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PANDUAN PESERTA 

PELATIHAN KARYA TULIS ILMIAH DAN ESAI 

PAPER COACHING CLINIC (PCC) TAHUN 2020 

“Memperluas Cakrawala Ilmiah Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang 

Guna Mewujudkan Generasi Unggul yang Berkarakter, Prestatif, dan Kompetitif” 

 
A. Latar Belakang 

Sebagai seorang akademisi yang selalu dituntut berpikir ilmiah, mahasiswa 

haruslah memiliki ide kreatif serta pemikiran kritis untuk dituangkan dalam sebuah 

tulisan. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa dituntut peka untuk menganalisis serta 

turut memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan masalah yang ada di 

kehidupan, baik masalah alam, sosial, pendidikan, atau berbagai masalah lainnya. 

Ide yang dimiliki mahasiswa untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu 

dituangkan dalam berbagai bentuk tulisan, salah satunya yaitu dalam bentuk Karya 

Tulis Ilmiah (KTI), esai, dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Melalui 

Karya Tulis Ilmiah, esai, dan Program Kreativitas Mahasiswa, diharapkan dapat 

menjadi langkah awal mahasiswa untuk berperan dalam penyelesaian masalah di 

kehidupan, dapat memberikan referensi bagi generasi yang akan datang, dan ide 

serta pemikiran yang telah dituliskan dapat terus berkembang menyesuaikan 

permasalahan yang ada di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, mahasiswa 

haruslah memiliki kemampuan menuangkan ide yang dimiliki dalam sebuah Karya 

Tulis Ilmiah, esai, maupun Program Kreativitas Mahasiswa. 

Di samping itu, Forum Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang 

(Formadiksi UM) sebagai sebuah oganisasi legal yang langsung di bawah naungan 

Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang (UM) memiliki kewajiban untuk 

menyejahterakan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh 

mahasiswa penerima Bidikmisi UM, baik potensi akademik maupun nonakademik. 

Salah satu potensi yang dimiliki oleh mahasiswa penerima Bidikmisi UM ialah 

menuangkan ide-ide kreatif dalam sebuah tulisan. Hal inilah yang melatarbelakangi 

Formadiksi UM untuk melakukan pembimbingan yang lebih intensif untuk 

mahasiswa penerima Bidikmisi UM yang memiliki ide-ide kreatif ke dalam sebuah 

Karya Tulis Ilmiah, esai, dan Program Kreativitas Mahasiswa. 
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B. Bentuk dan Susunan Acara 

Bentuk kegiatan Paper Coaching Clinic (PCC) tahun 2020 ini meliputi 

pengenalan dan pelatihan penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI), esai, dan Program 

Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang akan dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama 

adalah Pelatihan Karya Tulis Ilmiah dan Esai yang akan dilaksanakan pada bulan 

Agustus s.d. September 2020. Sesi kedua adalah sesi Pelatihan Program Kreativitas 

Mahasiswa yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober s.d. November 2020. 

Masing-masing pelatihan akan dilaksanakan secara online melalui dua media, yaitu 

WhatsApp dan Google Meet. Masing-masing jenis pelatihan akan dilaksanakan 

sekali dalam seminggu untuk setiap peserta, yang mana pelatihan ini akan 

dilangsungkan selama empat minggu. Sebelum pelatihan berjalan, akan dilakukan 

meet up antara peserta, panitia, dan tentor. 

 
C. Tujuan 

Tujuan diadakannya kegiatan Paper Coaching Clinic (PCC) tahun 2020 ini antara 

lain: 

• memperkenalkan kepada mahasiswa penerima Bidikmisi UM mengenai 

kegiatan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (KTI), Pelatihan Esai, dan Pelatihan 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). 

• meningkatkan semangat cipta karya mahasiswa penerima Bidikmisi UM dalam 

bidang Karya Tulis Ilmiah, Esai, dan Program Kreativitas Mahasiswa, demi 

merealisasikan “Gerakan Mahasiswa Karya Satu (Gema Karsa)” yang 

dicanangkan Universitas Negeri Malang. 

• mewadahi dan memfasilitasi mahasiswa penerima Bidikmisi UM dalam proses 

belajar dan pembuatan Karya Tulis Ilmiah, esai, dan Program Kreativitas 

Mahasiswa. 

• meningkatkan potensi mahasiswa penerima Bidikmisi UM sekaligus sebagai 

ajang untuk menyalurkan ide kreatif dan inovatif yang kemudian dituangkan 

dan dikemas rapi dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah, esai, dan Program 

Kreativitas Mahasiswa. 

 

 

2 



 

 

D. Pelaksanaan Meet Up Pelatihan Karya Tulis Ilmiah dan Esai 

Pelaksanaan meet up Pelatihan Karya Tulis Ilmiah dan Esai dilaksanakan 

pada:  

hari : Jumat; 

tanggal : 28 Agustus 2020; 

waktu : 08.00 s.d. selesai*; 

tempat : WhatsApp dan Google Meet. 

*apabila terdapat perubahan waktu akan diinformasikan lebih lanjut. 

 
E. Pelaksanaan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah dan Esai 

Kegiatan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah dan Esai akan dilaksanakan pada:  

tanggal : 31 Agustus–25 September 2020 (1 pertemuan/minggu untuk tiap tim); 

waktu : diinformasikan lebih lanjut; 

tempat : WhatsApp dan Google Meet. 

 
F. Ketentuan Umum: 

1) Peserta merupakan mahasiswa penerima Bidikmisi Universitas Negeri Malang 

angkatan 2017 s.d. 2019. 

2) Peserta memilih salah satu jenis pelatihan. 

3) Peserta yang memilih Pelatihan Karya Tulis Ilmiah wajib mengirimkan abstrak 

saat mengisi form pendaftaran. 

4) Peserta melakukan konfirmasi pendaftaran dengan format PKTI/PE (sesuai 

jenis pelatihan yang akan diikuti)_Nama Peserta_Fakultas_NIM) dan 

dikirimkan via WhatsApp ke nomor 082231363676 (Syifak). 
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G. Fasilitas 

1) Ilmu yang bermanfaat. 

2) Dibimbing oleh tentor yang berpengalaman di bidangnya. 

3) E-sertifikat*. 

*sertifikat akan diberikan apabila peserta mengikuti pelatihan sesuai dengan tata 

tertib yang akan disampaikan pada saat meet up. 

H. Penutup 

Demikian panduan ini disusun sebagai kerangka acuan dalam Pelatihan Karya 

Tulis Ilmiah dan Esai Paper Coaching Clinic (PCC) tahun 2020 dengan tema 

“Memperluas Cakrawala Ilmiah Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang 

Guna Mewujudkan Generasi Unggul yang Berkarakter, Prestatif, dan Kompetitif”. 
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Lampiran I 

 
ABSTRAK 

Abstrak adalah gambaran singkat dari keseluruhan Karya Tulis Ilmiah (KTI), yang 

berisi: 

1) permasalahan pokok yang dibahas, alasan penelitian, tinjauan/ulasan, dan kajian 

yang dilakukan; 

2) bagaimana penelitian, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan, dan metode yang 

digunakan; 

3) pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil serta prospeknya. 

Abstrak ditulis tidak dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Selain itu, 

abstrak ditulis dalam satu paragraf serta tanpa acuan, tanpa catatan kaki atau kutipan 

pustaka, dan tanpa singkatan/akronim serta bersifat mandiri, seyogianya paling banyak 

memuat 250 kata dalam bahasa Indonesia. 

Kata kunci merupakan kata/istilah yang paling menentukan/mempengaruhi/paling 

inti dalam Karya Tulis Ilmiah dan mengandung pengertian suatu konsep, harus 

mengandung cukup informasi untuk indeks dan membantu dalam penelusuran; dapat 

berupa kata tunggal dan kata majemuk dan terdiri atas tiga sampai dengan lima kata. 

Penulisan urutan dimulai dari yang paling umum dan penting dalam isi Karya Tulis 

Ilmiah dan dipisahkan dengan tanda koma. 

Adapun format penulisan abstrak untuk syarat Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Paper 

Coaching Clinic Formadiksi UM Tahun 2020, sebagai berikut. 

 Judul karya tulis dicetak tebal (bold) dengan alignment center (rata tengah) dan 

space after 12. 

 Di bawah judul karya tulis, diketik nama penulis. 

 Di bawah nama penulis, diketik Universitas Negeri Malang dan fakultas penulis. 

 Di bawah Universitas Negeri Malang dan fakultas, diberi jarak sebanyak 2 kali 

enter. 

 Abstrak diketik dengan aligment justify (rata kiri-kanan), tidak menjorok, dan diberi 

space after 12. 
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 Kata kunci yang digunakan berisi sekitar 3 – 5 kata. Penulisan urutan dimulai dari 

yang paling umum dan penting dalam isi Karya Tulis Ilmiah dan dipisahkan dengan 

tanda koma. Kata kunci diketik miring (italic) dan diawali dengan kata “Kata 

Kunci” yang dicetak tebal (bold) dan miring (italic) serta diberi tanda titik dua (:) 

setelahnya. 

 Format penulisan menggunakan font Times New Roman ukuran 12, spasi 1,15 

kertas A4 margin kiri 4 cm, sedangkan kanan, atas, dan bawah 3 cm. 

 
 

Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/E/2012 

Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah 
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Lampiran II  

JUDUL ABSTRAK 

Oleh: Nama Penulis 

Fakultas 

Universitas Negeri Malang 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kata Kunci:..............., ........................., .................., ................., ................ 
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