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NAMA KEGIATAN
“LOMBA KARYA TULIS ILMIAH TINGKAT NASIONAL”

BENTUK KEGIATAN
Kegiatan ini berbentuk Kompetisi Lomba Karya Tulis Ilmiah yang terdiri dari
tema dan sub tema.
Tema :
“OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK
MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN”
Sub Tema :
1. SUB TEMA A
“Inovasi Pestisida Alami”
2. SUB TEMA B
“Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian”
3. SUB TEMA C
“Bioteknologi”
4. SUB TEMA D
“Pengembangan Teknologi Pangan”

PESERTA KOMPETISI
Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) adalah siswa-siswi SMA/SMK/MA
tingkat Nasional.

SYARAT PENDAFTARAN
1. Peserta lomba karya tulis ilmiah berkelompok atau team (setiap team terdiri dari
maksimal tiga orang) dan harus berasal dari sekolah yang sama. Dimana setiap
team terdapat ketua dan anggota team.
2. Peserta harus membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000/team yang dapat
dibayarkan secara offline (langsung ke panitia di Universitas Islam Kadiri
Kediri) dan online (melalui website http://fp.uniska-kediri.ac.id/lomba-karyatulis-ilmiah-nasional-smasmkma-se-indonesia/).

KETENTUAN KOMPETISI
1. Karya tulis harus orisinil, bukan tiruan atau jiplakan, belum pernah
dilombakan dan dipublikasikan sebelumnya.
2. Karya tulis harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan.
3. Setiap karya tulis yang diajukan mendapat bimbingan dari seorang guru
pembimbing dari sekolah yang sama.
4. Setiap peserta hanya diperkenankan mengumpulkan satu karya tulis yang paling
lambat diterima tanggal 16 - 19 Maret 2018. Karya tulis dikumpulkan dalam
bentuk Hardcopy dan Softcopy yang dapat dikirim melalui e-mail
5. Karya tulis akan diseleksi pada tahap penjurian awal untuk menentukan 5 besar
finalis.
6. Nama-nama 5 besar finalis akan diumumkan pada tanggal 26 Maret 2018.
7. Bagi 5 besar finalis wajib mempresentasikan karya tulisnya di depan dewan
juri pada tanggal 9 April 2018.
8. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
9. Segala urusan pembiayaan yang diperlukan untuk pembuatan karya tulis
bukan tanggung jawab panitia.

SISTEM KOMPETISI
1. Tahap Seleksi
Karya tulis yang masuk akan diseleksi oleh tiga juri untuk dipilih 5 karya
tulis terbaik.
2. Tahap Final
Sepuluh karya terbaik akan dipresentasikan secara terbuka di hadapan
dewan juri pada acara final LKTI 2018.

KETENTUAN KARYA TULIS
Karya tulis yang dikirimkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Orisinil
2. Sistematis. Karya disampaikan dalam bentuk yang jelas, runtut, dan didukung
oleh data atau informasi yang akurat.
3. Sesuai tema yang telah ditentukan.
4. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baku.
5. Mengikuti sistematika penulisan yang ditetapkan.
6. Panjang karya tulis minimal 15 halaman, tidak termasuk halaman judul, halaman
pengesahan dan bagian akhir.

AGENDA KOMPETISI







25 Januari – 15 Maret 2018
16 – 19 Maret 2018
26 Maret2018
2 April 2018
9 April 2018

: Pendaftaran
: Pengumpulan + Penutupan Pendaftaran
: Pengumuman 5 besar finalis
: Technical Meeting
: Final LKTI 2018

PUSAT INFORMASI
Jika ada informasi LKTI yang tidak dimengerti silakan menghubungi panitia
langsung melalui Facebook HMJ Agroteknologi Uniska Kediri atau memalui
contact person sebagai berikut :





Niah Nur Isna
Dimas Dwi H.
Maya F. Prantika
Muhaimin

: 089503705066
: 085736125450
: 085731597429
: 085749218380

SISTEMATIKA PENULISAN

h

1. Karya tulis diketik dengan rapi pada kertas HVS Quarto 80 gr (A4) dengan jarak
1,5 spasi, font size 12 kecuali judul BAB digunakan ukuran font 14 dan footnote
dengan ukuran font 9, font Times New Roman Style.
2. Huruf tebal digunakan untuk judul bab, sub bab, table, gambar, dan lampiran.
3. Batas pengetikan : samping kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3cm.
4. Abstrak diketik 1 spasi dengan style italic.
5. Pengetikan rata kanan kiri (Justify).
6. Warna cover sesuai dengan sub tema yang dipilih. Sub tema A “hijau”, sub tema
B “biru”, sub tema C “merah”, sub tema D “kuning”, sub tema E “coklat”, dan
sub tema F “ungu”.
7. Pembatas antara bab 1 dengan bab lainya diberikan pembatas kertas doorslag
warna magenta berlogo sekolah terkait.
8. Struktur karya tulis dan komponennya :
a. Halaman Judul
Menyajikan judul, logo sekolah, nama penulis/anggota, nama sekolah,
kabupaten/kota, tahun
b. Lembar Pengesahan
c. Abstrak
Berisi mengenai uraian singkat karya tulis yang meliputi latar belakang,
tujuan, metode, hasil, kesimpulan, dan keywords.
d. Kata pengantar
e. Daftar isi

f. Bab I PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat
penulisan
g. Bab II TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan
pustaka
merupakan
kerangka
konseptual
berisi
batasan/konsep/teori yang mendukung penulisan yang dapat diperoleh dari
jurnal penelitian, buku, atau sumber lainnya
h. Bab III METODOLOGI
Metodologi menyajikan langkah-langkah/prosedur yang benar yang
digunakan dalam penulisan karya ilmiah
i. Bab IV PEMBAHASAN
Analisis permasalahan didasarkan pada data atau informasi, serta
dikaitkan dengan telaah pustaka
j. Bab V PENUTUP
Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diambil harus
konsisten dan saran yang disampaikan berupa gagasan yang berkaitan
dengan isi karya tulis secara keseluruhan
k. Daftar Pustaka
Referensi/sumber acuan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Penulisan
daftar pustaka untuk buku, dimulai dengan menulis nama pengarang, tahun
penerbitan, judul buku, nama penerbit dan tempat terbit. Penulisan daftar
pustaka dari jurnal dimulai dari nama penulis, tahun, judul penulisan, nama
jurnal, volume, dan nomor halaman. Penulisan daftar pustaka yangdiperoleh
dari internet ditulis alamat website-nya dan tanggal pengutipan.
l. Lampiran
Biodata peserta terdiri atas: nama, tempat dan tanggal lahir, No Kartu
Pelajar, Asal Sekolah, prestasi/penghargaan dalam menulis. Foto kopi Kartu
Pelajar yang masih berlaku. Lampiran lain yang diperlukan (gambar atau
dokumentasi).

Format halaman judul (cover)

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH TINGKAT SMA/SMK/MASE-INDONESIA 2018
JUDUL KARYA

LOGO
SMA/SMK/MA

Diusulkan Oleh :
(Nama ketua kelompok)
(Nama Anggota kelompok)
(Nama Anggota kelompok)

NAMA SEKOLAH
KAB/KOTA
TAHUN

Format halaman pengesahan
LEMBAR PENGESAHAN
1. Judul Karya Tulis : ...................................................
2. Ketua
a. Nama Lengkap : ………………………………...
b. NIS

: ………………………………...

c. Kelas

:………………………………...

d. SMA/MA

: ………………………………...

e. Alamat

: ………………………………...

f. No. Telp/HP

: ………………………………...

g. email

: ………………………………...

3. Nama Anggota/Jurusan/Angkatan :
1)……………………………….
2)……………………………….
4. Guru Pembimbing
a. Nama Lengkap : ………………………………...
b. NIP

: ………………………………..

c. Alamat

: ………………………………...

d. No. Telp/HP

: ………………………………...

e. Email

: ………………………………...

…………,2018
Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Ketua Tim

()

()

NIP

NIS
Mengetahui,
Kepala sekolah

()
NIP

