PANDUAN
LOMBA GAGASAN TERTULIS DAN POSTER
BAGI MAHASISWA

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII
2020

Lomba Gagasan Tertulis dan Poster

A. Nama Kegiatan
Lomba Gagasan Tertulis dan Poster Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi di Lingkungan
LLDIKTI Wilayah VII.
B. Tema
“Belajar dari Covid-19”
C. Latar Belakang
1. Pandemi Covid-19 berdampak pula pada dunia pendidikan. Penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi terutama kegiatan pembelajaran harus dilakukan
sepenuhnya menggunakan teknologi informasi.
2. Perguruan Tinggi harus bekerja keras untuk berupaya dengan segala upaya agar
tridharma tetap dapat terlaksana sesuai standar dan menyelenggarakan
penjaminan mutu internal secara taat azas.
3. Perlu adanya gagasan yang solutif dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang
bermanfaat bagi dunia pendidikan tinggi agar perguruan tinggi dengan sumber
daya yang terbatas dapat terus menyelenggarakan pembelajaran dengan baik.
D. Tujuan
1. Memberikan ruang bagi daya kritis dan kreativitas mahasiswa untuk menuangkan
gagasan yang inovatif dan solutif untuk ikut memberikan solusi bagi pendidikan
tinggi terutama proses pembelajaran di masa pandemi.
2. Memberikan apresiasi bagi mahasiswa atas ide dan kreativitasnya dalam
memberikan gagasan dan solusi untuk menghadapi masa pandemi Covid-19.
E. Luaran
Luaran kegiatan adalah gagasan kreatif dalam bentuk Artikel Ilmiah yang memuat
konsep perubahan atau pengembangan dan visualisasi di dalam Poster.
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F. Peserta
1. Peserta merupakan mahasiswa aktif program Diploma atau Sarjana dari
perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII dan terdaftar di PD Dikti.
2. Peserta dapat mengikuti lomba sebagai individu atau tim/kelompok (maksimal 3
mahasiswa)
3. Setiap Individu/kelompok diperbolehkan mengirimkan maksimal 1 (satu)
Gagasan Tertulis dan 1 (satu) Poster.
4. Anggota kelompok yang mengikuti lomba Gagasan Tertulis dan Poster berasal
dari perguruan tinggi yang sama.
G. Pendaftaran dan Pengunggahan
Mahasiswa mengirimkan identitas diri (Nama peserta, NIM, Program Studi, Nama
Perguruan Tinggi disertai pindaian KTM), lengkap beserta Gagasan Tertulis dan
Poster serta surat pernyataan asli ke https://bit.ly/LL7-LGTP2020
H. Ketentuan
Ketentuan Lomba Gagasan Tertulis dan Poster adalah sebagai berikut:
I.

Gagasan Tertulis
a. Gagasan Tertulis dan Poster bertemakan “Belajar dari Covid-19” merupakan
karya orisinal mahasiswa, belum pernah dilombakan dan dipublikasikan;
b. Gagasan Tertulis dibuat dalam format:
i.

Diunggah dalam format Pdf file. Jumlah halaman yang diperkenankan
maksimum 10 (sepuluh) halaman. Keseluruhan gagasan tertulis disimpan
dalam satu file format PDF dengan ukuran file maksimum 5MB dan
diberi subjek “nama mahasiswa/ketuakelompok_namapt_judul.pdf”.
Softfile Gagasan Tertulis dan Poster, diunggah terpisah.

ii. Kertas ukuran A4,
iii. Font 12, Times New Roman dengan spasi 1,15, margin kiri 4 dan 3 pada
sisi atas, bawah, dan kanan.
Panduan Lomba Gagasan Tertulis dan Poster Mahasiswa LLDikti-7

Page 2

iv. Judul tidak boleh menggunakan akronim dan singkatan tidak baku dan
hanya diperbolehkan maksimal 20 kata.
v.

Terdiri dari Daftar Isi, Bab I Pendahuluan, Bab II Gagasan (Berisi
Kondisi Terkini, Solusi, Langkah Strategis), Bab III Kesimpulan, Daftar
Pustaka, Lampiran. Maksimum 10 halaman.

vi. Halaman Sampul sampai dengan Daftar Isi diberi nomor halaman dengan
huruf: i, ii, iii,.. dst yang diletakkan pada sudut kanan bawah, sedangkan
halaman utama yang dimulai dari Pendahulan sampai dengan halaman
Lampiran diberi halaman dengan angka Arab: 1, 2, 3, ...dst yang
diletakkan pada sudut kanan atas.
vii. Format penulisannya mengikuti sistematika sebagai berikut:
Halaman Sampul
Halaman Daftar Isi
Bagian Inti
1. Pendahuluan
Bagian Pendahuluan menguraikan latar belakang yang mengungkap
tentang situasi dan kondisi pandemi Covid-19 saat ini yang menjadi
alasan mengangkat gagasan menjadi karya tulis (dilengkapi dengan data
atau informasi yang mendukung). Bagian ini juga mengungkap tujuan
dan manfaat.
2. Gagasan
Bagian gagasan berisi uraian tentang:
a. Kondisi terkini pencetus gagasan (diperoleh dari bahan bacaan,
wawancara/diskusi, observasi, imajinasi yang relevan)
b. Solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus
gagasan
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c. Seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat diperbaharui atau
dikembangkan

melalui

karya

tulis

jika

gagasan

tersebut

diimplementasikan
d. Pihak-pihak

yang

mengimplementasikan

dipertimbangkan
gagasan

dan

dapat

peran

atau

membantu
kontribusi

masing-masingnya
e. Langkah-langkah

strategis

yang

harus

dilakukan

untuk

mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau pembaruan
yang diharapkan dapat tercapai.
3. Kesimpulan
Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca
keluar dari pembahasan. Secara umum kesimpulan mengungkap gagasan
yang diajukan, teknik implementasi yang akan dilakukan, dan prediksi
hasil yang akan diperoleh (manfaat dan dampak gagasan).
4. Daftar Pustaka
Semua sumber pustaka yang digunakan di dalam naskah, dituliskan
dalam daftar Pustaka dengan format mengikuti Harvard style.
5. Lampiran
Lampiran berisi:
1. Biodata Peserta Individu/ Kelompok (Biodata Ketua dan Anggota) yang
ditandatangani
2. Surat Pernyataan Ketua Tim
II. Poster
a.

Gagasan Tertulis dan Poster merupakan satu kesatuan, dengan kata lain poster
merupakan visualisasi/gambaran dari Gagasan Tertulis;

b. Merupakan karya orisinal mahasiswa dan belum pernah dilombakan dan
dipublikasikan di media manapun;
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c.

LLDIKTI VII berhak menggunakan dan mempublikasikan karya yang telah
dikirimkan oleh peserta.

d. Ketentuan Spesifik Poster:
1) Maksimum 250 kata
2) Pedoman tipografi: disarankan teks rata kiri (justified menyulitkan/
meletihkan, kecuali ada pengaturan ruang antar kata), linespacing 1.2 spasi
3) Gunakan sub-judul dengan ukuran lebih besar dari teks (dapat juga memberi
garis bawah/menggunakan bold)
4) Batasi panjang kolom tidak lebih dari 11 kata. Gunakan tidak lebih dari 2
typeface (jenis huruf)/font.
5) Margin harus sesuai dengan besar kolom
6) Desain lay-out poster harus memperhatikan prinsip keseimbangan
formal-non formal, yaitu simetris–asimetris, prinsip kesatuan pengaturan
elemen gambar, warna, latar belakang, gerak mengarahkan mata pembaca
mengalir ke seluruh area poster.
7) Pertimbangkan hirarki dan kontras untuk menunjukkan penekanan objek
atau hal mana yang diutamakan
8) Isi poster harus dapat terbaca secara terstruktur
9) Poster harus memuat judul, nama pelaksana dan logo perguruan tinggi, latar
belakang abstrak, metode, hasil (teks dan gambar/fotografi/skema),
simpulan, referensi (tambahan), detail kontak, tanggal dan waktu
pembuatan. Latar belakang, hendaknya singkat langsung kepada tujuan
permasalahan (tujuan – metode – hasil temuan – simpulan dan saran)
10) Poster dibuat dengan perangkat lunak aplikasi komputer (dengan grafik,
tabel disertai hasil dokumentasi fotografi bila ada),diunggah dalam format
(.png) , Ukuran File Maksimal 10MB, dan resolusi minimal 300 dpi.
I.

Jadwal
a.
b.
c.

Pendaftaran dan Pengunggahan Karya : 11 Mei-6 Juni 2020
Seleksi
: 8-16 Juni 2020
Pengumuman
: 19 Juni 2020
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J.

PENILAIAN DAN HADIAH

Seleksi dan evaluasi kegiatan artikel dilakukan secara daring oleh Reviewer LLDIKTI
Wilayah VII. Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1) Kreatif dan Objektif: gagasan kreatif yang menawarkan solusi suatu
permasalahan, kebutuhan atau tantangan yang dihadapi masyarakat.
2) Tidak bersifat emosional atau subjektif, didukung data dan/atau informasi
terpercaya, bersifat asli (bukan karya jiplakan).
3) Logis dan Sistematis: tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan
runtut, dan memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis sintesis,
kesimpulan dan sedapat mungkin memuat saran-saran.
4) Berdasarkan telaah pustaka atau sumber informasi lainnya.
5) Materi: materi yang ditulis tidak harus sejalan dengan bidang ilmu/program studi
yang sedang ditekuni para penulis/mahasiswa. Kesempatan ini diberikan kepada
mahasiswa yang memiliki ide kreatif dan mampu menuangkannya dalam bentuk
tulisan sesuai isu mutakhir yang dihadapi bangsa saat ini.
6) Penilaian karya dilakukan dengan mempertimbangkan kreativitas (rasionalitas,
kekhususan/keunikan, dan manfaat) tulisan, kelayakan implementasi dan dampak
yang ditimbulkannya. Penilaian poster menggunakan kriteria tambahan oleh Juri.
7) Bobot Nilai Artikel 60% dan Poster 40%.
Berdasarkan hasil penilaian, artikel dan poster akan dikelompokkan ke dalam kategori
sebagai berikut.
a. Terbaik I :

hadiah pembinaan Rp2.500.000,00

b. Terbaik II :

hadiah pembinaan Rp2.000.000,00

c. Terbaik III:

hadiah pembinaan Rp1.500.000,00

d. Harapan I :

hadiah pembinaan Rp1.000.000,00

e. Harapan II:

hadiah pembinaan Rp1.000.000,00

f. Harapan III:

hadiah pembinaan Rp1.000.000,00

Seluruh pemenang akan mendapatkan e-sertifikat dari LLDIKTI Wilayah VII.
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama

:

2. NIM

:

3. NIK

:

4. Program Studi

:

5. Nama Perguruan Tinggi :
6. Nomor Telpon/HP

:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Gagasan Tertulis dan Poster dengan Judul:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Yang saya ajukan dalam Lomba Gagasan Tertulis dan Poster yang diselenggarakan
LLDIKTI VII tahun 2020 adalah karya saya yang belum pernah dipublikasikan di media
manapun dan belum pernah digunakan untuk mengikuti kompetisi/lomba manapun, serta
bukan hasil plagiat.
Apabila pernyataan di atas tersebut tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan
undang undang yang berlaku.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

….…………….., …….Mei 2020
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

(Nama Jelas)
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