I. PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Berbagai permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan
pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus
ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi
birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama
menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business
prosess) dan sumber daya manusia aparatur.
Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun
aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas
umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan
lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan
disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan kepada
publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan juga untuk
menciptakan aparatur yang bersih, profesional dan bertanggung jawab yang
dituangkan dalam penalaran ilmiah serta dalam rangka pencapaian Visi dan Misi
Kabupaten Paser Tahun 2016-2021, Bappeda Kabupaten Paser melalui Panitia Hari
Ulang Tahun Ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2018
menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dengan Tema “Reformasi
Birokrasi”. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menginventarisir dan mewadahi
gagasan-gagasan dan aksi kreatif yang disampaikan melalui tulisan ilmiah.
Dalam rangka mendukung Program kominfo yaitu komunikasi dan informasi yang
cepat, tepat, transparan dan akuntabel, maka proses pengiriman naskah, seleksi
administrasi, dan penyampaian hasil penilaian atau penetapan pemenang LKTI dalam
rangka Hari Ulang Tahun Ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun
2018 dilakukan melalui surat elektronik (elektronik mail/e-mail).

B.

Maksud dan Tujuan
Lomba Karya Tulis Ilmiah ini dimaksudkan dapat menginventarisir dan mewadahi
gagasan-gagasan dan aksi kreatif melalui tulisan ilmiah untuk mendukung tujuan
reformasi birokrasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada publik dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan juga untuk
menciptakan aparatur yang bersih, profesional dan bertanggung jawab.
Lomba Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan:
1. Mengembangkan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyampaikan
gagasan dan aksi kreatif dan inovatif melalui karya tulis ilmiah;
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C.

2.

Mengembangkan
kemampuan
Aparatur
Sipil
memenyampaikan gagasan dan atau aksi kreatif;

Negara

(ASN)

dalam

3.

Memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk
menyampaikan gagasan dan atau aksi kreatif terhadap permasalahan sesuai
dengan kompetensinya;

4.

Meningkatkan kepekaan dan kontribusi pemikiran kritis, aksi kreatif dan
inovatif dalam rangka mendukung tujuan reformasi birokrasi serta pencapaian
visi dan misi Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;

5.

Menginventarisir dan mewadahi gagasan-gagasan dan aksi kreatif Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang disampaikan melalui tulisan ilmiah.

Luaran Lomba
Luaran program LKTI ini berupa:
1.

Karya tulis berupa gagasan/ide dan atau ulasan aksi kreatif dan inovatif guna
mendukung reformasi birokrasi;

2.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dalam menulis karya tulis ilmiah
terkait gagasan/ide dan atau ulasan terkait aksi kreatif dalam mendukung tujuan
reformasi birokrasi serta pencapaian visi dan misi Kabupaten Paser Tahun
2016-2021;

3.

Kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyampaikan gagasan/ide atau
pendapat melalui karya tulis ilmiah terkait gagasan/ide dan atau ulasan aksi
kreatif dalam mendukung tujuan reformasi birokrasi serta pencapaian visi dan
misi Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.
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II. KETENTUAN LOMBA

A. Nama Lomba
Nama lomba ini adalah Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Kabupaten Paser Tahun
2018 dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI).
B. Persyaratan
Untuk dapat mengikuti LKTI HUT Ke-47 KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018 harus
memenuhi syarat sebagai berikut ini:
Lomba Karya Tulis Ilmiah Aparatur Sipil Negara (ASN) :
a. Berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Paser dibuktikan dengan Kartu Pegawai (Karpeg);
b. Warga Kabupaten Paser terdaftar dibuktikan dengan copy Kartu Keluarga (KK)
atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. Peserta dapat perseorangan atau berkelompok maksimal 3 (tiga) orang dalam
satu Tim;
d. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperkenankan merangkap sebagai
ketua atau anggota penulis pada kelompok yang lain;
e. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperkenankan menjadi tim pada
kelompok lain yang berbeda;
f. Setiap karya tulis inovatif yang dilombakan menyertakan surat pernyataan bebas
plagiatisme (Form terlampir).
C.

Proses Seleksi
Alur seleksi Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) sebagai berikut.

Penerimaan Naskah LKTI
Seleksi Administrasi

Rejected

Agreed
Seleksi Naskah LKTI
Naskah nilai tertinggi
Penentuan Pemenang
Pengumuman Pemenang
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D. Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dalam rangka Hari Ulang
Tahun Ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2018,
adalah sebagai berikut:
NO.
KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANA
1.
Pengumuman LKTI
Panitia Lomba
22 Oktober 2018
2.

Penerimaan Naskah LKTI

3.

Seleksi Administrasi

4.
5.

Seleksi Naskah LKTI
Penetapan Pemenang LKTI

29 Oktober 2018 s.d.
22 Nopember 2018
5 s.d. 22 November 2018
23 s.d. 28 Nopember 2018
28 Nopember 2018

6.

Mengumumkan Pemenang

29 Nopember 2018

Panitia Lomba
Dewan Juri
Dewan Juri
Dewan Juri
Panitia HUT Korpri

E. Penghargaan
Pemenang akan mendapatkan uang tunai dan piagam penghargaan dari Panitia
HUT Ke-47 KORPRI Pemerintah Kabupaten Paser.
F.

Prosedur, Kriteria dan Format Penilaian
1. Prosedur
Penilaian ini dilakukan oleh Tim Juri yang ditetapkan oleh Panitia Hari
Ulang Tahun Ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2018.
Naskah yang diterima sesuai batas waktu yang telah ditentukan akan dinilai
dan diseleksi dengan tahapan dan prosedur sebagai berikut:
a. Naskah Karya Tulis Ilmiah
akan dinilai secara
administratif untuk
melihat kelengkapan administratif seperti legimitasi, bebas plagiatisme, tata
tulis, dan jumlah lembar maksimal batang tubuh/isi tulisan, dan lain-lain. Jika
Naskah LKTI memenuhi syarat administratif, maka diputuskan lulus (agreed)
dan selanjutnya dilakukan seleksi tahap berikutnya, dan jika Naskah LKTI
tidak memenuhi syarat administratif , maka diputuskan gugur (rejected) dan
tidak dapat dilanjutkan seleksi tahap berikutnya;
b. Naskah LKTI yang telah lulus (agreed) dalam seleksi administrasi, akan
dilakukan penilaian terhadap isi tulisan sesuai dengan kreteria penilaian yang
telah ditetapkan. Penentuan Pemenang LKTI adalah sebagai berikut:
1). Peserta lomba yang naskah LKTI mendapatkan nilai komulatif
tertinggi (Penilaian administrasi dan penilaian naskah), maka
ditetapkan sebagai juara I,
2). Peserta lomba yang naskah LKTI mendapatkan nilai komulatif
tertinggi kedua (Penilaian administrasi dan penilaian naskah), maka
ditetapkan sebagai juara II,
3). Peserta lomba yang naskah LKTI mendapatkan nilai komulatif
tertinggi ketiga (Penilaian administrasi dan penilaian naskah), maka
ditetapkan sebagai juara III,
c. Keputusan dewan Juri adalah keputusan absolut yang tidak dapat
diganggu gugat.
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2.

Kreteria penilaian
Kriteria penilaian Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) terdiri atas dua aspek:
1) Kelengkapan administrasi LKTI, dan 2) Naskah karya tulis.
Kriteria penilaian naskah Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) mencakup aspek:
No
1.

Kriteria Penilaian
Parameter Penilaian
Format Karya Tulis
 Tata tulis: ukuran kertas, kerapihan ketik, tata
letak, jumlah halaman.
 Penyajian: sistematika tulisan, ragam bahasa
ilmiah, ketepatan dan kejelasan ungkapan,

2.

Kreativitas dan Inovatif  Relevansi topik dengan tema
 Keunikan dan Keaktualitasan
Topik/Gagasan

3.

Kebermanfaatan/
Kontribusi

 Nilai tambah keilmuan
 Nilai tambah kerjasama/pragmatis
 Nilai tambah dalam pemecahan masalah dalam
rangka reformasi birokrasi

4.

Data dan Sumber
Informasi

 Relevansi data dan informasi yang diacu
 Keakuratan dan integritas data dan informasi
 Kemampuan menghubungkan berbagai data
dan informasi

5.

Pembahasan, simpulan,  Kemampuan menganalisis dan mensintesis
serta Transfer Gagasan
pembahasan serta merumuskan simpulan
 Prediksi transfer gagasan dan proses adopsi
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FORMAT PENILAIAN NASKAH LKTI APARATUR SIPIL NEGARA
Judul Karya Tulis
: …………………………………………………………………
Tim Lomba/perorangan *) : …………………………………………………………………
Instansi*)
:………………………………………………………………..
1. Nama Ketua Tim Lomba*) : …………………………………………………………………
2. Anggota *)
: 1…………….....................................................
: 2..................................................................
No.
Kriteria Penilaian
Parameter Penilaian
Bobot Skor Nilai
(KP)
(PP)
(B)
(S)
(N)
1.

Format Karya Tulis

2.

Kreativitas dan Inovatif - Relevansi topik dengan tema
Topik/ Gagasan
- Keunikan dan Keaktualitasan

20

3.

Kebermanfaatan/
Kontribusi

25

4.

Data dan Sumber
Informasi

- Tata tulis: ukuran kertas, kerapihan
ketik, tata letak, jumlah halaman
- Penyajian: sistematika tulisan, ragam
bahasa ilmiah, ketepatan dan
kejelasan ungkapan,

- Nilai tambah keilmuan
- Nilai tambah bagi
kerjasama/pragmatis
- Nilai tambah dalam rangka reformasi
Birokrasi
- Relevansi data dan infrormsi yang
diacu
- Keakuratan dan integritas data dan
informasi
- Kemampuan berbagai data dan
informasi menghubungakan

10

15
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5.

Pembahasan, simpulan,
serta Transfer Gagasan

- Kemampuan Menganalisis
dan mensintesis
pembahasan serta
merumuskan simpulan
- Prediksi transfer gagasan
dan proses Adopsi

20

6.

Keterkaitan dengan
substansi dan tujuan lomba

Keterdukungan terhadap
pencapaian visi dan misi
Kabupaten Paser Tahun
2016-2021)

10

JUMLAH

100

- Setiap kriteria diberi skor : 1 (sangat kurang), 2 (kurang), 3 (sedang), 4 (baik) dan 5
(sangat baik)
- Nilai terendah adalah 100 dan nilai tertinggi adalah 500
Catatan Penilai :
……………………………………………………………………………..............……………………………………
………………..................................................................................................................

Penilai,

..................................
Nilai = Bobot x skor
*) Coret yang tidak perlu
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SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIATISME
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/tgl lahir
Unit Kerja
Jabatan
Alamat

:........................................
: ........................................
: ……………………………………..
: …………………………………….
: ........................................

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang saya serta dalam Lomba karya Tulis Ilmiah
(LKTI) dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
Tahun 2018 ini adalah hasil karya sendiri dan bebas dari plagiatisme.
Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan dapat saya
pertanggungjawabkan secara hukum.

Tana Paser, ...........................2018
Pembuat Pernyataan,
Materai
Rp. 6.000
................................................
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G. Sistematika Naskah Karya Tulis Ilmiah Aparatur Sipil Negara (ASN)
1.

Ketentuan Umum
Sistematika penulisan naskah Karya Tulis Ilmiah Aparatur Sipil Negara (ASN)
sebagai berikut ini:
a. Halaman judul
Halaman judul menyajikan: logo Instansi, judul, nama penulis, nama Instansi
*), kota, bulan dan tahun.
b. Abstrak
Abstrak berisi uraian singkat karya tulis ilmiah yang meliputi: latar belakang,
tujuan, manfaat, metode penulisan, hasil dan saran yang direkomendasikan.
Abstrak ditulis 1 spasi, maksimal 300 kata.
c. Latar belakang
Latar belakang berisi: permasalahan yang dianggap krusial untuk
dipecahkan, urgensi, manfaat, aspek fundamental yang perlu dicermati dari
permasalahan-permasalahan yang ada.
g. Bab II Gagasan/Ide/Aksi Kreatif dan Tinjauan Pustaka
Gagasan/Ide/Aksi Kreatif dan Tinjauan pustaka merupakan gagasan/ide/aksi
Kreatif yang dituangkan dalam tulisan ilmiah yang didukung dengan pendapat
ahli/kepustakaan
yang
berupa
tinjauan
konseptual
berisi
batasan/konsep/teori yang mendukung penulisan yang dapat diperoleh dari
jurnal penelitian, buku, atau sumber-sumber lainnya. Nama Judul Bab II
dapat disesuaikan dengan Gagasan/Ide/Aksi Kreatif yang dituangkan dalam
karya tulis ilmiah.
h.
i.

j.
k.

Pemikiran Konseptual Pemecahan Masalah
Uraian kajian masalah, temuan, ide/gagasan dalam pemecahan masalah.
Simpulan
simpulan yang merupakan jawaban/pemecahan atas masalah yang
diungkapkan, dan saran yang direkomendasi.
Daftar Pustaka
Referensi/sumber acuan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah.
Lampiran-lampiran
Biodata peserta terdiri atas: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat tinggal,
Nomor kontak yang dapat dihubungi. Foto copy Kartu Pegawai (Karpeg) atau
Foto copy KTP yang masih berlaku. Lampiran lain yang diperlukan.

2. Ketentuan Khusus
1). Naskah ditulis minimal 5 halaman dan maksimal 10 halaman (tidak
termasuk halaman judul, Abstrak dan lampiran).
2). Naskah merupakan karya asli dan belum pernah dipublikasikan/
diikutsertakan dalam lomba lain.
3). Naskah diketik pada Format A4 dengan jarak 1,5 spasi, font size 12,
huruf Times New Roman Style, dengan batas pengetikan: samping kiri
4 cm, samping kanan 3 cm, batas atas 4 cm dan batas bawah 3 cm.
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4). Naskah diberi tulisan dengan urutan tulisan dari atas kebawah sebagai
berikut : LKTI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA HARI ULANG
TAHUN KE-47 KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) TAHUN
2018, JUDUL, Disusun Oleh: (sebutkan Penulisnya/TIM), PEMERINTAH
KABUPATEN PASER, PANITIA HUT KORPRI KE-47 TAHUN 2018, TANA
PASER 2018, “OLO MANIN ASO BUEN SI OLO ENDO” (Hari esok lebih
baik daripada hari ini). Format PDF
5.

Naskah dikirim ke Panitia LKTI Hari Ulang Tahun Ke-47 Korps Pegawai
Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2018, Sekretariat: Kantor Bappeda
Kabupaten Paser, melalui E-mail : bappedalitbang1971@gmail.com
Subjek e-mail #hutkorpri2018*nama peserta.
Tana Paser, 18 Oktober 2018
Ketua Lomba LKTI/Sekretaris Bappeda

ZUHAIRINA, SH, MM
NIP. 19680514 199403 2 005
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