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TIDAR ENGINEERING AND 

SCIENCE OLYMPICS 

PETUNJUK TEKNIS 

Innovative Idea Presentation 

ATURAN PERLOMBAAN 

1. Peserta merupakan siswa/siswi 

SMA/MA/SMK di wilayah Karisedenan Kedu. 

2. Pembimbing merupakan tenaga pendidik/ 

tenaga kependidikan SMA/MA/SMK di 

wilayah Karisedenan Kedu. 

3. Pembimbing hanya bertugas untuk 

membimbing, menemani dan mendampingi 

peserta pada saat pra-pelaksanaan, pelaksanaan 

dan pasca-pelaksanaan. 

4. Pembimbing tidak diperbolehkan ikut serta 

menyusun karya tulis inovasi 

5. Satu Tim terdiri dari 1-3 orang peserta. 

6. Setiap sekolah mengirimkan wakilnya 1 (satu) 

kelompok 

7. Tema ide inovasi adalah “Energi 

Terbarukan”  

Sub Tema: 

- Pemanfaatan biogas sebagai sumber energi 

- Konservasi energi 

- Pemanfaatan biofuel sebagai bahan bakar 

kendaraan 

- Mikrohidro 

8. Substansi karya tulis inovasi diharapkan sesuai 

dengan tema dan ditekankan pada inovasi 

terhadap permasalahan lokal yang ada. 

9. Karya tulis inovasi bersifat asli dan belum 

pernah memenangkan kompetisi serupa  

10. Peserta mengirimkan karya tulis inovasi dalam 

bentuk softcopy ke alamat email 

teso@untidar.ac.id  dengan subjek : 

InoTESO_Nama Sekolah_Judul Karya paling 

lambat tanggal 22 November 2016 

11. 10 (sepuluh) peserta yang lolos tahap I akan 

diumumkan pada tanggal 24 November 2016 

dan akan dipanggil oleh panitia untuk 

mempresentasikan ide inovasinya pada tanggal 

27 November 2016 

12. Peserta  yang lolos  menuju tahap  presentasi  

wajib  mempersiapkan  slide presentasi (ppt) 

maksimal 10 slide 

13. Alokasi waktu presentasi masing-masing 

peserta adalah: 

- Presentasi karya tulis maksimal 10 menit. 

- Tanya-jawab dengan tim penilai maksimal 
15 menit. 

- Peserta diperbolehkan menggunakan 
sarana dan prasarana yang sesuai dengan 

isi dari presentasi. Sarana dan prasarana 

tersebut dipersiapkan dan dibawa sendiri 

oleh peserta. 

14. Peserta yang tidak hadir saat presentasi 

dinyatakan gugur sebagai finalis dan keputusan 

tim penilai tidak dapat diganggu gugat 

PANDUAN PENYUSUNAN KARYA TULIS 

1. Sistematika penulisan harus mengikuti 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

a. COVER 

b. ABSTRAK 

c. BAB I PENDAHULUAN 

- Latar belakang 

- Rumusan masalah 

- Tujuan 

- Manfaat  

d. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

e. BAB III METODE 

PENULISAN/PENELITIAN 

f. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

g. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

h. DAFTAR PUSTAKA 

i. LAMPIRAN 

2. Karya tulis inovasi disusun dengan 

menggunakan bahasa indonesia dengan 

memperhatikan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD) 

3. Karya tulis inovasi disusun dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

- ukuran kertas A4 

- diketik dalam bentuk Ms. Word 
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- disusun minimal 10 halaman dan 

maksimal 15 halaman, tidak termasuk 

lampiran 

- diketik dengan huruf Times New Roman 

12 pt dengan spasi 1,5 

- diketik degan margin : batas kiri 4 cm, 

batas kanan 3 cm, batas atas 3 cm, batas 

bawah 3 cm. 

PENILAIAN 

1. Penilaian karya tulis inovasi meliputi 

penilaian makalah dan penilaian presentasi. 

2. Penilaian dilakukan oleh tim juri yang 

berkompeten dan berdedikasi yang ditentukan 

oleh panitia penyelenggara. 

3. Tim Juri Innovation Idea Presentation TESO 

2016 adalah Dosen Fakultas Teknik 

Universitas Tidar Magelang yang 

berkompeten di bidangnya.  

TIPS BAGI PESERTA 

Peserta dapat mengacu kepada beberapa karya 

ilmiah mengenai energi terbarukan sebagai 

referensi. 

 

 

 




