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A. TEMA DAN SUBTEMA 
Tema umum dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur`an ini adalah “Menggali Pengetahuan dalam Al-Qur`an Guna 
Menghadapi Tantangan Perkembangan Zaman di Segala Bidang”. 
Adapun 6 subtema yang dapat diambil meliputi: 
1. Al-Qur’an dan kaitannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
2. Al-Qur’an dan kaitannya sebagai solusi masalah korupsi, masalah ekonomi, dan enterpreneurship. 
3. Al-Qur’an dan kaitannya dengan eksistensi seni, sastra, dan karya cipta manusia. 
4. Al-Qur’an dan kaitannya dalam mewujudkan sistem dan metode pendidikan yang ideal. 
5. Al-Qur’an dan kaitannya dalam penggalian nilai-nilai sejarah manusia yang terlupakan. 
6. Al-Qur’an dan kaitannya dalam pemecahan masalah akhlaq, adab, serta nilai dan norma sosial. 
 
B. SIFAT TULISAN 
1. Karya tulis merupakan hasil karya penulis/tim sendiri, bukan merupakan hasil terjemahan atau plagiasi. 
2. Konten karya boleh mengambil bahasan dari karya yang telah dilombakan atau dipublikasikan dengan ketentuan 
harus ada pengubahan dan inovasi yang menjadi titik pembeda dengan karya sebelumnya. 
3. Karya dapat mengacu pada Al-Qur`an yang diintegrasikan dengan As-Sunnah, karya pemikiran ulama (kitab-
kitab), dan sumber literatur mutakhir yang berkembang saat ini (buku, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya). 
4. Karya tulis dapat berupa hasil telaah pustaka maupun penelitian. 
5. Penulisan dilakukan secara sistematis dan logis dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
C. KETENTUAN PESERTA 
1. Peserta lomba berusia maksimal 25 tahun yang beragama Islam dan masih berstatus sebagai pelajar, baik 
mahasiswa maupun siswa menengah atas. 
2. Peserta dapat berupa perorangan atau kelompok 2-3 orang dari institusi yang sama. 
3. Peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 3 karya tulis ilmiah. 
4. Peserta hanya diperbolehkan menjadi ketua pada satu karya tulis. 
D. KETENTUAN KOMPETISI 
1. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh di 
geoislamicday.blogspot.com/2014/06/pendaftaran atau di fanpage Facebook LKTIA GID 1435 H. 
2. Tahap pendaftaran dan pengiriman karya tulis akan dibuka dari tanggal 28 Juni 2014 hingga 30 Oktober 2014. 
3. Biaya registrasi sebesar 80.000/karya (sudah termasuk biaya cetak karya tulis 3 rangkap). Pembayaran dapat 
dilakukan ke No. Rekening BNI 0305131642 atas nama Wiwit Wijiastuti. 
4. Setelah melakukan pembayaran diharap melakukan konfirmasi via sms dengan format GID_Nama ketua tim_Asal 
Institusi_3 Kata pertama judul karya tulis_tanggal pembayaran_jam pembayaran ke nomor 085711934092 atas 
nama Wiwit Wijiastuti. 
5. Setiap tim wajib mengirim karya tulis dalam bentuk softcopy dengan format Word (.doc atau .docx) atau PDF 
untuk ke email lktia.gid2014@gmail.com dengan subject email Nama ketua tim_Nama Institusi_3 Kata pertama judul 
karya tulis. Setelah melakukan pengiriman karya tulis, ketua tim harus melakukan konfirmasi ke panitia via sms 
dengan format Nama ketua tim_Nama Institusi_3 Kata pertama judul karya tulis ke nomor 085604703577 atas nama 
Nanda. 
6. Karya tulis yang dikirimkan juga menyertakan dokumen tambahan, yaitu: 
a. Scan/foto kartu tanda pelajar/mahasiswa setiap anggotanya dalam satu tim dengan format jpg, atau jpeg. 
b. Scan/foto bukti pembayaran, format jpg, atau jpeg. 
c. Formulir Pendaftaran yang telah diisi lengkap. 
7. Dewan juri terdiri dari berbagai kalangan dan berbagai disiplin ilmu yang berbeda. 
8. Juara-juara yang terpilih pada saat grand final merupakan peserta yang memiliki nilai tertinggi hasil kumulatif dari 
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semua aspek penilaian yang dikategorikan dalam penilaian karya tulis. 
9. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 
10. Ketentuan yang belum tercantum di atas akan diatur oleh panitia dikemudian hari. 
 
E. HADIAH DAN PENGHARGAAN 
1. 50% dari seluruh peserta dengan skor karya tulis tertinggi akan mendapatkan piagam penghargaan sebagai 
semifinalist tingkat nasional (nama-nama semifinalist akan dicantumkan di blog panitia). 
2. 10 besar yang diundang untuk mempresentasikan karya tulisnya di Universitas Padjadjaran akan mendapat 
sertifikat sebagai grandfinalist tingkat nasional. 
3. 6 tim dengan skor akumulasi tertinggi akan mendapat hadiah dan penghargaan sebagai berikut: 
a. Juara 1 : Rp.3.000.000,00 + Trophy + Piagam Penghargaan 
b. Juara 2 : Rp.2.000.000,00 + Trophy + Piagam Penghargaan 
c. Juara 3 : Rp.1.200.000,00 + Trophy + Piagam Penghargaan 
d. Juara Harapan 1 : Rp.800.000,00 + Trophy + Piagam Penghargaan 
e. Juara Harapan 2 : Rp.700.000,00 + Trophy + Piagam Penghargaan 
f. Juara Harapan 3 : Rp.600.000,00 + Trophy + Piagam Penghargaan 
 
 
Twitter: @GemaUnpad 
Fanpage: LKTIA GID 1435 H 
Blog: geoislamicday.blogspot.com 
Contact Person: 
Nanda Najih Habibil Afif 085604703577 
Fikri Abdulah 085624115290 
Wiwit Wijiastuti 085711934092 
NB ! Silahkan Copy paste, dengan tetap mencantumkan sumber ke info-lomba.com juga. Trims :-) Follow twitter 
kami: @infolomba_indo Like Fb kami: info lomba 
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