
LOMBA KARYA TULIS MAHASISWA  

FAKULTAS EKONOMI (FE) UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2018 

 

Dalam meningkatkan wawasan keilmuan, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka memberi 

kesempatan kepada mahasiswa Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi 

Pembangunan untuk berpartisipasi dalam Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) Tahun 

2018   

 

A. Pengertian 

Karya tulis yang dimaksud  adalah tulisan ilmiah hasil kajian pustaka dari sumber 

terpercaya dan atau hasil penelitian yang berisi solusi kreatif dari permasalahan yang 

dianalisis.  

 

B. Tema dan Topik Tulisan  

1. Program Studi Manajemen : 

Saudara dapat memilih salah satu topik berikut:  

a) Networking, dan Social Capital (Modal sosial) bagi keberlangsungan UKM  

b) Kolaborasi dan kemitraan sebagai faktor penting dalam meningkatkan kinerja usaha     

c) Peran Teknologi dalam Perencanaan Cash Flow dan Manajemen Keuangan 

Perusahaan 

d) Kelestarian Lingkungan,dan  Budaya bagi keberlangsungan industri pariwisata 

e) Responsible Production dalam menjamin keberlangsungan organisasi 

f)   Kepemimpinan, Generasi Z dan kinerja organisasi 

g) Organisasi pada era revolusi industri 4.0 

 

2. Program Studi Akuntansi : 

Saudara dapat memilih salah satu topik berikut: 

a) Pentingnya akuntansi bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM 

b) Implikasi penerapan standar akuntansi keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) 

c) Strategi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang unggul dan tangguh 

d) Kolaborasi dan kemitraan dalam mengatasipemodalan Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) 

 

3.Program Studi Ekonomi Pembangunan: 

 Saudara dapat memilih salah satu topik berikut. 

a. UKM: Peluang dan Tantangan di Era Global 

b. Peran ekonomi kreatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

c. Globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional 

d. Strategi menghadapi ASEAN Economic Community 

e. Perbankan syariah, antara peluang dan tantangan  

f. Integritas ekonomi syariah menuju stabilitas keuangan 

g. Kebijakan publik dan keuangan daerah 

 

C. Sifat dan Isi Tulisan 

Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 

1. Kreatif dan Objektif 

a. Tulisan berisi gagasan yang kreatif untuk memberikan solusi terhadap permasalahan 

yang berkembang di masyarakat yang merupakan hasil pemikiran secara divergen 

atau pemikiran yang terbuka. 



b. Tulisan tidak bersifat emosional atau tidak menonjolkan permasalahan subjektif. 

c. Tulisan didukung oleh data dan/atau informasi dari sumber terpercaya. 

d. Bersifat asli (bebas dari plagiasi). 

2. Logis dan sistematis 

a. Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan runtut. 

b. Pada dasarnya karya tulis ilmiah memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis-

sintesis, kesimpulan dan rekomendasi. 

3. Isi tulisan berupa hasil kajian pustaka atau hasil penelitian yang didukung oleh hasil 

pengamatan dan/atau wawancara. 

4. Materi karya tulis ilmiah merupakan isu mutakhir  

5. Karya tulis ilmiah belum pernah diikutsertakan dalam lomba karya tulis di tingkat 

manapun 

6. Pemenang LKTM tahun sebelumnya tidak berhak ikut dalam LKTM FE Tahun 2018 

 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisi rancangan yang teratur sebagai berikut. 

1. Bagian Awal 

a. Halaman Judul (huruf besar, mencantumkan nama penulis dan nomor induk 

mahasiswa (NIM), Fakultas, dan Program Studi asal. 

b. Kata Pengantar dari penulis. 

c. Daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan 

daftar lampiran. 

d. Abstrak maksimal 500 kata dan ditulis dalam bahasa Indonesia  

2. Bagian Inti 

a. Pendahuluan 

Bagian Pendahuluan berisi: latar belakang dan perumusan masalah, uraian singkat 

mengenai gagasan kreatif yang ingin disampaikan, serta tujuan dan manfaat yang 

ingin dicapai melalui penulisan. 

b. Tinjauan Pustaka 

Telaah Pustaka berisi uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep 

yang relevan dengan masalah yang dikaji dan uraian temuan/simpulan hasil 

kajian/artikel sebelumnya.  

c. Metode Penelitian (khusus untuk karya ilmiah hasil penelitian) 

Berisi   cara/ prosedur pengumpulan data dan/atau informasi, pengolahan data 

dan/atau informasi, serta analisis data. 

d. Pembahasan 

Bagian ini berisi pembahasan hasil telaah atau analisis terhadap permasalahan yang 

didasarkan pada data dan/atau informasi, dikaitkan dengan tinjuan pustaka untuk 

menghasilkan solusi pemecahan masalah atau gagasan yang kreatif.  

e. Kesimpulan dan Saran 

Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran penulis tentang 

permasalahan/konsep/gagasan. Atau berisi uraian tentang kesimpulan penelitian, 

saran/rekomendasi penelitian (untuk karya ilmiah hasil penelitian). 

 

3. Bagian Akhir 

a. Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran jika diperlukan.  

b. Biodata penulis, Kartu mahasiswa, bukti registrasi dan fotocopy buku rekening bank 

jika terpilih sebagai pemenang 

 



E. Persyaratan Penulisan 

1. Naskah diketik 10-15 halaman, menggunakan Bahasa Indonesia baku dengan tata 

bahasa dan ejaan yang disempurnakan, sederhana, jelas, satu kesatuan, menggunakan 

istilah yang mudah dimengerti, tidak menggunakan singkatan seperti: tdk, tsb, yg, dgn, 

dll., dan sbb. 

2. Naskah diketik 1,5 spasi pada kertas berukuran A4, (Font 12, Times New Roman Style). 

  

F.  Kriteria Peserta Lomba Karya Ilmiah 
1. Mahasiswa Aktif  

2. Melakukan registrasi 2017/2018.2 dan 2018/19.1 

 

G. Batas Akhir Pengiriman   

      Seleksi  karya ilmiah dilakukan oleh Tim Program Studi masing-masing. Tulisan harus 

sudah masuk ke Fakultas Ekonomi UT paling lambat tanggal 05 September 2018  

 

H. Hadiah Untuk Pemenang Lomba 

Bagi para pemenang disediakan hadiah yang menarik, yaitu: Juara I sebesar Rp 

4.000.000,00 + sertifikat,  Juara II  Rp3.000.000,00 + sertifikat, dan  Juara III 

Rp2.000.000,00 + sertifikat 

  

I.  Pengiriman Naskah Karya Tulis 

     Karya Tulis dikirimkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy 

a) Dalam bentuk hardcopy (di bagian kiri atas ditulis “ LKTM FE UT Tahun 2018”) 

dikirimkan ke : 

      Wakil Dekan Bidang  Kemahasiswaan dan Kerjasama 

Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka   

      Jl. Cabe Raya Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418 

b) Dalam bentuk softcopy dengan subjek “LKTM FE UT Tahun 2018” dikirimkan ke 

email: pd3fekon@ecampus.ut.ac.id dan tembusan ke masing masing Ketua Program 

Studi terkait, yaitu: 

 Program Studi Manajemen   : zainur@ecampus.ut.ac.id 

 Program Studi Akuntansi   : rini@ecampus.ut.ac.id 

 Program Studi Eonomi Pembangunan : ettypl@ecampus.ut.ac.id 

 

 

 

 

 

~Selamat Mengikuti~ 
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