
 

 

KETENTUAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH  

STIE AMA SALATIGA TAHUN 2019 

Dalam rangka Dies Natalis ke – 35 STIE AMA Salatiga menyelenggarakan Lomba Karya 

Tulis Ilmiah tingkat SMA/SMK Kota Salatiga, dengan tema DIGITAL 

ENTREPRENEURSHIP IN THE ERA OF CREATIVE ECONOMY”. Dengan dua sub 

tema, sebagai berikut : 

1. Menggali potensi kewirausahaan digital bebrbasis ekonomi kreatif. 

2. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan digital bagi generasi muda. 

KETENTUAN PESERTA 

1. Tema LKTI 2019 “DIGITAL ENTREPRENEURSHIP IN THE ERA OF CREATIVE 

ECONOMY”. 

2. Peserta lomba adalah pelajar tingkat SMA/SMK se Salatiga. 

3. Setiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari satu kelompok. 

4. Peserta Karya Tulis Ilmiah berjumlah 2 orang dalam 1 kelompok. 

5. Melakukan pendaftaran di link http://bit.ly/LKTIAMA 

6. Pendaftaran 

7. Setiap kelompok hanya diperkenankan mengirim 1 karya tulis ilmiah. 

8. Pengiriman karya tulis melalui email yanuar_suryaputra@stieama.ac.id 

9. Pemenang LKTI akan diumumkan pada acara Dies Natalis STIE AMA Salatiga ke – 

35 tanggal 23 Juni 2019 

10. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 
KARYA TULIS 

1. Karya tulis dikirim melalui email yanuar_suryaputra@stieama.ac.id dengan disimpan 

dalam satu file PDF dengan nama NAMA SISWA/I_JUDUL KARYA_NAMA 

SEKOLAH.pdf 
2. Karya tulis ini bersifat original, tidak plagiat dan bersesuaian dengan tema kompetisi. 

3. Merupakan karya tulis yang belum pernah dilombakan dan dipublikasikan 

sebelumnya. 

4. Karya tulis yang dikirim harus bersedia dipublikasikan oleh pihak panitia. 

 
PENULISAN 

1. karya tulis berisi maksimal 20 halaman, dihitung mulai dari pendahuluan sampai 

dengan daftar pustaka. 

2. karya tulis diketik pada kertas A4 dengan format margin kiri 4 cm, kanan, atas dan 

bawah 3 cm. 

3. Karya tulis diketik dengan font Times New Roman, font size 12 dengan jarak spasi 1,5 

kecuali ringkasan dengan jarak baris 1 spasi. 

4. Penulisan judul karya tulis diketik menggunakan huruf kapital yang dicetak tebal 

dengan font Time New Roman, font size 14. 

5. Penulisan karya tulis terdiri dari Bab dan Sub Bab. Bab di nomori dengan angka latin. 

Halaman sampul sampai dengan ringkasan di beri nomor halaman dengan huruf: i, ii, 

iii, . . . dst yang diletakkan pada sudut kanan bawah, sedangkan halaman utama yang 

di mulai dari pendahuluan sampai dengan halaman lampiran di beri halaman dengan 

angka 1, 2, 3, dst. yang diletakkan pada sudut kanan atas. 



 

 

6. Penulisan karya tulis mengacu pada tata cara penulisan karya ilmiah yang baik, 

meliputi: 

 penyebutan sumber kutipan 

 penggunaan sumber dari internet hanya di perbolehkan dari situs terpercaya. 

7. Kerangka/sistematika penulisan karya tulis 

 HALAMAN SAMPUL (lampiran 1) 

 HALAMAN PENGESAHAN (lampiran 2) 

 KATA PENGANTAR 

 DAFTAR ISI 

 DAFTAR LAIN (jika ada) 

 RINGKASAN 

 BAB I. PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah 

 Rumusan Masalah 

 Ruang Lingkup Masalah 

 Manfaat 

 Tujuan Penulisan 

 BAB II. PEMBAHASAN 

 Deskripsi Masalah 

 Analisis Maslah 

 BAB III. PENUTUP 

 Kesimpulan 

 Saran 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN (jika ada) 

 LAMPIRAN BIODATA PESERTA DAN GURU PENDAMPING (lampiran 3) 

Kriteria Penilaian Naskah 

1. Substansi Karya tulis Ilmiah, meliputi: 

a. Relevansi isi dengan judul dan tema 

b. Orisinalitas tulisan dan aktualitas masalah 

c. Kontribusi pemecahan masalah 

d. Manfaatnya bagi generasi muda 

2. Sistematika penulisan sesuai dengan format penulisan artikel ilmiah. 

3. Kaidah teknik penulisan (tata bahasa dan penggunaan EBI). 

 


