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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunianya, 

panduan Lomba Karya Ilmiah ke-IX ini dapat dibuat dengan baik dan lancar. Terimakasih pula untuk 

Institut Sains & Teknologi AKPRIND serta para Dosen yang telah membantu dan terus mensupport 

berlangsungnya acar ini sehingga acara ini bisa terus berjalan hingga tahun ini. Tidak lupa saya 

berterima kasih kepada panitia yang terus berkontribusi untuk kelancaran acara ini dari awal hingga 

nanti.  

Acara Lomba Karya Ilmiah ke- IX sendiri sudah memasukin tahun ke 9 nya. Masih sama 

seperti tujuan awal, kami menyelenggarakan acara ini dengan maksud memtotivasi siswa/siswi 

SMA/SMK/MA sederajat sebagai generasi muda Indoesia untuk berfikir lebih maju, inovatif, dan 

kreatif dalam upaya sumbangsih generasi muda dalam peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang 

unggul. Selain itu, kami juga memeliki tujuan untuk menggali dan mengembangkan kemampuan 

siswa/siswi SMA/SMK/MA sederajat dalam menyampaikan gagasan tentang pemanfaatan dan 

optimasi sumber daya dan kearifan lokal menjadi produk yang berkualitas dan unggul serta 

bermanfaat bagi masyarakat luas.  

Panduan Lomba Karya Ilmiah ke IX berisi panduan-panduan dalam pengerjaan karya tulis 

ilmiah berupa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh peserta. Tidak hanya itu, dalam 

panduan ini juga terdapat kriteria penilaian secara garis besar telah disusun sedemikian rupa oleh 

panitia sehingga dapat menjadi acuan dalam pengerjaan karya tulis ilmiah ini kedepannya. Kami 

berharap buku panduan ini dapat bermanfaat kedepannya dan kami selalu menerima kritik dan saran 

agar acara ini dapat berlangsung lebih baik kedepannya.  

Yogykarta, November 2017  

Luffi Fadillah 

Ketua Panitia  
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PENDAHULUAN 
 

Pertumbuhan laju penduduk di Indonesia yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan 

sumber energi, pangan dan kesehatan juga ikut meningkat. Sumber energi merupakan kebutuhan yang 

sangat penting di era ini. Banyak bidang industri yang memerlukan energi dalam jumlah yang tidak 

sedikit. Selain itu, kebutuhan pangan dan kebutuhan akan kesehatan juga terus meningkat. Karena 

tidak dipungkiri, makanan merupakan hal pokok yang dibutuhkan setiap makhluk hidup khusunya 

manusia. Selain itu, kesehatan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dewasa ini. 

Alasan-alasan ini menjadi dasar perlunya optimalisasi pengembangan sumber daya alam dan 

kearifan lokal masyarakat Indonesia. Untuk itu, pemanfaatan sumber daya alam maupun kearifan 

lokal masyarakat Indonesia diperlukan untuk mewujudkan kemandirian di bidang penyediaan energi, 

bidang pangan dan bidang kesehatan. Selain itu, recyle atau daur ulang limbah menjadi hal penting 

sebagai upaya problem solving atas kebutuhan energi dan kebutuhan pangan yang terus meningkat. 

Serta sebagai langkah untuk menjawab persoalan tentang kebutuhan energi, pangan dan kesehatan. 

Satu langkah kecil yang berdampak besar bila semua manusia melakukan hal yang sama dan 

kompak untuk mengolah sumber daya alam. Cara termudahnya adalah dengan mengubah pola hidup. 

Pola hidup dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal dengan bijak menjadi suatu 

terobosan untuk menghasilkan produk yang unggul dan berdaya guna bagi keberlangsungan hidup 

manusia sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.  

Lomba Karya Ilmiah IX merupakan suatu sarana bagi siswa/siswi SMA/SMK/MA untuk 

dapat melatih kemampuan dalam menyampaikan gagasan tentang pemanfaatan dan optimasi sumber 

daya dan kearifan lokal menjadi produk yang berkualitas dan unggul serta bermanfaat bagi 

masyarakat luas sebagai solusi permasalahan diatas. Tema yang diangkat adalah “Sumber Daya & 

Kearifan Lokal Guna Peningkatan Taraf Kehidupan Yang Unggul”. Dengan sub tema energi & 

teknologi, teknologi bahan makanan, obat-obatan tradisional dan pemanfaatan limbah(daur ulang). 

Oleh karenaitu, dengan diadakannya kompetisi tingkat nasional ini, diharapkan kesadaran akan 

pentingnya pemanfaatan sumber daya dan kearifan lokal dapat ditingkatkan.  
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A. PENJELASAN UMUM  
 

Lomba Karya Tulis Ilmiah IX tingkat Nasional dengan tema utama : “Sumber Daya & 

Kearifan Lokal Guna Peningkatan Taraf Kehidupan Yang Unggul” dimaksudkan untuk mewadahi 

gagasan-gagasan inovatif dan kreatif siswa/siswi SMA/SMK/MA dalam bentuk tulisan ilmiah yang 

menunjang kesadaran akan pentingnya pemanfaatan sumber daya dan kearifan lokal. Lomba Karya 

Tulis Ilmiah IX tingkat Nasional ini bertujuan:  

 

1. Menggali dan mengembangkan kemampuan siswa SMA/SMK/MA dalam menyampaikan 

gagasan tentang pemanfaatan dan optimasi sumber daya dan kearifan lokal menjadi produk 

yang berkualitas dan unggul serta bermanfaat bagi masyarakat luas.  

2. Menindaklanjuti gagasan tersebut dengan kolaborasi antara siswa, mahasiswa, dosen dan 

praktisi dari industri, untuk melakukan penelitian guna pengembangan gagasan awal dari 

siswa. Hasil penelitian ini selanjutnya dapat diimplementasikan untuk pengabdian kepada 

masyarakat.  

 

 

B. KETENTUAN UMUM  

1. Peserta Lomba Karya Ilmiah IX adalah siswa/i SMA/SMK/MA dan terdaftar sebagai siswa 

aktif pada Januari 2018.  

2. Peserta merupakan kelompok yang terdiri dari minimal 2 (dua) siswa/i dan maksimal 3 (tiga) 

siswa/i dengan seorang guru pedamping.  

3. Peserta diperbolehkan menjadi anggota 2 kelompok berbeda dengan ketentuan tidak 

menjadi ketua dalam kedua kelompok tersebut (hanya boleh menjadi ketua di kelompok A 

dan anggota di kelompok B, atau boleh menjadi anggota di kelompok A dan B, dan tidak 

boleh menjadi ketua di kelompok A dan B).  

4. Setiap sekolah boleh mengirimkan lebih dari 1 (satu) kelompok.  

5. Setiap kelompok hanya diperbolehkan mengirimkan 1 (satu) karya ilmiah. 

6. Harap mencantumkan nama dan gelar(bila ada) dengan benar di lampiran proposal karya 

ilmiah untuk ketua, anggota dan guru pendamping, panitia tidak bertanggung jawab atas 

kesalahan nama di sertifikat. 

7. Tidak diperbolehkan mengganti anggota atau guru pendamping saat karya sudah dikirim 

(siswa/i dan guru pendamping harus sesuai dengan proposal karya ilmiah yang dikirimkan). 

8. Nama dalam proposal karya ilmiah panitia anggap benar & sertifikat akan dicetak sesuai 

dengan nama yang tertera dalam proposal (panitia tidak menanggung atas kesalahan nama 

dalam proposal yang sudah dikirim). 

9. Presentasi, Lomba Stand & Poster, dan Pengumuman Pemenang 9 Mei 2018, Technical 

Meetting 8 Mei 2018, Pengumuman 20 Finaslis 24 April 2018, Seleksi Oleh Tim Juri 7 April 

sampai 23 April 2018, serta Pengumpulan Naskah 1 Januari sampai 6 April 2018. 

10. Peserta harus mengikuti alur lomba dan peraturan dari panitia.  

11. Dua Puluh (20) karya ilmiah terbaik akan dipilih untuk dipresentasikan oleh anggota 

kelompok diacara grand final yang diselenggarakan di Institut Sains & Technologi 

AKPRIND Yogyakarta.  

12. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
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13. Panitia mememiliki wewenang untuk mengambil keputusan secara tegas atas seluruh 

kondisi yang tidak diatur dalam ketentuan. Hasil keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak 

dapat diganggu gugat.  

14. Apabila ada informasi yang kurang jelas dapat menghubungi contact person yang 

tersedia. 

 

 

C. ALUR LOMBA DAN JADWAL KEGIATAN  

 

 

 

D. BENTUK KEGIATAN  

 

1. Publikasi lomba karya ilmiah dilakukan mulai tanggal 1 Desember 2017 melalui web 

www.kimia.akprind.ac.id dan media sosial , serta juga dengan pengiriman email ke sekolah.  

2. Pengiriman Karya Ilmiah Remaja ke sekretariat mulai 1 Januari dan paling lambat 6 April 2018.  

3. Seleksi akan dilakukan oleh tim juri pada tanggal 7 April sampai 23 April 2018, dan akan dipilih 

sebanyak 20 karya terbaik.  

4. Pengumuman 20 karya ilmiah terbaik akan disampaikan melalui web www.kimia.akprind.ac.id 

dan media sosial  pada tanggal 24 April 2018.  

5. Technical Meeting pada tanggal 8 Mei 2018.  

6. Presentasi karya ilmiah terpilih oleh peserta lomba di depan tim juri pada tanggal 9 Mei 2018 di 

Institut Sains & Technologi AKPRIND Yogyakarta .  

7. Pameran 20 karya ilmiah yang terpilih dalam bentuk stand dan poster pada tanggal 9 Mei 2018 di 

Institut Sains & Technologi AKPRIND Yogyakarta .  

• PENGUMPULAN NASKAH 

• 1 Januari sampai 6 April 2018 

• SELEKSI TIM JURI 

• 7 April sampai 23 April 2018 

• PENGUMUMAN 20 BESAR 

• 24 April 2018 

• TECHNICAL MEETING 

• 8 Mei 2018 

• GRAND FINAL 

• 9 Mei 2018 
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Tindak Lanjut  
Dari semua makalah yang masuk dicermati, apabila perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka kami akan berkolaborasi dengan sekolah maupun 

industri untuk melaksanakan kegiatan tersebut.  

 

 

E. CARA MENGIKUTI LOMBA  
 

Karya ilmiah dalam bentuk hardcopy dan softcopy dikirim:  

 

1. Hardcopy sebanyak 5 rangkap ke alamat Sekretariat Panitia Lomba Karya Ilmiah Remaja IX.  

2. Softcopy, melalui e- mail lkirhmtkista@gmail.com . 

3. Pengiriman karya ilmiah paling lambat 6 April 2018 (cap pos untuk hadrcopy). 

4. Satu tim minimal terdiri dari 2 orang siswa/i dan maksimal terdiri dari 3 orang siswa/i 

diperbolehkan beda angkatan dengan satu Guru pendamping.  

5. Peserta yang lolos sebagai finalis diwajibkan melakukan presentasi serta menyiapkan stand 

dan poster untuk memamerkan karyanya pada kegiatan final Lomba Karya Ilmiah Remaja IX 

pada tanggal 9 Mei 2018. 

6. Akan diadakan penilaian melelui vote media sosial poster terbaik dengan presentase nilai 

10%. 

7. Penentuan Pemenang berdasarkan kategori :  

a. Presentasi ( diambil juara 1, 2, dan 3 )  

b. Stand ( diambil best stand)  

c. Poster ( diambil best poster)  

 

 

F. KRITERIA KARYA ILMIAH  

 

1. Karya ilmiah dapat disusun berdasarkan studi pustaka atau dari hasil penelitian yang 

dilakukan siswa siswi SMA/SMK/MA (bukan merupakan usulan atau proposal)  

2. Karya Ilmiah bersifat orisinil (belum pernah dipublikasikan sebelumnya, dan bukan 

merupakan hasil edit dari karya ilmiah orang lain).  

 

 

G. FORMAT PENULISAN KARYA ILMIAH  
 

Karya ilmiah ditulis dengan huruf Times New Roman font 12, spasi 1,5 (kecuali intisari spasi 1), 

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

1. Halaman Judul : Memuat judul karya ilmiah, logo sekolah, penyusun, nama sekolah, tahun.  

2. Halaman Pengesahan: Judul, identitas peserta , disyahkan oleh Kepala Sekolah. 

3. Intisari, disertai kata kunci. 
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4. Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Rumusan Masalah, Metodologi Penulisan (untuk karya 

ilmiah yang disusun berdasarkan studi pustaka) atau Metodologi Penelitian (untuk karya 

ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian), Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, serta 

Daftar Pustaka.  

5. Lampiran 

a. Surat Pernyataan Ketua 

b. Data Siswa (Ketua dan Anggota) 

c. Data Sekolah Nama sekolah. 

d. Data guru pendamping/pembimbing. 

e. Dokumentasi penelitian atau gambar yang diperlukan (bila ada). 

 

 

H. KRITERIA PENILAIAN  
 

Penilaian terhadap presentasi finalis, stand, dan poster dilakukan oleh dewan juri (Dosen Jurusan 

Teknik Kimia Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta)  

 

1. Kesesuaian dengan Tema (10%)  

2. Estetika dan Sistematika Penulisan (30%)  

3. Kualitas dan Kejelasan Materi (60%)  
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PENULISAN 
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A. Petunjuk Penulisan/ Pengetikan Karya Tulis Ilmiah  
 

1. Karya ilmiah ditulis dengan huruf Times New Roman font 12, spasi 1,5 (kecuali 

intisari spasi 1), margin kiri 4 cm, atas dan kanan, bawah 3 cm di atas kertas ukuran 

A4.  

2. Cara penulisan Bab dan Sub-bab tidak menggunakan sistem angka, artinya ada 

penomoran Bab dan Sub-bab.  

3. Judul Bab diketik menggunakan huruf besar (capital) dengan cetak tebal (font style 

bold) dimulai dari sebelah kiri tanpa garis bawah.  

4. Judul Sub-bab ditulis dengan cetak tebal (font style bold), dimulai dari sebelah kiri, 

huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar (capital), kecuali kata-kata tugas, 

seperti preposisi (“di”, “ke”, “dari”, “yang”, “antara”, “pada”, “untuk”, “tentang”, 

“dengan”); kata sambung (“dan”, “atau”, “sejak”, “setelah”, “karena”).  

5. Alinea baru diketik menjorok ke dalam (diberi indentation) sebanyak 7-8 karakter 

(sekitar 1,25 cm).  

6. Ringkasan/Abstraksi/Intisari dan Daftar Pustaka diketik 1(satu) spasi. Khusus 

Ringkasan/abstraksi ditulis menggunakan cetak miring (font style italic). Kata Kunci 

maksimal 6 (enam) suku kata.  

7. Bagian halaman judul, halaman pegesahan, kata pengantar, daftar isi, serta 

ringkasan/abstraksi diberi nomor halaman menggunkan angka romawi kecil (i,ii,iii 

dan seterusnya).  

8. Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan kemunculannya 

dalam naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan nomor tabel menggunakan 

angka.  

9. 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. 

10. Lampiran (Data Ketua, Data Anggota, Data Sekolah, Data Guru pendamping, dan 

Dokumentasi) tidak diberi halaman. 
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B. Format Penulisan Halaman Sampul dan Halaman Pengesahan  

1) Format Halaman Sampul   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL KARYA TULIS ILMIAH 

 

 

Diusulkan Oleh: 

Nama Ketua Kelompok   N.I.S 

Nama Anggota Kelompok  N.I.S 

Nama Anggota Kelompok  N.IS 

Nama Guru Pendamping (beserta gelar) N.I.K 

 

NAMA SEKOLAH 

ALAMAT/KOTA 

TAHUN 

LOGO 

SEKOLAH 
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2) Format Halaman Pengesahan 

 

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH 

  

  

1. Judul : 

2. Ketua Kelompok; 

a. Nama Lengkap : 

b. N.I.S : 

c. Jurusan : 

d. Nama Sekolah : 

e. Alamat Rumah : 

f. No. Telepon/ HP : 

g. Alamat email : 

3. Guru Pembimbing;  

a. Nama Lengkap dan Gelar : 

b. NIP/NIDN : 

 

 Kota, Tanggal-Bulan-Tahun 

 

Guru Pembimbing  Ketua Kelompok 

   

 

 

 

 

Nama 

N.I.P/N.I.D.N 

 Nama 

N.I.S 

   

 Menyetujui,  

 Kepala Sekolah  

  

 

 

 

 

 

 Nama 

N.I.P/N.I.D.N 
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C. Format Surat Pernyataan Ketua, Biodata Ketua & Anggota, Biodata Sekolah dan Biodata 

Guru Pendamping 

1) Format Surat Pernyataan Ketua 

SURAT PERNYATAAN KETUA 

Yang bertanda tangan di bawah ini; 

Nama  : 

N.I.S  : 

Kelas  : 

Jurusan  : 

Dengan ini menyatakan bahwa usulan saya dengan judul: 

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

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

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

yang diusulkan bersifat original (belum pernah dipublikasikan sebelumnya, dan bukan merupakan 

hasil edit dari karya ilmiah orang lain). 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

Kota, Tanggal- Bulan- Tahun 

    Yang menyatakan, 

    Materai Rp. 6.000,- 

    Tanda tangan 

    (Nama Lengkap) 

    N.I.S 
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2) Format Biodata Ketua & Anggota 

a. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap  

2 Jenis Kelamin  

3 Jurusan  

4 N.I.S  

5 Tempat, Tanggal Lahir  

6 E-mail  

7 No. Telepon/Hp  

 

b. Riwayat Pendidikan 

 SD SMP SMA/SMK/MA 

Nama Instansi    

Jurusan    

Tahun Masuk-Lulus    

 

c. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

1    

2    

3    

 

Semua data yang saya isikan dan cantumkan dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan lomba 

karya ilmiah remaja. 

 

   Kota, Tanggal- Bulan- Tahun 

 Pengusul 

 Tanda Tangan 

 (Nama Lengkap) 

 

3) Format Biodata Sekolah 

1 Nama Sekolah  

2 Alamat Sekolah  

3 No. Telepon  

4 E-mail  

5 Nama Kepala Sekolah  
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4) Format Biodata Guru Pendamping 

a. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap  

2 Jenis Kelamin  

3 Jurusan  

4 N.I.P/N.I.D.N  

5 Tempat, Tanggal Lahir  

6 E-mail  

7 No. Telepon/Hp  

 

b. Riwayat Pendidikan 

 SMP SMA/SMK/MA Universitas 

Nama Instansi    

Jurusan    

Tahun Masuk-Lulus    

 

c. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

1    

2    

3    

 

Semua data yang saya isikan dan cantumkan dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan lomba 

karya ilmiah remaja. 

 

   Kota, Tanggal- Bulan- Tahun 

 Pengusul 

 Tanda Tangan 

 (Nama Lengkap) 
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D. Daftar Pustaka System Hardvard (author-date-style) 

System Hardvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan 

berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang 

sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya tepat dibelakang tahun 

publikasi (baik penulisan dalam daftar pustaka maupun sitasi dalam naskah tulisan). Alamat internet 

ditulis menggunakan huruf italic (cetak miring). Terdapat banyak varian dari system Hardvard yang 

digunakan dalam berbagai jurnal didunia.   

Contoh Penulisan Daftar Pustaka: 

Buller H, Hoggart K. 1994a. New drugs for acute respiratory distress syndrome. New England J Med 

337(6): 435-439. 

Buller H, Hoggart K. 1994b. the social integration of British home owners into rench rural 

communities. J Rural Studies 10(2):197-210. 

Dower m. 1997. Planning aspects of second homes. di dalam Coppock JT (ed.), second Homes:cures 

or Blessing?Oxford: Pergamon Pr. Hlm 210-237. Grinspoon L, Bakalar JB. 1993. 

Marijuana:the Forbidden Medicine. London: Yale Univ Press.  

Contoh melakukan perujukan sumber pustaka dalaam naskah tulisan: 

“Smith (1983) menemukan bahwa tumbuhan pengikat N dapat diinfeksi oleh beberapa spesies 

Rhizobium yang berbeda”.  

“Integrasi vertical system ranati pasokan dapat menghemat total biaya distribusi antara 15 % samapai 

25 % (Smith, 1949, Bond et al.,1955, Jones dan Green, 1963).” 

“Walaupun keberadaan Rhizobium normalnya mampu meningkatkan pertumbuhan kacangkacangan 

(Nguyen, 1987), na amun telah didapat pula hasil yang berbeda bahkan berlawanan (Washington, 

1999).” 
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KETENTUAN 20 FINALIS 

LOMBA KARYA ILMIAH 

KE-IX 
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A. Ketentuan Pengumuman 

Dua Puluh (20) Finalis dengan Karya Ilmiah terbaik akan diumumkan pada tanggal 24 April 

2018 melalui web hmtk-akprind.blogspot.co.id dan dikirimkan email sekolah. Dua Puluh Finalis 

tersebut merupakan finalis Lomba Karya Ilmiah Ke-IX tahun 2018 yang akan diundang ke Institut 

Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta untuk mempresentasikan Karya Tulis Ilmiah di depan 

dewan juri dan melaksanakan lomba stand dan poster pada tanggal 9 Mei 2018. 

B. Ketentuan Umum 

1. Peserta yang lolos ke-20 besar akan didampingi oleh LO (Liaison Officer). 

2. TM (Technical Meeting) dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 11.00 WIB di 

Auditorium Kampus I Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta. 

3. Peserta yang datang bisa langsung mengisi lembar registrasi. 

4. Penataan stand bisa dilakukan sebelum registrasi dimulai pada hari Rabu 9 Mei 2018 pukul 

06.30 WIB. 

5. Urutan presentasi ditentukan secara undian yang diambil oleh peserta pada saat TM. 

6. Urutan presentasi tidak dapat ditukarkan maupun diubah. 

7. Peserta diwajibkan berseragam sesuai dengan atribut sekolah masingmasing pada saat 

presentasi Karya Ilmiah (9 Mei 2018). 

8. Peserta wajib mengikuti serangkaian acara final hingga selesai dan datang 15 menit sebelum 

acara dimulai. 

9. Selama final berlangsung, peserta dimohon tidak meninggalkan ruangan tanpa keperluan yang 

jelas. 

10. Pemenang LKIR ditentukan dari hasil penilaian juri dan tidak dapat diganggu gugat. 

11. Satu tim maksimal 4 orang, terdiri atas 3 siswa dan 1 guru pendamping. 

12. Konsumsi yang disediakan pada hari Rabu sesuai dengan jumlah maksimal dalam satu tim. 

13. Transportasi ditanggung oleh pihak sekolah masing-masing. 

14. Panitia menyediakan ruang transit di ruang kelas Kampus Institut Sains & Teknologi 

AKPRIND Yogyakarta dan panitia  juga menyediakan informasi tempat penginapan. 

15. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :  

Luffi : 087736454096 (wa) 

Dony : 082274364124 (wa)  

Catatan :   

a. Peserta yang tidak hadir di TM, pengambilan nomor undian diwakilkan oleh panitia dan 

tidak dapat ditukarkan.  

b. Presentasi menggunakan power point 2003/2007/2010.  

c. Power point wajib dikirimkan ke email lkirhmtkista@gmail.com sebelum tanggal 4 Mei 

2018.  

d. Laptop untuk presentasi menggunakan laptop yang telah disediakan. 
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A. KETENTUAN PRESENTASI 

1. Tiap kelompok diberi waktu 20 menit untuk presentasi dan sesi tanya jawab dewan juri. 

2. Pengundian urutan presentasi dilakukan ketika Technical Meeting pada Hari Selasa, 8 

Mei 2018 di Auditorium Kampus 1 Institut Sains Technologi AKPRIND Yogyakarta. 

3. Panitia hanya menyediakan laptop (dengan program standar Ms Word, Ms Power Point, 

Ms Excel) , viewer, LCD, microphone, pointer dan speaker untuk presentasi. 

4. Presentasi menggunakan power point 2003/2007/2010. 

5. Presentasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali ada kata-kata 

atau kalimat berbahasa asing yang dapat menimbulkan makna tidak 

jelas/berbeda/ambigu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia. 

6. Peserta tidak diizinkan membawa suporter ke dalam ruang presentasi. 

7. Pakaian/ dresscode peserta ketika presentasi :  

Harus mengenakan Seragam Indentitas Sekolah atau almamater sekolah 

Sepatu bebas sopan 

8. Ketentuan presentasi akan diberikan lebih rinci bersamaan dengan informasi 

pengumuman finalis. 

9. Kriteria Penilaian 

No Komponen Penilaian Bobot 

1. 
Penampilan : daya tarik presentasi, penyampaian 

presentasi 
10 

2. 
Struktur presentasi : proposi masing - masing 

bagian 
20 

3. Keseuaian dengan naskah Karya Tulis Ilmiah : isi 25 

4. 

Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan yang 

diajukan dan kemampuan mempertahankan 

pendapat 

40 

5. Ketepatan waktu presentasi 5 

Total 100 

10. Kriteria Penilaian Presentator 

No Komponen Penilaian Bobot 

1. Penampilan : Bahasa, Gestur Tubuh, dan Intonasi 20 

2. Penguasaan Materi 30 

3. Sikap dalam penyampaian dan semangat 15 

4. 

Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan yang 

diajukan dan kemampuan mempertahankan 

pendapat 

30 

5. Ketepatan waktu presentasi 5 

Total 100 

 

B. KETENTUAN STAND & POSTER 

1. Finalis diharuskan membuat stand dan poster sebagai bahan expo. Masing-masing kelompok 

membuat satu jenis poster. 

2. Ketentuan poster :  

a. Poster berukuran A3 jenis kertas bebas. 

b. Poster dibuat semenarik dan sekreatif mungkin, komutatif dan tidak mengandung 

unsur sara. 
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c. Teknis dan gaya visualisasi bebas, orisinil, dan tidak memakai elemen melanggar hak 

cipta dan etika pembuatan karya cipta (bukan tiruan/jiplakan). 

d. Konten poster: 

 Identitas tim finalis (nama, sekolah, dan judul) 

 Intisari penjabaran penyelesaian 

 Keywords 

 Informasi yang mendukung (Tabel/Grafik/Persamaan) 

 Logo Sekolah 

 Poster di cetak 2 lembar (1 digunakan expo dan 1 dikumpulkan ke panitia) 

 Tidak ada pengaturan khusu terkait tata letak/layout poster. 

3. Penilian poster dan stand tidak saling diintegrasikan dengan penilaian presentasi (penilian 

masing-masing kategori). 

4. Kategori Best Stand akan dinilai oleh Tim Dewan Juri dari Dosen Teknik Kimia dan 

Mahasiswa Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta. 

5. Kategori Best Poster dinilai oleh Tim Dewan Juri dari Dosen Teknik Kimia dan Mahasiswa 

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta dan vote media sosial dengan ketentuan 

vote memfollow : 

1.instagram @teknikkimiaakprind dan @lkirhmtkista 

2. twitter @lkirhmtkakprind dan @hmtkakprind1 . 

Ketentuan lebih lanjut akan diposting pada media sosial terkait 

6. Panitia menyediakan space dan partisi untuk stand dan poster. 

7. Panitia hanya menyediakan meja, kursi, papan poster, dan stop kontak untuk pelaksanaan 

perlombaan stand & poster. 

8. Pakaian/ dresscode peserta ketika expo stand & Poster: 

a) Harus mengenakan seragam Identitas sekolah atau almamater sekolah 

b) Sepatu bebas sopan 

9. Ketentuan expo akan diberikan lebih detail bersamaan dengan informasi pengumuman 

finalis.  

10. Kriteria Penilaian 

No Komponen Penilaian Bobot 

1. Kelengkapan konten poster 10 

2. 
Cara penyajian informasi : komutatif dan 

informatif secara visual 
20 

3. Kreatifitas desain dan keindahan 25 

4. Orisinalitas karya 40 

5. Polling atau voting media 5 

Total 100 
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HADIAH PEMENANG & PENGHARGAAN 

 

1. HADIAH 

 

 

 

2. PENGHARGAAN 

  

• Sertifikat 

• Trophy 
Pemenang 

LKIR 

• Sertifikat Finalis 20 
Besar 
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INFORMASI 

Sekretariat: 

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, IST AKPRIND Jl. Kalisahak No. 28 Komplek 

Balapan, Yogyakarta, 55222 Telp. 0274-563029 Psw 109 Fax. 0274-563827; 

CP ; Luffi : 087736454096 (wa) 

Dony : 082274364124 (wa)  

  

Contact person  

FB  : LKIR Tenkik Kimia IST Akprind 

Twitter  : @lkirhmtkakprind 

Instagram : @lkirhmtkista 

Web  : kimia.akprind .ac.id 

E-mail  : lkirhmtkista@gmail.com 

 

 


