
 

  



 
 

 
  

 

 

A. NAMA KEGIATAN 

Lomba Karya Tulis Ilmiah LSF 2022 

Lomba karya tulis ilmiah Labma Scientific Fair 2022 merupakan salah satu event 

kompetisi ilmiah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa (diploma/sarjana) di seluruh 

Indonesia. Kegiatan call for full paper ini menjadi salah satu kegiatan LSF 2022 yang 

diselenggarakan oleh Laboratorium Mahasiswa (LABMA UII) setiap setahun sekali.  

 

B. “The Role of youth in term of SDGs on preparation for society 5.0 era” 

 

C. SUB TEMA 

1. Sosial Humaniora 

Ilmu bidang sosial humaniora dapat diimplementasikan dalam mewujudkan target-

target SDGs di berbagai negara, salah satunya di Indonesia sebagai salah satu negara 

berkembang. Dengan ilmu sosial humaniora yang dapat digunakan untuk mengkaji 

beberapa masalah sosial dan kemudian membuat beberapa pemecahan masalah sesuai 

dengan kondisi yang terjadi. Poin-poin dalam SDGs tidak hanya membangun manusia 

yang sehat dan cerdas, tetapi juga membangun manusia yang berperilaku sosial dengan 

menjaga lingkungan hidupnya tetap berlanjut. Sampai saat ini, tantangan yang harus 

dihadapi dalam pengembangan SDGs yaitu masih banyaknya negara yang belum 

memiliki kebijakan khusus. Pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadi salah satu 

penyelesaian dari pembangunan sosial. Non Goverment Organization (NGO) memiliki 

peranan yang cukup penting dalam pembangunan sosial. Sehingga, diharapkan dengan 

adanya bidang ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan ikut serta 

dalam mencapai goals SDGs pada tahun 2030 mendatang.  

 

2. Ekonomi 

SDGs berisi berbagai target dan tujuan untuk rencana aksi global 15 tahun ke depan 

yang telah berlaku sejak 2016 hingga 2030, salah satu tujuannya adalah mengakhiri 

segala bentuk kemiskinan di manapun. Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah 

untuk mengatasi hal ini, misalnya menciptakan kerangka kebijakan pada level nasional, 

regional, dan internasional yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak 

pada yang miskin dan gender sensitive untuk mempercepat investasi dalam berbagai 

aksi pengentasan kemiskinan. Perlindungan sosial dan hak kesetaraan dalam 

mengakses sumber ekonomi pun menjadi salah satu pokok pembahasan agenda SDGs. 

Selain itu, memiliki target untuk menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah 

garis kemiskinan) dengan daya beli kurang dari $1,25 PPP (Purchasing Power Parity) 

atau sekitar Rp 7.800 per hari. 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

3. Pendidikan 

Pendidikan adalah hak mendasar di dalam nilai kehidupan manusia karena memiliki 

peran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia karena sejatinya dalam 

melaksanakan kehidupan tidak lepas dari pendidikan. Implementasi dan pengembangan 

kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada  

di masyarakat. Sebab, pendidikan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai 

kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian karena  

pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus 

berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif  

dan inovatif. Tujuan pendidikan pun akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk 

mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era 

Sustainable Development Goals (SDGs) hingga 2030 berdasarkan arahan dari Forum 

PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015. Peningkatan pendidikan bagi 

masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya 

dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia 

Indonesia. 

 

4. Kesehatan 

Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs sangat tergantung kepada peran aktif 

seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia 

usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, 

mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Selain itu, terdapat 

berbagai target SDGs di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan, fokus dari seluruh 

target tersebut antara lain gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan 

dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih. Namun, untuk 

mewujudkan hal ini tidaklah mudah karena terdapat berbagai tantangan. Tantangan 

terbesar dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah 

reformulasi konsep pembangunan yang terintegrasi dan penempatan kesehatan sebagai 

satu rangkaian proses manajemen pembangunan yang meliputi input, process, output, 

outcome dan impact pembangunan serta memahamkan bersama akan substansi 

pembangunan kesehatan yang harus dilaksanakan bersama di era desentralisasi dan 

demokratisasi saat ini. Adapun program yang diusung untuk mewujudkan SDGs dalam 

bidang kesehatan adalah Program Indonesia Sehat dengan 3 pilar yakni paradigma 

sehat, pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

5. Energi dan Lingkungan 

Kebutuhan energi juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah 

penduduk, tetapi sumber energi yang ada jumlahnya terbatas sehingga perlu adanya 

penggunaan energi alternatif. Beralihnya menggunakan energi konvensional menjadi 

energi yang terbarukan juga sangat berkaitan dengan proses pembangunan 

berkelanjutan yang telah menjadi kesepakatan bersama sejak tahun 2015. Energi 

terbarukan menjadi bagian dari proses dalam memastikan akses pada energi yang 

terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua yang merupakan 

tujuan ke-7 dari SDGs. Energi juga berdampak terhadap lingkungan, dimana saat ini 

Indonesia sedang dihadapkan dengan kebutuhan akan penggunaan sumber daya minyak 

bumi, gas, dan batubara meningkat drastis.  

Masih banyaknya penggunaan minyak, gas, dan batu bara yang menghasilkan emisi 

berbahaya bagi lingkungan sehingga menyebabkan efek rumah kaca karena kandungan 

karbon dioksida yang sangat tinggi.  

Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya SDGs yaitu dengan memastikan 

ketersediaan energi tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil dan mendukung 

gerakan rendah emisi. 

 

6. Sains dan Teknologi 

Begitu pesatnya kemajuan bidang sains dan teknologi yang mempermudah aktivitas 

manusia dalam segala hal. Kemajuan yang pesat dalam bidang sains dan teknologi di 

berbagai negara maju didukung oleh sistem informasi yang memadai. Perkembangan 

sains dan teknologi yang pesat juga berkaitan terhadap upaya pemenuhan SDGs di 

sebuah negara, dimana sekitar 89% kinerja negara berupaya untuk memenuhi target-

target SDGs 2030. Dengan penguasaan sebuah negara terhadap dunia sains dan 

teknologi yang tepat akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas dari sumber daya 

yang ada. Sehingga, negara tersebut dapat meningkatkan output sumber daya, 

mengurangi side effect dari pemanfaatan komoditas tertentu, mampu menyediakan 

infrastruktur yang memadai, dimana hal-hal tersebut akan turut serta dalam membantu 

dan menyukseskan pembangunan dan pencapaian poin-poin SDGs dengan lebih cepat 

dan efisien tentunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

D. TIMELINE KEGIATAN  

 

No.  Kegiatan  Pelaksanaan  

1. Open Submission Call Paper LSF 15 September - 20 Oktober 2022 

2. Webinar 1 (Pendidikan)  22 Oktober 2022 

3. Close Call Paper LSF 20 Oktober 2022 

4. Penilaian Format dan Konten 31 Oktober - 20 November 2022 

5. Evaluation notice  21 November 2022 

6.  Open Registrasi Aktif Partisipan 22 November 2022 

7.  Close Registrasi Aktif dan Pasif Partisipan Webinar 2 25 November 2022 

8. Webinar 2 (Ekonomi)  26 November 2022 

9. Pengumpulan PPT dan Poster  27 November - 9 Desember 2022 

10. Teknikal Meeting   15 Desember 2022 

11. Puncak Acara Day 1 Presentasi dan field trip  16 Desember 2022 

12. Puncak Acara Day 2 Seminar Nasional dan Pengumuman  17 Desember 2022 

 

E. KETENTUAN UMUM PESERTA LSF 2022 
1. Setiap peserta wajib mengikuti (follow) akun media sosial @labma.uii dan @lsfuii2022. 

2. Peserta berstatus mahasiswa aktif (Diploma/Sarjana) dari seluruh perguruan tinggi di 
Indonesia yang dibuktikan dengan melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa. 

3. Satu tim terdiri dari 1 ketua dan maksimal 2 anggota. Peserta dalam satu tim 
diperkenankan berbeda program studi dan angkatan tetapi masih dalam berada dalam 
satu perguruan tinggi yang sama. 

4. Peserta maksimal sedang berkuliah pada semester delapan. 
5. Setiap tim dibimbing oleh 1 dosen pembimbing dari perguruan tinggi yang sama 

(optional). 

6. Peserta boleh mengirimkan 2 maksimal karya dengan ketentuan hanya diperbolehkan 
menjadi ketua dalam satu karya. 

7. Tim yang telah mendaftarkan diri, tidak diperbolehkan mengganti anggotanya. 
8. Karya yang dikirimkan merupakan karya original dari peserta, belum pernah 

dipublikasikan ataupun mendapat penghargaan dalam perlombaan sejenis pada event 
lain dari institusi manapun. 

 
 



 
 

 
  

 
9. Peserta wajib mengikuti prosedur dan peraturan yang ditetapkan panitia. 
10. Segala bentuk kecurangan berdampak pada diskualifikasi peserta. 
11. Plagiarisme karya maksimal 15% - 20% 

 

F. ALUR KOMPETISI 

1.         Pengumpulan Full Paper 

Alur ini merupakan langkah awal dalam berpartisipasi di LSF 2022 yang dibuka tanggal 

15 September - 20 Oktober. Peserta melakukan pendaftaran dan pengumpulan paper. 

Konferensi ini tidak dipungut biaya (GRATIS). 

2. Webinar Nasional 

Acara ini merupakan acara webinar tingkat nasional yang akan mendatangkan 

pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya dan sesuai dengan tema yang diangkat 

pada kegiatan LSF 2022 yang memiliki 2 webinar. Webinar pertama dilaksanakan pada 

tanggal 22 Oktober 2022 dan webinar kedua dilaksanakan pada 26 November 2022. 

Adapun webinar nasional ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi peserta webinar 

terkait SDGs. Dan tentunya webinar ini tidak dipungut biaya (GRATIS) dan akan 

mendapatkan e-certificate peserta.  

3. Evaluation Notice 

Full paper yang telah dikirim akan dikoreksi oleh dewan juri dan hasil penjurian akan 

dipublikasikan melalui akun media sosial kami dan email dari masing-masing ketua 

tim. Tim yang lolos pada tahap ini sebanyak 30 besar finalis yang terdiri dari 15 besar 

finalis paper terpilih untuk mempresentasikan karyanya secara offline dan 15 finalis 

lainnya mengumpulkan karyanya dalam bentuk poster pada tahap seleksi selanjutnya. 

Tahap registrasi ulang pada tanggal 22 - 25 November 2022. Bagi peserta yang terpilih 

dalam Oral Presentation (Presentasi langsung di Universitas Islam Indonesia) WAJIB 

Membayar HTM sebesar Rp.700.000/tim. Teruntuk para finalis yang tidak melakukan 

registrasi ulang akan dianggap mengundurkan diri. 

4. Pengumpulan Power Point dan Poster 

Peserta yang telah menjadi finalis 30 besar akan mengirimkan power point dan poster 

pada tanggal 27 November - 9 Desember 2022. Peserta diperbolehkan mendesain 

power point dan poster tersebut semenarik mungkin. 

5. Technical Meeting 

Menentukan urutan presentasi secara acak dan menyamakan persepsi antara finalis dan 

tim panitia yang telah ditunjuk sehingga seluruh finalis diharapkan hadir pada tahap ini 

yang akan dilaksanakan 15 Desember 2022. 

6. Presentasi Offline dan Pengumuman 

Acara ini merupakan puncak dari kegiatan LSF 2022, para finalis akan 

mempresentasikan karyanya langsung di hadapan para juri yang akan dilaksanakan 

pada tanggal 16 Desember 2022. Pemenang lomba LSF 2022 akan diumumkan di akhir 

acara seminar nasional pada tanggal 17 Desember 2022. 

 

 



 
 

 
  

 

G. MEKANISME PENDAFTARAN 
1. Pendaftaran tidak dipungut biaya (gratis) 

2. Tahapan pendaftaran dimulai tanggal 15 September - 20 Oktober 2022 
3. Registrasi pembuatan akun di web LSF 2022 pada link https://lsfuii.com/  
4. Peserta mengirimkan full paper pada website LSF 2022 
5. Peserta wajib mengupload twibbon dan poster lomba pada akun Instagram pribadi 

hingga acara puncak selesai. Panitia akan melakukan pengecekan secara berkala. 
6. Ketentuan twibbon dan caption pada link https://bit.ly/LampiranLSF2022 
7. Peserta yang sudah mendaftar wajib mengisi form konfirmasi LSF 2022 

https://bit.ly/KonfirmasiLSFUII  

File konfirmasi meliputi: 
- screenshot akun web LSF 2022 
- screenshot follow Instagram labma dan lsf 2022 
- screenshot upload twibbon (slide 1) dan Poster LSF 2022 (slide 2) semua anggota 
tim 
- Semua file screenshot disatukan dalam format file pdf 
- lampiran CV, bukti plagiarisme, surat orisinalitas 
8. Peserta wajib bergabung dengan grup Whatsapp (link grup tercantum pada akhir 
formkonfirmasi) 
 

KETENTUAN POWER POINT, PRESENTASI OFFLINE, DAN POSTER 

Ketentuan PPT: 

1. Power point dibuat oleh peserta aktif yang terpilih melalui pengumuman evaluasi (evaluation 
notice) sebagai oral presentation 

2. Peserta aktif partisipan harus registrasi sebagai peserta aktif sebelum melakukan submit PPT 
3. Tampilan PPT dibuat dengan kreativitas dari masing-masing tim 
4. Slide PPT terdiri dari maksimal 10 slide 
5. Slide pertama berisi tentang judul paper, nama penulis, identifikasi afiliasi (Program studi, 

Fakultas, Universitas, kota) 
6. Slide kedua berisi latar belakang penelitian 
7. Slide selanjutnya berisi metode penelitian 
8. Mencantumkan hasil penelitian 
9. Pembahasan penelitian 
10. Kesimpulan 
11. PPT dikumpulkan dalam format Oral_Penulis pertama_Judul Karya tulis. Contoh Oral_Siska 

Praditya_Penerapan Terapi Sosialisasi Bermain Terhadap Konsentrasi dan Perkembangan 
Impresif AnakADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 

Ketentuan Presentasi: 

15 tim x 10 menit= 150 menit (2 jam 30 menit) 

1. Presentasi dilakukan maksimal dengan durasi 10 menit (7 menit untuk presentasi dan 3 menit 
untuk tanya jawab)  

 

https://lsfuii.com/
https://bit.ly/LampiranLSF2022
https://bit.ly/KonfirmasiLSFUII


 
 

 
  

 

Ketentuan Poster: 

1. Poster dibuat oleh peserta aktif yang terpilih melalui pengumuman evaluasi (evaluation 
notice) sebagai poster presentation 

2. Peserta aktif partisipan harus registrasi sebagai peserta aktif sebelum melakukan submit 
poster 

3. Poster dibuat dengan format (1189 x 841 mm) dengan orientasi vertikal 
4. Isi poster terdiri dari: 

 Judul, penulis, korespondensi author, dan afiliasi 
 Latar belakang penelitian 
 Metode penelitian 
 Hasil dan pembahasan 
 Kesimpulan 
 Saran 
 Daftar pustaka 

5. Poster dikumpulkan dalam bentuk JPG/PNG dengan file penamaan Poster_Penulis Pertama_ 
Judul Karya tulis. Contoh Poster_Siska Praditya_Penerapan Terapi Sosialisasi Bermain Terhadap 
Konsentrasi dan Perkembangan Impresif Anak ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) 

J. HADIAH 
1. Finalis yang ditetapkan sebagai juara akan diberi penghargaan berupa uang dan 

sertifikat dengan rincian sebagai berikut : 

 

Nominasi Hadiah 

Juara I Sertifikat Juara + Plakat + Uang Tunai Rp 2.500.000 

Juara II Sertifikat Juara + Plakat + Uang Tunai Rp 2.000.000 

Juara III Sertifikat Juara + Plakat + Uang Tunai Rp 1.500.000 

Juara Best Presentasi Sertifikat Best Presentasi + Uang Tunai Rp 500.000 

Juara Best Poster E-Sertifikat Best Poster + Uang Tunai Rp 500.000 

 
K. KETENTUAN LAINNYA 
1. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
2. Segala bentuk kecurangan berdampak pada diskualifikasi peserta. 
3. Seluruh peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara. 
4. Seluruh peserta wajib mematuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. 
5. Semua karya tulis yang dikirimkan berhak dipublikasikan dengan tetap 
mencantumkan nama penulis. 
6. Segala bentuk informasi terkait regulasi LSF 2022 akan disampaikan melalui laman 
resmi LSF 2022 

 

 



 
 

 
  

 
 
SISTEMATIKA PENULISAN 
A. Format umum penulisan:  

 Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, jelas, lugas, dan ringkas. 

 Naskah dibuat menggunakan Microsoft Word dengan page size A4; margin kanan,   kiri,  atas, 
bawah secara berurutan adalah 3 cm, 4 cm, 3 cm, 3 cm; naskah menggunakan 1 spasi  dengan 
spacing after before 0 cm.  

 Jarak antar bab yaitu 1 spasi.  

 Naskah diberi nomor halaman mulai dari halaman judul.  

 Naskah terdiri dari maksimal 15 halaman (tidak termasuk daftar 
pustaka).  Ketentuan  penulisan nomor halaman:  
a. Nomor halaman menggunakan angka Arab  
b. Nomor halaman diletakan di bagian sudut kanan bawah artikel  
c. Ditulis dengan font arial 9 pt  

 Jika naskah menggunakan bahasa Indonesia, istilah dalam bahasa asing yang belum 
diubah  menjadi bahasa Indonesia ditulis miring. 

 Simbol matematika ditulis miring.  

 Rumus kimia atau matematika dituliskan dengan microsoft equation dan diberi nomor. 

 Tabel dan gambar  
a. Tabel dan gambar dapat disisipkan di tengah-tengah bab atau di bagian akhir bab. 
b. Tabel hanya menggunakan garis horizontal dengan 2 atau 3 garis tanpa  menggunakan 
garis vertikal.  
c. Judul tabel ditulis di atas tabel sedangkan judul gambar ditulis di bawah gambar. 
Keduanya ditulis dengan font arial 10 pt, capitalize each word, rata tengah, regular.  
d. Tulisan “Tabel 1” dicetak tebal dengan menggunakan ketentuan penomoran dari 1, 2, 
3, dst (angka arab) atau I, II, III, dst (angka Romawi). Tulisan”Gambar 1” dicetak  tebal 
dengan menggunakan ketentuan penomoran angka Arab.  
e. Penjelasan singkatan tidak baku yang ada pada tabel diletakkan di bawah tabel  dengan 
font arial 9 pt.  
f. Jumlah maksimal masing-masing tabel dan gambar adalah 5 buah.  
g. Hasil yang tercantum dalam tabel atau grafik harus dijelaskan dalam suatu paragraf. 

 Kutipan dari referensi atau daftar pustaka dibuat dengan tanda superscript 1, dengan 
1 menunjukkan nomor dalam daftar pustaka (metode Vancouver).  

 Naskah terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.  

 
B. Format khusus penulisan:  
1. Bagian Awal  

 
a. Judul 

  Judul bersifat ekspresif, informatif, serta sesuai dan tepat dengan masalah yang 
ditulis.  

 Judul ditulis dengan font arial 14 pt, uppercase, tidak digarisbawahi, cetak tebal, 
rata tengah.  

 Judul terdiri dari maksimal 25 kata tidak termasuk spasi (disesuaikan dengan 
aturan DIKTI) atau 50 kata termasuk spasi (disesuaikan dengan aturan Scopus). ∙ 
Judul tidak ditulis di antara tanda kutip (“), tidak diakhiri tanda titik (.), diperbolehkan 
menggunakan titik dua (:), tanpa singkatan tidak baku.  

 
 
 
 



 
 

 
  

 
b. Subjudul  

Subjudul ditulis dengan capitalize each word, font Arial 12 pt, cetak tebal, dan rata 
tengah.  Subjudul bersifat opsional.  
 

c. Nama Penulis dan Asal Institusi Penulis  
 Nama penulis dan dosen pembimbing ditulis di bawah judul dan subjudul. ∙ 

Ditulis dengan font arial 10 pt, capitalize each word, cetak tebal, dan rata 
tengah. 

  Nama tidak boleh disingkat, dan tanpa menyertakan gelar.  
 Di bawah nama penulis, ditulis asal institusi penulis dengan font arial 10 pt, 

rata tengah, dan capitalize each word.  

 Asal institusi ditulis dari jenjang terkecil. Misal, menyebutkan program studi 
dahulu, fakultas, lalu universitas.  

 Asal kabupaten/kota institusi dituliskan di bawah asal institusi.  
 

d. Abstrak  
 Abstrak merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi latar belakang, 

tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan.   

 Abstrak dibuat terstruktur dengan ketentuan subbagian dicetak tebal dan dibubuhi 
tanda titik dua sebelum kata selanjutnya.  

 Abstrak ditulis dengan font Arial 10 pt, rata kiri-kanan, dan Sentence case. ∙ Abstrak 
dibuat terstruktur dengan ketentuan subbagian dicetak tebal dan dibubuhi  tanda titik 
dua sebelum kata selanjutnya.  

 Panjang abstrak tidak lebih dari 250 kata dengan tidak menuliskan kutipan pustaka 

 Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.  

 Abstrak dilengkapi dengan kata kunci sebanyak maksimal 3-5 kata kunci ditulis 
dari topik yang paling penting.  

 Abstrak Bahasa Indonesia dan kata kunci ditulis tegak sedangkan abstrak Bahasa 
Inggris dan keyword ditulis miring (italic).  

 Kata “abstrak” yang digunakan sebagai judul ditulis dengan font arial 10 pt, 
uppercase, rata tengah, dan cetak tebal. Cetak miring khusus untuk judul abstrak 
dalam bahasa Inggris.  

 Kata “Kata Kunci” dan tanda titik dua (:) ditulis cetak tebal. Hal ini berlaku juga 
untuk “Keywords”.  

 
2. Bagian Inti  

  Ditulis dengan dibuat menjadi 2 kolom. 

 Ditulis dengan font arial 10 pt, sentence case, rata kiri-kanan, regular. ∙ Judul tiap bagian ditulis 
dengan font arial 10 pt, uppercase, cetak tebal, dan rata kiri. ∙ Judul tiap subbagian ditulis 
dengan font arial 10 pt, capitalize each word, cetak tebal, rata kiri.  

 Penomoran tiap bagian menggunakan angka Arab (1, 2, 3...). Adapun penomoran subbagian 
juga menggunakan angka Arab dengan menyesuaikan nomor bagian (misal, 3.1, 3.2, 3 
3,.untuk subbagian metode).  

 
Bagian inti meliputi pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan saran.  

 
a. Pendahuluan  

 Tuliskan latar belakang atas isu atau permasalahan, urgensi dan rasionalisasi 
penelitian, rumusan, tujuan dari penelitian, serta manfaat atau kontribusinya pada 
bidang tertentu, merujuk dari berbagai sumber pustaka.  



 
 

 
  

 

 Jelaskan hal-hal spesifik dalam penelitian.  

 Jelaskan kebijakan yang mungkin timbul atau implikasi yang mungkin 
diterapkan sebagai hasil dari penemuan tersebut (hanya jika hal tersebut relevan).  

 Tuliskan penjelasan mengenai penelitian terkait yang telah lebih dulu 
dipublikasikan (jika ada).  

 Jelaskan apakah penelitian mendukung atau memperluas hasil penelitian yang 
sudah ada atau justru menyanggah hasil penelitian sebelumnya.  

 Tuliskan tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis (jika ada).  
 

b. Metode  
 Jelaskan desain penelitian (bagaimana survei/observasi/pengukuran 

dilakukan, termasuk durasi, tempat, dan waktu penelitian).  

 Jelaskan teknik untuk memperoleh data/informasi.  

 Tuliskan populasi dan sampel, bahan, dan alat yang digunakan.  

 Jelaskan cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan.  

 Sebaiknya gunakan kalimat pasif dan kalimat narasi, bukan kalimat perintah. ∙ 
Ketahui apakah jenis metode lain ternyata lebih memberikan signifikansi terhadap 
hasil penelitian dibanding dengan metode penelitian lama yang digunakan.  
 

c. Hasil  
Berisi hasil-hasil pokok penelitian yang dilakukan, dapat dalam bentuk tabel, grafik, atau  secara 
naratif.  

 
d. Pembahasan  

 Berisi jawaban masalah penelitian atau menunjukkan pencapaian tujuan 
penelitian, dengan cara menafsirkan/menganalisis hasil penelitian, juga 
membandingkan hasil penelitian dengan hasil dari penelitian-penelitian yang dipakai 
sebagai referensi. ∙ Jelaskan data yang diperoleh dari 
survei/observasi/pengukuran.  

 Jelaskan analisis/pengolahan data yang diperoleh dari 
survei/observasi/pengukuran. ∙ Jelaskan hasil pengolahan data.  

 Jelaskan hasil interpretasi penemuan atau kemanfaatan secara logis, serta 
mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. 

 Kajilah kesesuaian hasil dengan teori-teori yang dipakai. Bahas apa yang ditulis 
dalam hasil, tetapi tidak mengulang hasil.  

 Jelaskan arti kemaknaan statistik (misal p<0.001, apa artinya?), juga 
kemaknaan  biologis (ukuran asosiasi penyakit—OR, RR), jika ada. Tekankan aspek 
baru dan penting. Sertakan juga bahasan dampak penelitian dan keterbatasannya.  
 

e. Kesimpulan  
 Berisi hasil analisis dan/atau sintesis atas hasil penelitian dan pembahasan serta 

berisi jawaban atas pertanyaan penelitian.  

 Menuliskan keterbatasan penelitian, serta kemungkinan pengembangan penelitian 
yang bisa dilakukan oleh pihak lain untuk mengembangkan hasil yang sudah 
diperoleh. 

 Dituliskan dalam bentuk esai.  

 Tidak mengandung data angka hasil penelitian.  

 Terdiri atas maksimal tiga paragraf.  
 
 
 



 
 

 
  

 
f. Saran  

 Berisi rekomendasi hal-hal yang perlu dilakukan oleh satu atau beberapa 
pihak, berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian.  

 Berorientasi pada perbaikan situasi keadaan masyarakat, sehingga dibuat 
untuk dilaksanakan melalui advokasi, perbaikan perilaku, pembuatan kebijakan, 
atau penelitian berikutnya.  

 Dibuat dalam bentuk esai atau dalam bentuk poin-poin.  
 

3. Bagian akhir  
 Ditulis dengan dibuat menjadi 2 kolom.  
 Ditulis dengan sentence case, rata kiri-kanan, regular, dan font arial 10 pt. ∙ Judul tiap bagian 

ditulis dengan font arial 10 pt, uppercase, cetak tebal, dan rata kiri.  

 Tidak ada penomoran judul untuk tiap bagian.  

 
Bagian akhir meliputi ucapan terima kasih dan daftar pustaka.  

a. Ucapan Terima Kasih  
Ucapan terima kasih bersifat opsional. Jika ditulis, maka ditujukan kepada pihak lain yang telah 
membantu atau terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam penelitian.  
b.  Daftar Pustaka  
Berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. Untuk setiap 
pustaka yang dirujuk dalam naskah, harus muncul dalam daftar pustaka. Format perujukan 
pustaka mengikuti metode Vancouver.  
Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan 
aplikasi referensi (reference manager) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote dan lain-
lain. 

 
LAMPIRAN  

 Lampiran 1. Template Paper 

 Lampiran 2. Surat Orisinalitas dan Persetujuan Publikasi  

 Lampiran 3. CV Penulis 

 Lampiran 4. Format Caption Untuk Twibbon  

 
Note: Lampiran-lampiran di atas dapat diakses di ( https://bit.ly/LampiranLSF2022 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/LampiranLSF2022


 
 

 
  

 

 
LAMPIRAN 1. TEMPLATE PAPER 

 

JUDUL DITULIS DENGAN FONT ARIAL 14 PT, UPPERCASE, TIDAK 
DIGARISBAWAHI, CETAK TEBAL, RATA TENGAH, MAKSIMUM 25 

KATA TIDAK TERMASUK SPASI ATAU 50 KATA TERMASUK 
SPASI, TIDAK DITULIS DI ANTARA TANDA KUTIP (“), TIDAK 

DIAKHIRI TANDA TITIK (.), DIPERBOLEHKAN MENGGUNAKAN 
TITIK DUA (:), TANPA SINGKATAN 

Subjudul Ditulis dengan Capitalize Each Word, Font Arial 12 pt, Cetak Tebal, 
dan Rata Tengah 

 
Penulis Pertama1, Penulis Kedua2, dst. [Font Arial 10 pt, Capitalize Each Word, Rata Tengah, 

Cetak Tebal, Nama Tidak Boleh Disingkat, dan Tanpa Menyertakan Gelar] 
 

1Asal Institusi (dimulai dari jenjang terkecil) 
2Asal Institusi (dimulai dari jenjang terkecil) 

Asal kabupaten/kota institusi [Font Arial 10 pt, Capitalize Each Word, Rata Tengah] 
 

ABSTRAK [FONT ARIAL 10 PT, UPPERCASE, RATA TENGAH, DAN CETAK TEBAL] 
 
Abstrak merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil dan 
kesimpulan. Abstrak dibuat terstruktur dengan ketentuan subbagian dicetak tebal dan dibubuhi tanda 
titik dua sebelum kata selanjutnya. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan 
panjang abstrak tidak lebih dari 250 kata dengan tidak menuliskan kutipan pustaka. Abstrak ditulis 
dalam satu alinea. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci sebanyak maksimal 3-5 kata kunci dan 
disusun dari topik yang paling penting. Abstrak ditulis dengan font Arial 10 pt, rata kiri-kanan, dan 
Sentence case. Abstrak Bahasa Indonesia dan kata kunci ditulis tegak sedangkan abstrak Bahasa 
Inggris dan keyword ditulis miring (italic). 
  
Kata kunci: terdiri dari 3-5 kata kunci, disusun dari topik yang paling penting 
  

  
ABSTRACT [FONT ARIAL 10 PT, UPPERCASE, RATA TENGAH, CETAK MIRING DAN CETAK 

TEBAL] 
  

Abstract is the essence of all writings which include background, objectives, methods, results, and 
conclusions. Abstract is structured with the provisions of sub-sections in bold and is affixed two dots 
sign before the next word. Abstract is written in Indonesian and English with an abstract length no more 
than 250 words by not writing literature references. Abstract is equipped with a maximum of 3-5 
keywords and arranged from the most important topic. The abstract is written in 10 pt Arial font, justify, 
and Sentence case. Indonesian abstracts and keywords are written upright while English abstracts and 
keywords are italicized (italic). 
  
Keywords: consist 3-5 keywords, arranged from the most important topic 



 
 

 
  

  

  

 
1. PENDAHULUAN (FONT ARIAL 10 PT, UPPERCASE, CETAK TEBAL, RATA KIRI) 

Format utama penulisan artikel yaitu terdiri dari 2 kolom, yang ditulis dengan MS Word; page 
size A4; margin kanan, kiri, atas, bawah secara berurutan adalah 3 cm, 4 cm, 3 cm, 3 cm; naskah 
menggunakan 1 spasi dengan spacing after before 0 cm; sentence case; rata kiri-kanan, regular, dan 
font arial 10 pt. Pada bagian pendahuluan tuliskan latar belakang, penjelasan mengenai penelitian 
terkait yang telah lebih dulu dipublikasikan (jika ada). Selain itu dijelaskan pula hal-hal spesifik dalam 
penelitian. Kutipan dari referensi atau daftar pustaka dibuat dengan tanda superscript 1, dengan 1 
menunjukkan nomor dalam daftar pustaka (metode Vancouver). Istilah dalam bahasa asing dan simbol 
matematika ditulis dengan huruf miring. 

Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan, tujuan dari kegiatan/penelitian serta manfaat dan 
potensinya, merujuk dari berbagai sumber pustaka. Pendahuluan mencakup latar belakang atas isu 
atau permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi kegiatan (penelitian atau pengabdian). Tujuan 
kegiatan dan rencana pemecahan masalah disajikan dalam bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan 
dan pengembangan hipotesis (jika ada) dimasukkan dalam bagian ini. 

Sampaikan tujuan dari penelitian ini, misal untuk memberikan kontribusi pada bidang tertentu 
dengan melakukan atau menemukan sesuatu. Kutip beberapa hasil penelitian terbaru mengenai topik 
yang dibahas beseta relevansinya. Jelaskan mengapa menulis artikel ini dan kontribusi apa yang 
diberikan pada pengembangan keilmuan. Jelaskan kebijakan yang mungkin timbul atau implikasi yang 
mungkin diterapkan sebagai hasil dari penemuan tersebut (hanya jika hal tersebut relevan). Jelaskan 
apakah penelitian mendukung atau memperluas hasil penelitian yang sudah ada atau justru 
menyanggah hasil penelitian sebelumnya. 
  
2. METODE (FONT ARIAL 10 PT, UPPERCASE, CETAK TEBAL, RATA KIRI) 

Penulisan metodologi penelitian berisikan desain penelitian (bagaimana 
survei/observasi/pengukuran dilakukan, termasuk durasi, tempat, dan waktu penelitian), teknik untuk 
memperoleh data/informasi, populasi dan sampel, bahan dan alat yang digunakan, serta cara 
pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Sebaiknya menggunakan kalimat pasif dan kalimat 
narasi, bukan kalimat perintah. Ketahui apakah jenis metode lain ternyata lebih memberikan signifikansi 
terhadap hasil penelitian dibanding dengan metode penelitian lama yang digunakan. Referensi harus 
dimunculkan jika metode yang ditawarkan kurang dikenal atau unik. 
  
3. HASIL PENELITIAN (FONT ARIAL 10 PT, UPPERCASE, CETAK TEBAL, RATA KIRI) 
1. Judul Isi Bahasan (Font Arial 10 pt, Capitalize Each Word, Cetak Tebal, Rata Kiri) 

Judul bagian dan subbagian dituliskan seperti contoh tersebut. 
Berisi hasil-hasil pokok penelitian yang dilakukan, dapat dalam bentuk tabel, grafik, atau secara 

naratif. Tiap tabel atau grafik harus diikuti satu paragraf yang mendeskripsikan hasil yang tercantum 
dalam tabel atau grafik tersebut. 
2. Subjudul Hasil (Font Arial 10 pt, Capitalize Each Word, Cetak Tebal, Rata Kiri) 

Rumus kimia atau matematika dituliskan dengan microsoft equation dan diberi nomor seperti 
contoh berikut: 
  
ω = 1∂β-5 n-1N(rXn)                 (1) 
  

Tabel dan gambar dapat disisipkan di tengah-tengah artikel seperti contoh ini, atau di bagian 
akhir artikel. 

Judul terletak di atas tabel, hanya menggunakan garis horizontal dengan 2 atau 3 garis, tanpa 
menggunakan garis vertikal. Tulisan Tabel 1 ditebalkan (bold), dengan menggunakan ketentuan 
penomoran dari 1, 2, 3 dst (angka arab) atau I, II, III dst (angka Romawi). 
 



 
 

 
  

 
 
 
Tabel 1. Judul Tabel. (Font Arial 10 pt, Capitalize Each Word, Rata Tengah, Regular) 

Kelompok K1 K2 P1 
K1 - - - 
K2 0,00 0,01 0,01 
P1 0,2 0,01 0,2 

  
Penulisan gambar terletak di bawah gambar dengan cetak tebal pada tulisan gambar. Penomoran 
gambar menggunakan angka Arab. 

 
Gambar 1. Judul Gambar.[1] (Font Arial 10 pt, Capitalize Each Word, Rata Tengah, Regular) 
  
4. PEMBAHASAN (FONT ARIAL 10 PT, UPPERCASE, CETAK TEBAL, RATA KIRI) 
1. Judul Isi Bahasan (Font Arial 10 pt, Capitalize each word, Cetak Tebal, Rata Kiri) 

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah, sehingga pada 
umumnya memiliki proporsi paling banyak. Fungsi pembahasan adalah menjawab masalah penelitian 
atau menunjukkan pencapaian tujuan penelitian, dengan cara menafsirkan/menganalisis hasil 
penelitian, juga membandingkan hasil penelitian dengan hasil dari penelitian-penelitian yang dipakai 
sebagai referensi.[2] 

Bagian ini memaparkan data yang diperoleh dari survei/ observasi/ pengukuran dan analisisnya, 
hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan atau kemanfaatan secara logis, serta 
mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. 

Pada bagian ini dilakukan juga kajian kesesuaian hasil dengan teori-teori yang dipakai. Bahas 
apa yang ditulis dalam hasil, tetapi tidak mengulang hasil. Jelaskan arti kemaknaan statistik (misal 
p<0.001, apa artinya?), juga kemaknaan biologis (ukuran asosiasi penyakit—OR, RR), jika ada. 
Tekankan aspek baru dan penting. Sertakan juga bahasan dampak penelitian dan keterbatasannya.[1,2] 

  
KESIMPULAN (FONT ARIAL 10 PT, UPPERCASE, CETAK TEBAL, RATA KIRI) 

Kesimpulan berisi hasil analisis dan/atau sintesis atas hasil penelitian dan pembahasan. 
Kesimpulan berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan harus menjawab tujuan khusus. 
Bagian ini dituliskan dalam bentuk esai dan tidak mengandung data angka hasil penelitian. Terdiri atas 
maksimal tiga paragraf yang merangkum inti hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, serta 
kemungkinan pengembangan penelitian yang bisa dilakukan oleh pihak lain untuk mengembangkan 
hasil yang sudah diperoleh. 
  

SARAN (FONT ARIAL 10 PT, UPPERCASE, CETAK TEBAL, RATA KIRI) 
Saran berisi rekomendasi hal-hal yang perlu dilakukan oleh satu atau beberapa pihak, 

berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian. Saran berorientasi pada perbaikan situasi 
kesehatan masyarakat, sehingga dibuat untuk dilaksanakan melalui advokasi, perbaikan perilaku, 
pembuatan kebijakan, atau penelitian berikutnya. Saran dibuat dalam bentuk esai (dalam paragraf-
paragraf) atau dalam poin-poin. 
  
 



 
 

 
  

 
 
 
UCAPAN TERIMA KASIH (FONT ARIAL 10 PT, UPPERCASE, CETAK TEBAL, RATA KIRI) 

Ucapan terima kasih bersifat opsional. Jika ditulis, maka ditujukan kepada pihak lain yang telah 
membantu atau terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam penelitian. 
  
DAFTAR PUSTAKA (FONT ARIAL 10 PT, UPPERCASE, CETAK TEBAL, RATA KIRI) 

Berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. Untuk setiap 
pustaka yang dirujuk dalam naskah, harus muncul dalam daftar pustaka. Format perujukan pustaka 
mengikuti metode Vancouver. 

Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi 
referensi (reference manager) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote dan lain-lain. Format 
penulisan sumber rujukan mengikuti contoh berikut. 
1. Yarisman, L. Hubungan Penderita Diabetes Melitus Tipe-2 dengan Terjadinya Gangguan 

Pendengaran Di Rsup. H. Adam Malik Medan. Tesis. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera 
Utara. 2014 

2. Dawley rat. The international journal of lower extremity wounds. 2007;6(2):76-81. 
3. Ambiyani,W. Pemberian Salep Ekstrak Daun Mengkudu (Morinda citrifolia L) Meningkatkan Proses 

Regenerasi Jaringan Luka Pada Tikus Putih Galur Wistar (Rattus norvegicus) Jantan. Thesis. 
Denpasar: Universitas Udayana. 2013 

4. Frye, Northrop. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton: Princeton UP, 1957. 
5. Malory, Thomas. King Arthur and his Knights. Editor. Eugene Vinaver. London: Oxford UP, 1956. 
6. Austen, Jane. Pride and Prejudice. Editor Henry Churchyard. 1996. 10 September 1998 

<http://www.pemberley.com/janeinfo/prideprej.html>. 
7. United States. Dept. of Justice. Natl. Inst. Of Justice. Prosecuting Gangs: A National Assessment. 

By Claire Johnson, Barbara Webster, dan Edward Connors. Feb 1996. 29 June 1998 
<http://www.ncjrs.org/txtfiles/pgang.txt>. 

 
 

 
Lampiran 2. Surat Originalitas dan Persetujuan Publikasi 
 

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

Judul Karya  : 

Karya   : Penelitian Asli / Tinjauan Pustaka / Artikel Penyegar / Laporan Kasus  

                                      / Advertorial / Editorial 

Nama Penulis  :  

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

Perguruan Tinggi :  

 



 
 

 
  

 

Dengan ini menyatakan bahwa karya dengan judul tersebut merupakan karya orisinal dan 

belum pernah dipublikasikan di jurnal manapun serta semua sumber yang dikutip maupun 

dirujuk adalah benar. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar–benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. Apabila terbukti terdapat pelanggaran di dalamnya, maka kami bersedia 

didiskualifikasi dari jurnal ini sebagai bentuk tanggung jawab kami. 

 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

Yang Menyatakan, 

 

Materai 10.000 

Tertanda dan Nama Terang 

 

Nb: 

Penulis dimohon untuk melampirkan surat pernyataan kode etik penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

 
Lampiran 3. CV Penulis 
 

CURRICULUM VITAE PENULIS 

 

 

1. Data Pribadi 

 Nama Lengkap  :  

 Tempat, Tanggal Lahir :  

 Jenis Kelamin   : 

 Alamat Rumah  :  

 Alamat Saat Ini  :  

 No Telepon   :  

 Alamat Email   :  

 

 

2. Riwayat Pendidikan 

No 
Jenjang 

Pendidikan 

Nama 

Institusi 

Bidang 

Ilmu/Jurusan 

Tahun 

Masuk 

Tahun 

Keluar 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

3. Pengalaman Organisasi 

No Nama Organisasi Jabatan Tahun Kepengurusan Keterangan 

1 
    

2 
    

3 
    

 

 

4. Karya Ilmiah yang Pernah Dibuat 

No Judul Karya Jenis Karya Tahun Pembuatan 
Keterangan 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

4.    
 

 

 

5. Sertifikat atau Penghargaan yang Pernah Diraih 

No Nama Kompetisi Jenis Penghargaan Tahun  
Keterangan 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam curriculum vitae ini adalah benar dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

Yang Menyatakan, 

 

Tertanda dan Nama Terang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

INFORMASI LEBIH LANJUT  
Contact Person 

Only WhatsApp: +62 812-5471-9507 (Eka)  

              +62 823-1443-1375 (Nadia) 

Social Media 
 
Email   : lsfuii22@gmail.com 
Instagram : @LSFUII2022 
Website : https://lsfuiiconference.com/    
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