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TEMA
Tema dari lomba karya ilmiah ini adalah “Inovasi
Pemuda untuk Lingkungan Indonesia yang Lestari”
dengan subtema:
1) Pencemaran lingkungan
2) Pengelolaan sampah
3) Energi alternatif
4) Pemanfaatan sumber daya alam

KETENTUAN PESERTA

1. Peserta merupakan siswa aktif SMA/SMK atau
yang sederajat dari seluruh Indonesia yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Pelajar.
2. Peserta wajib menggunakan nama asli
sesuai dengan identitas resmi (KTP/
SIM/Paspor).
3. Peserta merupakan tim yang terdiri dari
maksimal 3 orang anggota tim serta berasal dari
sekolah yang sama dan setiap tim memiliki satu
guru pendamping.
4. Salah satu peserta tim dapat menjadi Ketua tim
pada satu tim saja.

ISIKARYA
Karya merupakan hasil dari ide tentang
lingkungan yang belum pernah dilombakan
sebelumnya. Karya berupa barang yang dapat
berkelanjutan. Hasil karya tersebut diharapkan
memiliki nilai edukasi, guna, nilai ekonomi, dan
atau nilai estetika sehinggga dapat berguna bagi
masyarakat.

KETENTUAN PENDAFTARAN
1. Peserta melakukan pengisian formulir pendaftaran
online di
http://bit.ly/NationalYouthEnvironmentalCompetiti
on atau dapat diakses di http://tgc.lk.ipb.ac.id dan
twitter @tgcinaction2016.

2. Masa pendaftaran dimulai dari tanggal 1 Juli 2016 s.d
3 September 2016 pukul 23.59 WIB.
3. Peserta lomba dikenakan biaya pendaftaran sebesar
Rp 75.000 untuk setiap karya. Biaya pendaftaran
ditransfer ke rekening BNI 0427130446 atas nama
Noviana Ferandita.
4. Peserta yang telah melakukan pembayaran registrasi
wajib melakukan konﬁrmasi pembayaran via Short
Messanging Service (SMS) ke nomor 085780500039
dengan format Jenis Lomba_Asal Sekolah_Nama
Ketua (Contoh: KIR_SMA Negeri 1 Bogor_Ferawati
Oktia

KETENTUAN PENGUMPULAN
KARYA ILMIAH REMAJA
1. Karya dikirim dalam bentuk softcopy dengan
format .pdf dan nama ﬁle Jenis Lomba_Asal
Sekolah_Nama Ketua Tim_Judul Karya Ilmiah
2. Pengiriman karya disertai dengan dokumen
berikut :
a. F i l e c o p y d i g i t a l ( s c a n ) b u k t i s l i p
pembayaran pendaftaran dalam format
(*.jpg/*.jpeg).
b. File copy digital (scan) Kartu Tanda Pelajar
peserta dalam format (*.jpg/*.jpeg).
c. Softcopy foto formal berwarna terbaru
berukuran 3 x 4.
3. Semua ﬁle dicompress ke dalam satu ﬁle .rar atau
.zip dengan format: Jenis Lomba_Asal
Sekolah_Nama Ketua Tim_Judul Karya tulis
4. Seluruh berkas dikirimkan kepada panitia ke
alamat email tgcinaction2016@gmail.com. Pada
subjek email dituliskan Jenis Lomba_Asal
Sekolah_Nama Ketua Tim_Judul Karya
Masa pengiriman karya dimulai dari tanggal 1 Juli 2016-3
September 2016. Paling lambat diterima panitia tanggal 3
September 2016 pukul 23.59 WIB.

KETENTUAN UMUM

1. Peserta hanya diperkenankan mengirim satu
judul karya tulis pada satu tim saja.
2. Karya tulis ilmiah yang dilombakan harus sesuai
dengan tema lomba dan memenuhi kriteria
perlombaan.
3. Karya tulis ilmiah adalah karya orisinil peserta
dan belum pernah dipublikasikan. Setiap
pelanggaran atas hak kekayaan intelektual
orang lain akan diproses secara hukum. Karya
peserta harus dapat dipertanggungjawabkan
keasliannya.
4. Panitia tidak bertanggung jawab apabila ada
klaim dari pihak lain atas ketidakorisinilan karya
peserta (plagiat).
5. Apabila ada kecurangan yang ditemukan panitia,
baik sebelum, selama, ataupun setelah kompetisi
berlangsung, maka peserta yang bersangkutan
dinyatakan gugur.
6. Keikutsertaan peserta dalam lomba, peserta
dianggap telah menerima dan menyetujui
seluruh persyaratan lomba.
7. Peserta setuju untuk memberikan hak kepada
pelaksana kegiatan untuk memproduksi dan
menggunakan karya tersebut pada media
publikasi kegiatan tanpa mengurangi hak cipta
penulis.
8. Biaya akomodasi ditanggung sepenuhnya oleh
peserta.
th
9. Informasi tambahan mengenai kegiatan The 9
TGC in Action 2016 akan diinformasikan melalui
th
website dan media sosial resmi The 9 TGC in
Action 2016.
10. Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat
diganggu gugat.

KETENTUAN KHUSUS
1. K a r y a t u l i s i l m i a h y a n g d i b u a t h a r u s
menggunakan Bahasa Indonesia yang baku
dengan tata bahasa dan ejaan yang
disempurnakan, sederhana, jelas, satu kesatuan,
mengutamakan istilah yang mudah dimengerti,
tidak menggunakan singkatan seperti tdk, tsb,
yg, dgn, dll, sbb.
2. Karya tulis ilmiah terdiri dari halaman sampul,
lembar pengesahan, daftar isi, ringkasan,
pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan,
kesimpulan, daftar pustaka, serta lampiran.
3. Jumlah halaman yang diperkenankan untuk
setiap karya tulis adalah minimum 15 halaman
dan maksimum 20 halaman dihitung dari
pendahuluan sampai daftar pustaka. Jumlah
halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan
jumlah halaman tersebut dapat mengurangi
penilaian.

4. Sistematika penulisan karya tulis sesuai aturan yang
ditentukan panitia.
5. Seluruh karya yang diterima panitia akan dipilih 15
tim terbaik oleh tim penilai berdasarkan kelengkapan
administrasi dan kesesuaian karya tulis dengan
ketentuan penulisan.
6. 15 tim terpilih kemudian diseleksi oleh juri. Penilaian
terdiri dari kesesuaian dengan tema, ide atau gagasan,
dan orisinalitas.
7. 3 (tiga) tim terbaik dan lolos ke babak ﬁnal akan
diumumkan pada tanggal 1 Oktober 2016 di website,
email, dan media sosial resmi The 9th TGC in Action
2016.
8. Tiga ﬁnalis yang terpilih wajib membawa dan
mempresentasikan hasil karyanya di hadapan juri.
9. Tiga ﬁnalis yang terpilih wajib mengikuti Technical
Meeting (TM) pada tanggal 21 Oktober 2016.
10. Pada saat registrasi ulang dan technical meeting
Jumat, 21 Oktober 2016, peserta diwajibkan
membawa:
- Bukti pembayaran (payment slip)
- Pas foto berwarna masing-masing peserta
ukuran 3x4cm 3 lembar
- Hardcopy karya peserta 3 rangkap per tim
11. Peserta yang tidak hadir pada saat TM wajib
menerima semua keputusan yang telah disepakati.
12. Presentasi akan dilaksanakan pada 22 Oktober 2016
di Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
13. P e n g u m u m a n d a n p e nye ra h a n h a d i a h a k a n
dilaksanakan pada Malam Penganugerahan TGC in
Action 2016 tanggal 22 Oktober 2016.

KRITERIA PENILAIAN
1. Penilaian dilakukan oleh tim juri yang telah ditetapkan
th
oleh panitia The 9 TGC in Action 2016.
2. Karya ilmiah yang diterima sesuai batas waktu yang
telah ditentukan akan diseleksi. Seleksi terdiri dari:
- Seleksi tahap pertama: kelengkapan administrasi
dan kesesuaian dengan ketentuan penulisan karya
ilmiah
- Seleksi tahap kedua: kesesuaian dengan tema, ide
atau gagasan, orisinalitas
- Seleksi tahap ketiga (presentasi): komunikatif,
penampilan, materi presentasi
3. Pemenang ialah ﬁnalis yang memiliki nilai kumulatif
tertinggi dari bobot penilaian dalam penjurian ialah
40% dalam penilaian karya tulis dan 60% dalam
presentasi
4. Panitia tidak menerima segala bentuk kecurangan
yang berakibat pada pengurangan nilai, diskualiﬁkasi
maupun pembatalan juara lomba setelah ditetapkan.
5. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat
serta bersifat mutlak dan mengikat.

TATA TERTIB

HADIAH

1. Pada saat acara, peserta ﬁnalis diwajibkan
menggunakan pakaian rapi, jas almamater, dan
sepatu.
2. Peserta akan tampil dan mempresentasikan
karya tulisnya di hadapan 3 (tiga) dewan juri.
Waktu presentasi masing-masing peserta adalah
25 menit dengan alokasi waktu:
a.
Presentasi Karya tulis maksimum 10
menit.
b.
Ta n y a j a w a b d e n g a n d e w a n j u r i
maksimum 15 menit.
3. Peserta wajib hadir di ruang presentasi 15 menit
sebelum ﬁnal dimulai. Jika dalam waktu 5 menit
peserta yang di panggil tidak tampil ke depan,
maka peserta yang bersangkutan dinyatakan
gugur.
4. Panitia menyediakan LCD proyektor, laptop,
layar, white board, dan board marker untuk
digunakan pada saat presentasi

MORE INFORMATION :

-

-

-

Juara 1 : Piala Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan + Sertiﬁkat + Uang Tunai Rp
1.500.000,00
Juara 2 : Piala Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan + Sertiﬁkat + Uang Tunai Rp
1.000.000,00
Juara 3 : Piala Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan + Sertiﬁkat + Uang Tunai Rp
750.000,00

CONTACT PERSON :

@gjc5549d

@tgcinaction2016

@tgcinaction2016

tgc.lk.ipb.ac.id

Ferawati Oktia (087705159434)

Sistematika Penulisan
1. Cover

Logo sekolah
D : 5 cm
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Judul
Karya
Tulis
Ilmiah

Diusulkan oleh:
______(nama dan NIS ketua kelompok)
___________(nama dan NIS anggota 1)
___________(nama dan NIS anggota 2)

NAMA SEKOLAH
KOTA
TAHUN

2. Lembar Pengesahan
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS
1. Judul karya tulis
:
2. Ketua pelaksana kegiatan
a. Nama lengkap
:
b. NIS
:
c. Sekolah
:
d. Alamat rumah dan No. Telp/HP :
e. Alamat email
:
3. Anggota pelaksana
:
4. Guru pendamping
a. Nama lengkap dan gelar
:
b. NIP
:
c. Alamat rumah dan No.Telp/HP :

orang

Kota/Kabupaten, Tanggal pengesahan
Menyetujui,
Guru Pembimbing

(
NIP.

Ketua Pelaksana Kegiatan

)

(
NIS.
Kepala Sekolah

(
NIP.

)

)

3.

Struktur Karya Tulis dan Komponennya
I. COVER
II. LEMBAR PENGESAHAN
III. DAFTAR ISI
IV. RINGKASAN (disertai dengan keyword)
V. PENDAHULUAN (latar belakang, perumusan masalah, tujuan, luaran yang
diharapkan, kegunaan program)
VI. METODE (kesesuaian dengan persoalan yang akan disesuaikan, pengembangan
metode baru, penggunaan metode yang sudah ada)
VII. HASIL DAN PEMBAHASAN (kumpulan dan kejelasan penampilan data,
proses/teknik pengolahan data, ketajaman analisis dan sintesis data, perbandingan
hasil dengan hipotesis atau hasil sejenis sebbelumnya)
VIII. KESIMPULAN (tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan)
IX. DAFTAR PUSTAKA (ditulis sesuai dengan peraturan model Harvard, sesuai
dengan aturan sitasi, kemutakhiran pustaka)
X. LAMPIRAN (data diri guru pendamping, ketua tim, anggota tim, gambar atau
dokumentasi)

4. Ketentuan Pengetikan
a. Penulisan Huruf dan Batas Pengetikan
Karya tulis diketik dengan 1,5 spasi dengan menggunakan jenis dan ukuran hurus
‘Times New Roman 12’ kecuali untuk ringkasan diketik 1 spasi dengan style
italic. Karya tulis diketik pada kertas A4 dengan batas pengetikan batas kiri 4 cm,
batas kanan 3 cm, batas atas 3 cm, dan batas bawah 3 cm.
b. Penomoran halaman
Bagian pendahuluan yang meliputi halaman cover, lembar pengesahan, daftar isi,
dan ringkasan memakai angka romawi kecil di ketik di sebelah kanan bawah.
Bagian tubuh/pokok sampai dengan bagian penutup memakai angka arab dan
diketik di sebelah kanan atas.

