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Lomba Karya Tulis Ilmiah ini mengangkat tema “Menjadi Lulusan Berkualitas”. Dalam 

konteks ini, Lulusan Berkualitas tidak hanya di artikan sebagai Lulusan pintar, tapi juga 

bisa lebih peka terhadap semua hal. Masalah di masyarakat, lingkungan maupun dunia 

luar yang akan di hadapi setelah menyelesaikan study. 

 

Fakta bahwa banyak sarjana menganggur menjadi sangat sering kita dengar, pendidikan 

sebagai pencetak generasi intelektual seyogyanya mampu menciptakan 

generasi-generasi intelektual yang tidak hanya pintar dari segi IPK, tapi juga bisa 

bersaing dan mempunyai kualitas. Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah yang 

diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman bekerjasama 

dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen yang berasal dari berbagai disiplin 

ilmu diharapkan mampu menyajikan gagasan-gagasan, ide-ide kreatif bagaimana 

menjadi lulusan yang berkualitas. 

 

A. SYARAT ADMINISTRATIF 

1. Merupakan mahasiswa aktif S1 maupun D3 Universitas Jenderal Soedirman 

2. Membayar Biaya pendaftaran sebesar Rp. 20.000 per tim 

3. Karya Tulis yang di usulkan merupakan karya orisinil individu atau kelompok 

4. Satu kelompok maksimal 3 (tiga) orang, boleh berbeda angkatan dan fakultas 

5. Setiap orang hanya boleh mengirimkan 1 karya tulis 

6. Karya Tulis dikirim dalam bentuk hardcopy sebanyak 3 (tiga) buah dan dalam 

bentuk softcopy dalam CD dengan format Microsoft Word (doc) ke alamat: 



Sekretariat HMJM FE UNSOED, Komplek UKM/HIMA Fakultas Ekonomi 

UNSOED. Atau hubungi Indri (085747150966) 

7. Melampirkan Fotocopy kartu Mahasiswa 

8. Karya Tulis di jilid dengan kertas buffalo warna kuning 

9. Karya tulis harus sudah diterima panitia tanggal 30 November 2012 jam 16.00 

B. TATA CARA PENULISAN 

1. Karya tulis diketik rapi dengan menggunakan format penulisan sebagai berikut: 

- Dua spasi 

- Jenis huruf Times New Roman 

- Ukuran font 12 

- Tidak bolak-balik 

- Ukuran kertas A4 

- Batas tepi (margin) kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, dan bawah 3 cm 

2. Jumlah maksimal halaman karya tulis 15 (lima belas) halaman (termasuk 

ringkasan, Daftar pustaka dan lampiran) dengan ketentuan 

- Judul dan ringkasan diletakan di halaman pertama setelah halaman judul 

- Halaman tambahan, yaitu: 

Halaman depan atau Cover berisi judul karya tulis, nama penulis, NIM, dan 

Universitas.  

3. Ringkasan atau Outline diketik 1,5 spasi maksimal 1 halaman. 

4. Daftar pustaka diketik 1 spasi 

5. Halaman judul dan ringkasan di beri halaman dengan penomoran angka 

romawi (i, ii, dan seterusnya) 

6. Bagian utama naskah karya tulis diberi halaman menggunakan angka arab (1, 2, 

dan seterusnya) 



7. Gambar dan tabel (bila ada) diberi nama dan nomor sesuai dengan urutan 

kemunculannya 

8. Apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas, silahkan menghubungi Contact 

kami : Indri (085747150966) 


