PETUNJUK PELAKSANAAN
LOMBA KARYA TULIS AL-QURAN
GAMAIS ISLAMIC FAIR 2015

1. TEMA DAN SUBTEMA
TEMA
Al-Qur’an sebagai Sumber Pengetahuan dan Solusi Problematika Umat
SUBTEMA
a. Kesehatan
b. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
c. Ekonomi dan Entrepreneurship
d. Pendidikan
e. Seni dan Budaya
f. Lingkungan dan Alam

2. KETENTUAN PESERTA
1. Peserta Lomba Karya Tulis Al-Quran (LKTA) GIF merupakan pelajar aktif berusia
maksimal 23 tahun yang beragama Islam, baik dari Perguruan Tinggi maupun
Sekolah Menengah Atas.
2. Peserta berupa tim yang terdiri dari 2-3 orang pelajar/mahasiswa yang berasal dari
institusi yang sama dan diperbolehkan dari jurusan/disiplin ilmu yang berbeda.
3. Setiap peserta diperkenankan mengikuti cabang lomba lain (Esai Nasional) dan dapat
mengirimkan lebih dari satu karya untuk masing-masing cabang lomba.
4. Peserta hanya diperbolehkan menjadi ketua dalam satu tim.
5. Tim yang telah mendaftarkan diri tidak diperkenankan mengganti anggotanya selama
rangkaian perlombaan Gamais Islamic Fair 2015.

3. CARA PENDAFTARAN
1. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 80.000,-/karya tulis melalui transfer ke
nomor rekening BRI 711801001110505 a.n. Feby Kumala Sari.

2. Setelah

melakukan

pembayaran,

peserta

diharapkan

konfirmasi

ke

Feby

(082394458787) dengan format: [LKTA_Nama Ketua_Asal Institusi_3 Kata
Pertama Judul_Tanggal transfer_Jam transfer] maksimal 24 jam setelah
transfer.
Contoh: LKTA_Sifa Fauziah_Universitas Diponegoro_Healthy Lifestyle sebagai_28
Juli 2015_16.59 WIB
3. Setiap

tim

wajib

mengirim

karya

tulis

beserta

dokumen

tambahan

ke

gamaisislamicfair2015@gmail.com dalam bentuk ZIP/RAR maksimal 20 Oktober
2015 (pukul 23.59 WIB) dengan subjek: LKTA_Nama Ketua_Asal Institusi_3
Kata Pertama dalam Judul.
Contoh: LKTA_Dwi Purwanti_SMAN 1 Sukarame_Pendidikan Karakter dan
4. Dokumen tambahan yang diperlukan berupa:
 Scan/foto kartu tanda pelajar/mahasiswa setiap anggotanya dalam satu tim
dengan format JPG atau JPEG.
 Formulir pendaftaran yang dapat diunduh di www.gamais.fkm.undip.ac.id
 Lembar orisinalitas karya yang dapat diunduh di www.gamais.fkm.undip.ac.id
 Scan/foto bukti pembayaran dengan format JPG atau JPEG
5. Setelah melakukan pengiriman karya tulis beserta dokumen tambahan, ketua tim
harus melakukan konfirmasi ke Desy (085645530330) dengan format LKTA_Nama
Ketua_Asal Institusi_3 Kata Pertama dalam Judul.
Contoh: LKTA_Sifa Fauziah_Universitas Diponegoro_Healthy Lifestyle sebagai

4. PETUNJUK PENULISAN
A. Topik/Judul
Topik/judul bebas sesuai tema dan subtema Lomba Karya Tulis Al-Quran (LKTA)
Gamais Islamic Fair 2015.
B. Sifat dan Isi Tulisan
1. Karya tulis merupakan hasil karya penulis/tim sendiri, bukan merupakan hasil
terjemahan maupun plagiasi.
2. Karya tulis yang dikirimkan belum pernah dipublikasikan atau memenangkan
perlombaan sejenis.

3. Karya tulis yang dikirim menjadi hak panitia sepenuhnya, hak cipta pada penulis/tim.
4. Konten karya tulis boleh mengambil pembahasan dari karya yang telah ada dengan
ketentuan harus ada inovasi dan pengubahan yang menjadi pembeda dengan karya
sebelumnya.
5. Karya tulis dapat mengacu pada Al-Qur’an, As-Sunnah, karya pemikiran ulama
(kitab-kitab), dan sumber literatur mutakhir yang sedang berkembang (buku, jurnal
ilmiah, dan sumber lainnya)
6. Karya tulis dapat berupa hasil telaah pustaka maupun penelitian.
C. Sistematika dan Format Penulisan
1. Karya tulis disusun secara sistematis dan logis dengan penggunaan bahasa Indonesia
yang baik dan benar sesuai EYD.
2. Naskah, mulai dari Pendahuluan sampai dengan Simpulan dan Saran, ditulis
minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman.
3. Naskah diketik 1,5 spasi dengan jenis dan ukuran font Times New Roman 12pt di
kertas A4. Kecuali unruk ringkasan, diketik 1 spasi.
4. Batas pengetikan


Samping kiri

: 4 cm



Samping kanan

: 3 cm



Batas atas

: 3 cm



Batas bawah

: 3 cm

5. Penomoran Halaman
a. Bagian pendahuluan yang meliputi halaman judul, kata pengantar, daftar isi,
daftar gambar, daftar tabel, dan ringkasan memakai angka romawi kecil dan
diketik sebelah kanan bawah (i, ii, dan seterusnya).
b. Bagian tubuh/pokok sampai dengan bagian penutup memakai angka arab dan
diketik pada pojok kanan (1,2,3 dan seterusnya)
D. Orisinalitas
Penulis menyatakan bahwa karya tulis merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil
plagiat

di

lembar

orisinalitas

www.gamais.fkm.undip.ac.id

karya

yang

dapat

diunduh

di

FORMAT PENULISAN KARYA TULIS DALAM BENTUK .DOC DAPAT
DIUNDUH DI www.gamais.fkm.undip.ac.id
5. KETENTUAN KOMPETISI
1. Dewan juri berasal dari berbagai kalangan dan disiplin ilmu yang berbeda.
2. Juara-juara yang terpilih saat grandfinal merupakan peserta dengan nilai tertinggi
hasil kumulatif dari seluruh aspek penilaian yang dikategorikan dalam penilaian karya
tulis. Berikut format penilaian LKTA GIF 2015 untuk seleksi naskah:
No

1

2

3

4

5

6.

Kriteria Penilaian

Format Karya Tulis

Kreativitas dan
Inovatif Topik/
Gagasan
Kebermanfaatan/
Kontribusi

Data dan Sumber
Informasi

Pembahasan,
simpulan, serta
Transfer Gagasan

Keterkaitan

Parameter Penilaian
- Tata tulis: kerapihan ketik, tata
letak.
- Penyajian: sistematika tulisan,
ragam bahasa ilmiah, ketepatan
dan kejelasan ungkapan.
- Relevansi topik dengan tema
- Keunikan dan Keaktualitasan
- Nilai tambah keilmuan
- Nilai
tambah
bagi
kerjasama/pragmatis
- Nilai tambah dalam pemecahan
masalah umat
- Relevansi data dan informasi
yang diacu
- Keakuratan dan integritas data
dan informasi
- Kemampuan
menghubungkan
berbagai data dan informasi
- Kemampuan Menganalisis dan
mensintesis pembahasan serta
merumuskan simpulan
- Prediksi transfer gagasan dan
proses adopsi
Keterkaitan materi dengan nilainilai yang terkandung dalam AlQur’an maupun sumber Islami
lain.
JUMLAH

Bobot
(%)
10

25

20

15

20

10

100

3. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Ketentuan yang belum tercantum dalam buku panduan akan diatur oleh panitia di
kemudian hari.

6. TAHAP SELEKSI
1. Tahap I (Seleksi Naskah Karya Tulis Al-Qur’an)
Karya tulis ilmiah Al-Quran yang diajukan dalam bentuk softcopy akan diseleksi oleh
dewan juri yang telah ditentukan panitia. Dalam tahap ini, akan dipilih 10 tim
grandfinalis terbaik yang akan diumumkan pada 1 November 2015.
2. Tahap II (Grand Final)
a. 10 tim yang lolos diwajibkan membuat presentasi dalam format file ppt. atau
pptx. (Power Point Presentation).
b. 10 tim yang lolos daftar ulang menggunakan Kartu Tanda Pelajar/Mahasiswa
serta mengumpulkan slide presentasi pada saat Technical Meeting 20 November
2015.
c. 10 tim yang lolos wajib menghadiri tahap presentasi yang dilaksanakan dalam
serangkaian acara Gamais Islamic Fair (GIF) 2015 di Balai Diklat Jawa Tengah
pada 21 November 2015.
d. 10 tim yang lolos wajib berpakaian rapi, sopan, bersepatu, diperkenankan
memakai identitas institusi masing-masing (misal: jas almamater, batik sekolah,
dan lain sebagainya). Bagi akhwat diwajibkan memakai rok.
e. 10 tim yang lolos akan tampil dan mempresentasikan karya tulisnya di hadapan
tiga dewan juri yang berasal dari kalangan akademisi dengan disiplin ilmu yang
berbeda. Alokasi waktu masing-masing tim adalah 10 menit untuk presentasi dan
10 menit untuk tanya jawab.
f. 10 tim yang lolos diperbolehkan membawa dan menggunakan sarana dan
prasarana penunjang yang sesuai dengan isi presentasi.
g. Tim lolos yang tidak hadir saat presentasi dinyatakan gugur sebagai grandfinalis.

7. HADIAH DAN PENGHARGAAN

1. Seluruh peserta mendapatkan e-sertifikat.
2. 50 % dari seluruh tim peserta dengan skor naskah karya tulis tertinggi akan
mendapatkan

piagam penghargaan sebagai

(Kelompok

semifinalis

akan

semifinalis

diumumkan

di

tingkat nasional.
website

gamais:

www.gamais.fkm.undip.ac.id )
3. 10 tim yang melakukan presentasi akan mendapatkan piagam penghargaan sebagai
grandfinalis tingkat nasional.
4. 6 tim dengan skor akumulasi tertinggi akan mendapatkan hadiah dan penghargaan
sebagai berikut:
Juara I

: Rp. 2.000.000,- + Trophy + Piagam Penghargaan

Juara II

: Rp. 1.500.000,- + Trophy + Piagam Penghargaan

Juara III

: Rp. 1.000.000,- + Trophy + Piagam Penghargaan

Juara Harapan I

: Rp. 700.000,- + Piagam Penghargaan

Juara Harapan II

: Rp. 600.000,- + Piagam Penghargaan

Juara Harapan III

: Rp. 500.000,- + Piagam Penghargaan

8. TIMELINE KTA
NO.

URAIAN KEGIATAN

WAKTU

1.

Pendaftaran peserta

22 Juli – 20 Oktober 2015

2.

Penerimaan karya tulis oleh panitia

22 Juli – 20 Oktober 2015

3.

Penilaian

4.

Pengumuman tim yang lolos

1 November 2015

5.

Technical Meeting 10 besar

20 November 2015

6.

Presentasi 10 besar

21 November 2015

7.

Fieldtrip Kota Semarang

21 November 2015

8.

Pengumuman pemenang dan penyerahan

22 November 2015

20 Oktober – 31 Oktober 2015

penghargaan

CP: Dwi (085786186886)
PETUNJUK PELAKSANAAN

LOMBA ESAI NASIONAL
GAMAIS ISLAMIC FAIR 2015

1. TEMA DAN SUBTEMA
TEMA
Al-Qur’an sebagai Sumber Pengetahuan dan Solusi Problematika Umat
SUBTEMA
a. Kesehatan
b. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
c. Ekonomi dan Entrepreneurship
d. Pendidikan
e. Seni dan Budaya
f. Lingkungan dan Alam

2. KETENTUAN PESERTA
1. Peserta Lomba Esai Nasional GIF merupakan pelajar aktif berusia maksimal 23
tahun yang beragama Islam, baik dari Perguruan Tinggi maupun Sekolah Menengah
Atas.
2. Peserta bersifat perseorangan.
3. Setiap peserta diperkenankan mengikuti cabang lomba lain (LKTA) dan dapat
mengirimkan lebih dari satu karya untuk masing-masing cabang lomba.

3. CARA PENDAFTARAN
1. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 40.000,-/esai melalui transfer ke nomor
rekening BRI 711801001110505 a.n. Feby Kumala Sari.
2. Setelah

melakukan

pembayaran,

peserta

diharapkan

konfirmasi

ke

Feby

(082394458787) dengan format: [Esai_Nama Peserta_Asal Institusi_3 Kata
Pertama Judul_Tanggal transfer_Jam transfer] maksimal 24 jam setelah
transfer. Contoh: Esai_Desy Hafidhotul Ilmi_SMA Budi Bahasa_Pendidikan dan
Moral_28 Juli 2015_16.59 WIB

3. Setiap

peserta

wajib

mengirim

esai

beserta

dokumen

tambahan

ke

gamaisislamicfair2015@gmail.com dalam bentuk ZIP/RAR maksimal 20 Oktober
2015 (pukul 23.59 WIB) dengan subjek: Esai_Nama Peserta_Asal Institusi_3
Kata Pertama dalam Judul.
Contoh: Esai_Wahyu Kusgiyanto_Universitas Diponegoro_Pendidikan Karakter dan
4. Dokumen tambahan yang diperlukan berupa:
 Scan/foto kartu tanda pelajar/mahasiswa setiap anggotanya dalam satu tim
dengan format JPG atau JPEG.
 Formulir pendaftaran yang dapat diunduh di www.gamais.fkm.undip.ac.id
 Lembar orisinalitas karya yang dapat diunduh di www.gamais.fkm.undip.ac.id
 Scan/foto bukti pembayaran dengan format JPG atau JPEG
5. Setelah melakukan pengiriman esai beserta dokumen tambahan, ketua tim harus
melakukan konfirmasi ke Sulthan (085784362452) dengan format Esai_Nama
Peserta_Asal Institusi_3 Kata Pertama dalam Judul.
Contoh: Esai_Muhammad Sulthan Mubarok_MA Bina Bangsa_Healthy Lifestyle
sebagai

4. PETUNJUK PENULISAN
A. Topik/Judul
Topik/judul bebas sesuai tema dan subtema Lomba Esai Nasional Gamais Islamic
Fair 2015.
B. Sifat dan Isi Tulisan
1. Esai merupakan hasil karya penulis/tim sendiri, bukan merupakan hasil terjemahan
maupun plagiasi.
2. Esai yang dikirimkan belum pernah dipublikasikan atau memenangkan perlombaan
sejenis.
3. Esai yang dikirim menjadi hak panitia sepenuhnya, hak cipta pada penulis/tim.
4. Esai dapat mengacu pada Al-Qur’an, As-Sunnah, karya pemikiran ulama (kitabkitab), dan sumber literatur mutakhir yang sedang berkembang (buku, jurnal ilmiah,
dan sumber lainnya)

C. Sistematika dan Format Penulisan
1. Judul diketik dengan huruf kapital.
2. Nama penulis diketik di bawah judul.
3. Esai ditulis dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD.
4. Naskah esai diketik sebanyak 1500-5000 kata.
5. Naskah diketik 1,5 spasi dengan jenis dan ukuran font Times New Roman 12pt di
kertas A4.
6. Batas pengetikan


Samping kiri

: 4 cm



Samping kanan

: 3 cm



Batas atas

: 3 cm



Batas bawah

: 3 cm

D. Orisinalitas
Penulis menyatakan bahwa esai merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat
di lembar orisinalitas karya yang dapat diunduh di www.gamais.fkm.undip.ac.id

5. KETENTUAN KOMPETISI
1. Dewan juri berasal dari berbagai kalangan dan disiplin ilmu yang berbeda.
2. Juara-juara yang terpilih saat grandfinal merupakan peserta dengan nilai tertinggi
hasil kumulatif dari seluruh aspek penilaian yang dikategorikan dalam penilaian esai.
Berikut format penilaian Lomba Esai GIF 2015 untuk seleksi naskah:

No.

Kriteria Penilaian

Bobot
(B)
(%)

Format esai dan penggunaan bahasa:
1

 Tata tulis: ukuran kertas, tipografi, kerapihan
ketik,.
 Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan
benar.

30

2

Ketajaman analisis permasalahan:

3

 Kemampuan merumuskan masalah
 Kemampuan menguraikan faktor-faktor yang
mempengaruhi timbulnya masalah
 Kesesuaian penyelesaian masalah dengan
perumusan masalah yang disertai argumentasi.
Manfaat

50

10

 Untuk Pemerintah dan Masyarakat
Kesimpulan:
4

Kemampuan menghubungkan masalah dan tujuan
dengan simpulan

Total Skor Terbobot

10

100

3. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Naskah yang masuk menjadi hak panitia dan tidak dikembalikan.
5. Panitia memiliki hak dan wewenang untuk mempublikasikan naskah esai dengan
tetap mencantumkan nama penulis.
6. Ketentuan yang belum tercantum dalam buku panduan akan diatur oleh panitia di
kemudian hari.

6. TAHAP SELEKSI
1. Tahap I (Seleksi Naskah Esai)
Naskah esai yang diajukan dalam bentuk softcopy akan diseleksi oleh dewan juri yang
telah ditentukan panitia. Dalam tahap ini, akan dipilih 10 peserta dengan naskah
terbaik yang akan diumumkan pada 1 November 2015.
2. Tahap II (Grand Final)
a. 10 peserta yang lolos diwajibkan membuat presentasi dalam format file ppt. atau
pptx. (Power Point Presentation).
b. 10 peserta yang lolos, melakukan daftar ulang menggunakan Kartu Tanda
Pelajar/Mahasiswa serta mengumpulkan slide presentasi pada saat Technical
Meeting 20 November 2015.

c. 10 peserta yang lolos wajib menghadiri tahap presentasi yang dilaksanakan dalam
serangkaian acara Gamais Islamic Fair (GIF) 2015 di Balai Diklat Jawa Tengah
pada 21 November 2015.
d. 10 peserta yang lolos wajib berpakaian rapi, sopan, bersepatu, diperkenankan
memakai identitas institusi masing-masing (misal: jas almamater, batik sekolah,
dan lain sebagainya). Bagi akhwat diwajibkan memakai rok.
e. 10 peserta yang lolos akan tampil dan mempresentasikan karya tulisnya di
hadapan tiga dewan juri yang berasal dari kalangan akademisi dengan disiplin
ilmu yang berbeda. Alokasi waktu masing-masing peserta adalah 10 menit untuk
presentasi dan 10 menit untuk tanya jawab.
f. 10 peserta yang lolos diperbolehkan membawa dan menggunakan sarana dan
prasarana penunjang yang sesuai dengan isi presentasi.
g. Peserta lolos yang tidak hadir saat presentasi dinyatakan gugur sebagai
grandfinalis.

7. HADIAH DAN PENGHARGAAN
1. Seluruh peserta mendapatkan e-sertifikat.
2. 50 % dari seluruh peserta dengan skor naskah esai tertinggi akan mendapatkan
piagam penghargaan sebagai semifinalis tingkat nasional. (Semifinalis akan
diumumkan di website gamais: www.gamais.fkm.undip.ac.id )
3. Seluruh finalis, baik Lomba Karya Tulis Al-Quran (LKTA) maupun Lomba Esai,
akan melaksanakan fieldtrip keliling Kota Semarang.
4. 10 peserta yang melakukan presentasi akan mendapatkan piagam penghargaan
sebagai grandfinalis tingkat nasional.
5. 4 peserta dengan skor akumulasi tertinggi akan mendapatkan hadiah dan penghargaan
sebagai berikut:
Juara I

: Rp. 1.000.000,- + Trophy + Piagam Penghargaan

Juara II

: Rp. 750.000,- + Trophy + Piagam Penghargaan

Juara III

: Rp. 500.000,- + Trophy + Piagam Penghargaan

Juara Favorit

: Hadiah menarik + Piagam Penghargaan

6. TIMELINE LOMBA ESAI
NO.

URAIAN KEGIATAN

WAKTU

1.

Pendaftaran peserta

22 Juli – 20 Oktober 2015

2.

Penerimaan naskah esai oleh panitia

22 Juli – 20 Oktober 2015

3.

Penilaian

4.

Pengumuman peserta yang lolos

1 November 2015

5.

Technical Meeting 10 besar

20 November 2015

6.

Presentasi 10 besar

21 November 2015

7.

Fieldtrip Kota Semarang

21 November 2015

8.

Pengumuman pemenang dan penyerahan

22 November 2015

20 Oktober – 31 Oktober 2015

penghargaan

CP: Anita (085728485030)

