Petunjuk Teknis
1. Karya Tulis Ilmiah (KTI) Ilmu Sosial
a.

Tema;

“Peran Generasi Muda dalam Mempromosikan Islam

Moderat di Indonesia”
b.

Kategori Perlombaan; Perorangan, tulis ditempat

c.

Waktu dan tempat pelaksanaan

d.

Waktu

: 10-11 April 2020

Tempat

: ICT UIN Sunan Kalijaga

Ketentuan Lomba

1) Setiap PTKIN hanya dapat mengirimkan 1 (satu) orang peserta

dengan 1 (satu) karya tulis ilmiah.
2)

Pengetikan

dilaksanakan

di

tempat

perlombaan

dengan

computer/laptop yang disediakan oleh panitia (tanpa koneksi
internet).
3) Peserta dapat membawa referensi, seperti buku, jurnal, majalah,

dan koran ke dalam ruangan, kecuali makalah.
4) Peserta dilarang membawa laptop, hand phone, dan flash disk ke

dalam ruangan lomba.
5) Waktu yang diberikan dalam membuat karya tulis adalah 8 (delapan

) jam 09.00-17.00 WIB.
6) Peserta yang dinyatakan masuk lima besar, akan melakukan

presentasi di depan Dewan Juri.
7) Peserta yang masuk 5 besar akan presentasi dengan menggunakan

power point dengan durasi waktu 10 menit dan tanya jawab 20
menit.
8) Mencantumkan sumber tulisan dengan jelas
9) Penulisan kutipan menggunakan sistem American Psychological

Association
10) Penulisan

daftar

pustaka

menggunakan

model

American

Psychological Association
11) Karya tulis diketik dalam ukuran kertas A4
12) Margin 4,3,4,3 (Left, Right, Top, Bottom) dalam centimeter
13) Ukuran huruf 12, dengan huruf Times New Roman spasi 1,5

14) Hasil karya diserahkan ke panitia dalam bentuk file dengan ekstensi

.doc/docx/rtf
e.

Teknis Perlombaan

1) Peserta sudah berada di lokasi lomba 30 menit sebelum perlombaan
di mulai.
2) Dewan juri membacakan tata tertib lomba setelah semua peserta
hadir, atau perlombaan sudah memasuki waktu lomba meskipun
belum semua peserta hadir.
3) Peserta duduk sesuai dengan nomor urut.
4) Nomor diundi pada saat Technical Meeting.
5) Kewajiban setiap peserta saat Technical Meeting adalah:
a. Datang tepat pada waktunya dan mengisi daftar hadir
b. Mengikuti acara dengan baik dan tertib
6) Materi yang dinilai pada saat presentasi adalah:
a. Kemampuan mempresentasikan karya tulis
b. Kejelasan bahasan sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan
c. Kemampuan menjawab pertanyaan dewan juri.
7) Juara lomba ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3
.
8) Karya finalis akan diberi kesempatan untuk diterbitkan dalam
jurnal di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Minimal terakreditasi
Sinta 3 .
9) Karya-karya terbaik IPPBMM 2020 akan didokumentasikan dalam
bentuk buku.
10) Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu
gugat.
11)

Peraturan lain dapat disampaikan saat

Technical Meeting

dilaksanakan
f.

Unsur Penilaian
▪

Sistematika dan Tata Bahasa (15%)

▪

Ketajaman analisis/pembahasan (40%)

▪

Ide dan inovasi Karya Ilmiah (30%)

▪

Kemutakhiran Pustaka dan Tidak adanya unsur plagiasi(15%)

g.

Ketentuan Presentasi:
▪

Presentasi berdurasi maksimal 10 menit dan tanya jawab 20
menit.

▪

Masing-masing dewan juri boleh menanyakan lebih dari 1 (satu)
pertanyaan, namun tidak ada pertanyaan susulan (mengejar)

h. Materi yang dinilai pada saat presentasi adalah:

i.

▪

Kemampuan mempresentasikan karya tulis

▪

Kejelasan bahasa sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan

▪

Kemampuan menjawab pertanyaan dewan juri.

Penutup
Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan
pada waktu technical meeting

