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I. LATAR BELAKANG 

Lomba Artikel Ilmiah merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan 

Kongres Nasional dan Rapat Kerja Nasional ILP2MI 2019 yang dilaksanakan di 

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar  “SAICO” Scientifc iArticle Competition 

mengangkat tema “Spirit  Bhineka Tunggal Ika di Era Millenial”. Tema yang 

diangkat dalam lomba ini  merupakan cerminan perhatian terhadap pentingnya 

toleransi di tengah keberagaman  bangsa Indonesia. Beberapa tahun terakhir 

sebuah berita mengenai konflik didasari atas suku, agama, ras dan antar golongan 

sering menghiasi media, terutama konflik horizontal tentang agama.  Untuk dapat 

mewujudkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

generasi muda memegag peran yang sangat penting. Dengan adanya lomba artikel 

ilmiah ini diharapkan akan muncul bibit-bibit muda yang mampu menumbuhkan 

toleransi di tengah keberagaman bangsa Indonesia. 

 

II. RINCIAN KEGIATAN 

I. Nama Kegiatan  

Kegiatan ini dinamakan Scientific Article Competition yang selanjutnya 

dinamakan SAICO.  

 

II. Tujuan Kegiatan 

- Memberikan wadah pengembangan karya tulis ilmiah kepada masyarakat. 

- Menumbuhkan budaya akademik.  

- Sebagai tempat mahasiswa untuk mengembangkan kreativitasnya. 

- Menghasilkan karya tulis ilmiah yang ber-ISBN berupa jurnal. 
 

III. TEMA  

Kegiatan ini mengangkat tema “Spirit  Bhineka Tunggal Ika di Era 

Millenial”.  



 

IV. TIMELINE 

1. Pendaftaran : 3 Agustus – 20 September 2019 

2. Pengiriman Karya : 20 Agustus – 20 September  2019 

3. Pengumuman Finalis 15 Besar : 23 September 2019 

4. Presentasi dan Pengumuman Pemenang : Rabu, 02 Okrober 2019 

 

V. HADIAH : 

 Juara I  : Piala + Sertifikat + Uang Pembinaan + Arikel diterbitkan dalam e-

jurnal IHDN Terakreditasi. 

 

Juara II  : Piala + Sertifikat + Uang Pembinaan + Artikel diterbitkan dalam 

e-Jurnal IHDN Terakreditasi. 

 

Juara III : Piala + Sertifikat + Uang Pembinaan + Artikel diterbitkan dalam 

e-Jurnal IHDN Terakreditasi. 

 

Finalis 10 Besar : Sertifikat + Artikel diterbitkan dalam e-jurnal IHDN 

Terakreditasi. 

 

Semua Peserta mendapatkan Sertifikat. 

 

VI. Syarat dan Ketentuan Peserta: 

- Peserta merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) 

- Peserta terdiri dari individu maupun kelompok (maksimal 3 orang). 

- Peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh syarat dan ketentuan 

lomba. 



- Peserta melakukan tahap-tahap sesuai dengan timeline yang tertera di 

panduan.  

 

VII. Syarat dan Ketentuan Umum Artikel : 

- Artikel bersifat orisinil dan belum pernah menang diperlombaan 

manapun. 

- Artikel yang diikutsertakan bukan merupakan terjemahan, plagiat, 

ataupun murni menjiplak, baik sebagian atau keseluruhan dari artikel 

orang lain. 

- Peserta dikualifikasi apabila melakukan pelanggaran pada point 2. 

- Artikel tidak mengandung unsur SARA dan tidak menyebabkan 

provokasi. 

 

VIII. Sistematika Penulisan : 

- Artikel diketik dengan menggunakan media 

komputer/leptop/notebook/tablet/smart phone android atau IOS. 

- Artikel diketik dengan dengan kertas ukuran A4. 

- Format penulisan dapat di download melalui link di bawah ini : 

https://wordpress.com/post/ukmpr.wordpress.com/541  

- Naskah artikel minimal 10 halaman maksimal 20 halaman. 

 

Pengiriman Karya : 

20 Agustus – 20 September 2019 

- Naskah artikel wajib diubah dalam bentuk pdf (wajib). 

- Naskah artikel dikirim ke email ukm.penalaran.ihdn@gmail.com 

Dengan format subjek :  

Nama lengkap-Universitas/institut-Judul artikel. 

https://wordpress.com/post/ukmpr.wordpress.com/541
mailto:ukm.penalaran.ihdn@gmail.com


 

IX. PENILAIAN : 

- Penilaian artikel menggunakan sistem Double Blind Review, juri tidak 

diperbolehkan membaca nama pemilik karya dalam penilaian dan peserta 

tidak boleh mengetahui nama dewan juri bahkan menghubungi juri 

selama periode perlombaan. 

- Keputusan juri bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat. 

- Naskah artikel yang tidak mengikuti panduan akan mendpatkan 

pengurangan penilaian. 

- Aspek penilaian juri yaitu dua tahap, tahap pertama seleksi naskah artikel 

dan tahap kedua presentasi bagi finalis 15 besar.  

 

 

 

 

 

 

  



Format Penilaian Artikel 
 

No.  Aspek Penilaian Jangkauan Nilai Nilai 

1. Format Makalah : 

-Tata tulis : ukuran kertas, tipografi, 

tata letak dan jumlah halaman. 

-Penggunaan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 

10  

2. Kreativitas gagasan : 

Kreatif, inovatif dan bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Keaslian gagasan. 

Kejelasan pengungkapan ide, 

sistematika pengunkapan ide.  

25  

3.  Topik yang dikemukakan : 

Kesesuaian judul dengan tema, topik 

yang dipilih dan isi karya tulis. 

Aktualitas topik dan fokus masalah 

yang dipilih. 

10  

4. Data dan sumber informasi : 

Kesesuaian informasi dengan acauan 

yang digunakan. 

Keakuratan data dan informasi. 

15  

5. Analisis-sintesis dan simpulan : 

Kemampuan menganalisis dan 

mensintesis. 

Kemampuan menyimpulkan. 

Kemampuan memprediksi dan 

mentransfer gagasan untuk dapat 

diadopsi.  

40  

 



 

FORMULIR REGISTRASI 

SCIENTIFIC ARTICLE COMPETITION 

UKM PENALARAN DAN RISET IHDN DENPASAR  

 

 

 

 

IDENTITAS DIRI   

Nama Lengkap : Foto 

UKM :  

Jenis Kelamin :  

NIM :  

Tempat, Tanggal Lahir :  

Fakultas :  

Jurusan/Prodi :  

Semester :  

Alamat Rumah :  

No.Hp/Telephone/E-mail :  

Alergi Makanan :  

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang saya sampaikan 

adalah benar. Dengan ini saya menyatakan kesedian ikut serta sebagai peserta Scientific Article 

Competitiondan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh panitia. 

 

TTD 

 

 

 

(     ) 

NIM. 

 

  



FORMULIR REGISTRASI 

SCIENTIFIC ARTICLE COMPETITION 

UKM PENALARAN DAN RISET IHDN DENPASAR  

 

 

 

IDENTITAS DIRI ANGGOTA 1 

   

Nama Lengkap : Foto 

UKM :  

Jenis Kelamin :  

NIM :  

Tempat, Tanggal Lahir :  

Fakultas :  

Jurusan/Prodi :  

Semester :  

Alamat Rumah :  

No.Hp/Telephone/E-mail :  

Alergi Makanan :  

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang saya sampaikan 

adalah benar. Dengan ini saya menyatakan kesedian ikut serta sebagai peserta Scientific Article 

Competitiondan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh panitia. 

 

TTD 

 

 

 

 

(     ) 

NIM. 

 

 



FORMULIR REGISTRASI 

SCIENTIFIC ARTICLE COMPETITION 

UKM PENALARAN DAN RISET IHDN DENPASAR  

 

 

 

IDENTITAS DIRI ANGGOTA 2 

   

Nama Lengkap : Foto 

UKM :  

Jenis Kelamin :  

NIM :  

Tempat, Tanggal Lahir :  

Fakultas :  

Jurusan/Prodi :  

Semester :  

Alamat Rumah :  

No.Hp/Telephone/E-mail :  

Alergi Makanan :  

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang saya sampaikan 

adalah benar. Dengan ini saya menyatakan kesedian ikut serta sebagai peserta Scientific Article 

Competitiondan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh panitia. 

 

TTD 

 

 

 

 

(     ) 

NIM. 

 


