketua Tim 

2. Nama : 

NIM : 

Jabatan : Anggota Tim 

3. Nama : 

NIM : 

Jabatan : Anggota Tim 

 
Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Bersedia melanjutkan ke tahap final bila dinyatakan lolos seleksi abstrak. 

2. Tidak akan mengundurkan diri sampai tahap seleksi yang ditentukan. 

 
Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari 

siapapun. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang 

ditetapkan oleh pihak panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Esai Mahasiswa Penerima 

Bidikmisi Tingkat Nasional Tahun 2020. 

Kota, Tanggal Bulan 2020 

Ketua Tim 

 

 

Nama Lengkap 

NIM 
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Lampiran 9 Format Daftar Riwayat Hidup 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA TIM/ANGGOTA/DOSEN PEMBIMBING 

A. Identitas Diri 
 

Nama Lengkap  

Tempat dan Tanggal Lahir  

Program Studi  

Jurusan  

Fakultas  

Perguruan Tinggi  

No. Telp./Handphone  

E-mail  

 
B. Riwayat Pendidikan 

 

 SD SMP SMA/SMK 

Nama Instansi    

Jurusan    

Tahun 

Masuk–Lulus 

   

 
C. Karya Tulis yang Pernah Dibuat 

 

No. Institusi Penyelenggara Judul Esai Tahun 

1.    

2.    

3.    

 
D. Penghargaan Ilmiah dalam 10 Tahun Terakhir 

 

No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1.    

2.    

3.    
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Lampiran 10 Caption Twibbon 
 

Halo teman-teman Bidikmisi di seluruh Indonesia! 

 

 

“Sebuah karya akan memicu inspirasi. Teruslah berkarya. Jika Anda berhasil, teruslah 

berkarya. Jika Anda gagal, teruslah berkarya. Jika Anda tertarik, teruslah berkarya. Jika Anda 

bosan, teruslah berkarya.” –Michael Crichton 

 

 
Saya (Nama Lengkap) dari (Nama Perguruan Tinggi) siap menyalurkan ide dan inovasi dalam 

Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Esai Mahasiswa Penerima Bidikmisi Tingkat Nasional Tahun 

2020 untuk Indonesia yang lebih baik! 

 

 

 

 
#LombaKTIdanEsaiNasional2020 

#FormadiksiUMSukses 

#BidikmisiBerprestasiTiadaHenti 

#PermadaniDiksiNasional 

#Kemendikbud_RI 
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