TERM OF REFERENCE LOMBA KARYA TULIS ILMIAH UNTUK GURU DAN DOSEN SE
JAWA TIMUR
Tema LOMBA KARYA TULIS ILMIAH ini adalah “Praktik Pendidikan Bagi Penyandang
Disabilitas” dengan kategori yaitu:
1. LKTI untuk Guru SMA atau sederajat (Madrasah Aliyah, SMK baik pada sekolah luar
biasa ataupun sekolah inklusi). Sub Tema untuk kategori ini adalah Praktik
Pembelajaran bagi Siswa Disabilitas
2. LKTI untuk Dosen (dosen yang belum memiliki jabatan akademik atau dengan
jabatan akademik maksimal Asisten Ahli. Tidak terbuka bagi Lektor, Lektor Kepala,
atau Profesor). Sub Tema untuk kategori ini adalah Dukungan Bagi Pendidikan
Inklusi di Perguruan Tinggi.
Sifat Karya Tulis Ilmiah:
1. Karya tulis merupakan artikel ilmiah yang berisi analisis ilmiah terkait pembelajaran
bagi siswa/mahasiswa penyandang disabillitas. Untuk kategori Guru SMA atau
sederajat karya tulis merupakan analisis dari pengalaman guru dalam mengajar
siswa penyandang disabilitas. Sedangkan untuk kategori Dosen adalah tinjauan
ilmiah terkait dengan bentuk dukungan bagi mahasiswa disabilitas dalam mengakses
pendidikan di perguruan tinggi, misalnya teknik mengjar, aksesibilitas pendidikan
bagi dosen. Karya ilmiah dosen dapat berupa hasil penelitian atau kajian ilmiah.
2. Karya tulis adalah asli, bukan plagiat, belum pernah dipublikasikan sebelumnya,
belum pernah menjadi juara pada event sebelumnya, serta sedang tidak
diikutsertakan dalam ajang lomba lain.
3. Karya tulis bersifat objektif, dan tidak mengundang unsur diskriminasi SARA.
4. Penulisan dilakukan secara sistematis dan logis dengan penggunaan bahasa
Indonesia yang baik dan benar (sesuai EYD).
5. Karya tulis disampaikan dalam bentuk yang sistematis, runtut, dan didukung oleh
data atau informasi yang terpercaya.
6. Seluruh karya tulis yang dikompetisikan dalam kompetisi ini menjadi milik panitia,
sehingga panitia memiliki hak untuk mempublikasikan karya dengan tetap
mencantumkan nama penulisnya.
7. Segala bentuk pelanggaran dan plagiatisme akan diberikan sanksi berupa
diskualifikasi dari perlombaan.
Persyaratan Administratif:
1. Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional adalah peserta individual yang
merupakan guru atau dosen.
2. Untuk kategori guru adalah guru SMA/SLB/MA/SMK dan sederajat
3. Untuk kategori dosen adalah dosen pemula yang belum memiliki jabatan akademik
atau dengan jabatan akademik maksimal Asisten Ahli. Tidak terbuka bagi Lektor,
Lektor Kepala, atau Profesor

4. Peserta membaca dan mengikuti setiap mekanisme perlombaan serta mengikuti tata
aturan penulisan.
Proses pendaftaran dan pengiriman karya tulis :
1. Peserta mengisi formulir yang diunduh di web www.psld.ub.ac.id, mengirimkan
karya tulis ilmiah (full paper), formulir pendaftaran, dan pernyataan guru/dosen ke
email lkti.psld@ub.ac.id. Formulir pendaftaran dan formulir pernyataan dapat
didownload di website psld.
2. Email diberikan judul/subjek:
LKTI PSLD_Nama Peserta_Kategori (Guru/Dosen)_Judul Karya Tulis
3. Karya tulis dikirimkan dalam bentuk softcopy dengan format .pdf dan diberi judul
sama dengan judul email.
4. Pengiriman semua berkas karya tulis dapat dilakukan mulai tanggal 1 September
s/d 24 Oktober 2017.
5. Seluruh peserta yang mengirimkan naskah akan mendapatkan e-certificate sebagai
partisipan lomba.
Seleksi Karya Tulis
1. Karya tulis yang dikirimkan oleh peserta akan diseleksi oleh tim juri dan dipilih 10
karya terbaik pada masing-masing kategori sebagai finalis.
2. Peserta yang lolos ke babak final akan diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2017
melalui email dan website www.psld.ub.ac.id
Tahapan Final
1. Para finalis mempresentasikan karya tulis ilmiahnya pada 8 November 2017 di
Malang (lokasi pelaksanaan final akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman
finalis).
2. Acara Final Lomba Karya Tulis Ilmiah akan dihadiri oleh 10 peserta dengan karya
terbaik.
3. Finalis mengumpulkan slide presentasi kepada panitia H-1 atau setibanya di lokasi.
4. Finalis berpakaian rapi, sopan, dan, bersepatu.
5. Finalis akan tampil dan mempresentasikan karya tulisnya di hadapan juri. Alokasi
waktu presentasi masing-masing tim adalah :
o Presentasi karya tulis maksimal 10 menit
o Tanya jawab dengan masing-masing tim juri maksimal 15 menit
5. Peserta diperbolehkan menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan isi
presentasi. Sarana dan prasarana tersebut dipersiapkan dan dibawa sendiri oleh
peserta.
6. Seluruh finalis akan mendapatkan sertifikat (hardcopy)
7. Pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah akan diumumkan pada Seminar Nasional pada
tanggal 9 November 2017.
8. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

Ketentuan Artikel Ilmiah
1. Karya tulis font Times New Roman, ukuran 12 (kecuali untuk judul), dengan spasi 1,5.
Batas margin kiri, kanan, atas, bawah adalah 4,3,3,3 pada kertas berukuran A4.
2. Ditulis dengan mengikuti tata bahasa dan ejaan baku sesuai dengan Pedoman Umum
Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).
3. Jumlah keseluruhan karya tulis minimal 8 halaman dan maksimal 20 halaman (untuk
guru) dan minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman (untuk dosen).
4. Format bagian karya tulis adalah:
a. Judul karya tulis bebas, menarik, dan menggambarkan isi karya tulis. Ditulis
dengan huruf tebal (bold) dan posisi center. Khusus untuk judul font huruf sebesar
17.
b. Nama penulis dan institusi . Diletakkan di bawah judul. Nama penulis dengan
font 12 dicetak tebal. Sedangkan nama sekolah/perguruan tinggi diletakkan di
bawah nama penulis dengan font ukuran 11 dicetak miring.
c. Pendahuluan (berisi latar persoalan dan identifikasi topik bahasan)
d. Isi (pembahasan dan analisis)
e. Kesimpulan (berisi kesimpulan, penutup, dan saran).
f. Daftar Pustaka berisi judul buku, artikel ilmiah, surat kabar, dan sumber lain yang
merupakan referensi penulisan karya tulis
Panitia telah menyiapkan template untuk membantu memandu pembuatan karya tulis
ilmiah.
5. Naskah karya tulis yang dikirim menjadi hak panitia. Panitia berhak
mempublikasikan dengan menyertakan informasi mengenai sumber/penulisnya
Penghargaan:
1. Seluruh finalis akan mendapatkan sertifikat sebagai finalis dan gratis mengikuti
kegiatan Seminar Nasional tanggal 9 November 2017 di Malang
2. Dipilih 3 pemenang bagi masing-masing kategori dengan hadiah
 Juara I: Sertifikat & Uang Rp. 2.500.000,00
 Juara II: Sertifikat & Uang Rp. 1.500.000,00
 Juara III: Sertifikat & Uang Rp. 1.000.000,00

