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Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Ilmiah 

Tingkat Nasional untuk SLTA, Mahasiswa dan Pustakawan dengan tema “BANGSA CERDAS 

MELALUI LITERASI INFORMASI”.  

I. Ketentuan Umum Lomba  

1. Naskah harus orisinil berupa hasil karya tulis sendiri atau kelompok, belum pernah 

dipublikasikan dan diikutsertakan dalam lomba di tempat lain, juga lomba sebelumnya di UII. 

2. Halaman judul: judul diketik dengan huruf kapital 

3. Naskah terdiri dari: pendahuluan, isi dan penutup. 

4. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

5. Sesuai ‘tema’ yang telah ditentukan. 

6. Perorangan/kelompok (maksimal 3 orang/kelompok) 

7. Naskah ditulis menggunakan ukuran kertas A4, tipe huruf Times New Roman ukuran huruf 12, 

spasi 1,5 dengan batas margin kiri dan atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm, rata kanan kiri (justify). 

8. Jumlah halaman naskah maksimal 20 halaman. 

9. Naskah dikirim dalam bentuk Word dan PDF 

10. Naskah yang menjadi pemenang, menjadi hak milik panitia dan penulis tidak berhak 

mempublikasikan dalam bentuk apapun. 

11. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

II. Ketentuan Khusus Lomba 

1.   SLTA, tema:  “Membudayakan Literasi Informasi pada Siswa” dengan sistematika tulisan 

sebagai berikut: 

1) Pendahuluan 

2) Isi 

3) Penutup/kesimpulan. 

4) Daftar pustaka 

5) Naskah dikirim ke alamat e-mail: lkti.sma@uii.ac.id dengan bukti diri scan kartu pelajar 

dengan  dilengkapi surat keterangan aktif sebagai siswa yang disyahkan oleh kepala sekolah 

serta mencantumkan nomor telepon yang mudah dihubungi. 

2. Mahasiswa, tema: “Peran Teknologi Informasi terhadap Literasi Informasi” dengan 

sistematika tulisan;  

1) Abstrak 

2) Pendahuluan: latar belakang, landasan teori dan penggunaan metode 
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3) Pembahasan/isi (hasil dan diskusi) 

4) Penutup (kesimpulan dan saran) 

5) Daftar pustaka (sesuai dengan yang tercantum dalam kutipan) 

6) Naskah dikirim ke alamat e-mail: lkti.mahasiswa@uii.ac.id dengan bukti diri scan kartu 

mahasiswa yang dilengkapi surat keterangan aktif sebagai mahasiswa berasal dari perguruan 

tinggi yang bersangkutan serta mencantumkan nomor telepon yang mudah dihubungi. 

3.  Pustakawan, tema: “Model Pengembangan Literasi Informasi” (hasil penelitian/konsep 

pemecahan masalah) dengan sistematika tulisan: 

1) Abstrak 

2) Pendahuluan: latar belakang, landasan teori dan penggunaan metode  

3) Pembahasan/isi (hasil dan diskusi) 

4) Penutup (kesimpulan dan saran) 

5) Daftar pustaka (sesuai dengan yang tercantum dalam kutipan) 

6) Naskah dikirim ke alamat e-mail: lkti.pustakawan@uii.ac.id dengan bukti diri scan kartu 

pegawai (identitas lain) dilengkapi surat keterangan pustakawan/pegawai perpustakaan yang 

disyahkan oleh atasan setempat serta mencantumkan nomor telepon yang mudah dihubungi. 

III.  Waktu Pengiriman Naskah 

Pengiriman naskah: tangga: 1-31 Oktober 2016  

Pengumuman pemenang: 15 Nopember 2016 

IV. PENGHARGAAN: 

Tingkat SLTA 

 Juara I : Rp 2.500.000,00 + sertifikat 

 Juara II : Rp 2.000.000,00 + sertifikat 

 Juara III : Rp 1.500.000,00 + sertifikat 

Tingkat Mahasiswa 

 Juara I : Rp 3.000.000,00 + sertifikat 

 Juara II : Rp 2.500.000,00 + sertifikat 

 Juara III : Rp 2.000.000,00 + sertifikat 

Tingkat Pustakawan 

 Juara I : Rp 3.500.000,00 + sertifikat 

 Juara II : Rp 3.000.000,00 + sertifikat 

 Juara III : Rp 2.500.000,00 + sertifikat 
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