


PEDOMAN UMUM 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH (LKTI) NASIONAL 

ACCOUNTING SOCIETY IN VERSATILITY (ACTIVE) 2018 

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 

 

TENTANG LKTI 

LKTI (Lomba Karya Tulis Ilmiah) merupakan salah satu rangkaian acara ACTIVE 

(Accounting Society in Versatility) yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. ACTIVE terdiri dari 5 (lima) kegiatan, 

diantaranya  AcCeSS (Accounting Competition for Smart Students), LKTI (Lomba Karya 

Tulis Ilmiah), Seminar Nasional, Indonesian Culture Gathering Night, dan Field Trip. 

LKTI yang saat ini diselenggarakan di tingkat nasional merupakan kegiatan yang 

bertujuan menumbuhkan minat menulis di kalangan mahasiswa. Selain itu, melalui tema 

yang dipilih diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap kritis, dan kreatif bagi 

mahasiswa. 

Tema LKTI yang kami angkat saat ini adalah “Keterbukaan Informasi Pasca Tax 

Amnesty” merupakan isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh berbagai kalangan, mulai 

dari ekonom, praktisi lingkungan, bisnis, maupun sosial masyarakat di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 



Latar Belakang 

Pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan tax amnesty telah berakhir pada 

31 Maret 2017 lalu. Amnesti pajak merupakan bagian dari keseluruhan langkah untuk 

mereformasi perpajakan mulai dari perbaikan aturan dan perundang-undangan, perbaikan 

organisasi dan proses bisnis, perbaikan sumber daya manusia dan perbaikan informasi dan 

data base. Dengan reformasi, negara dapat berusaha untuk membangun institusi pajak yang 

kuat, kredibel, penuh integritas dan akuntabel. Dengan deklarasi harta dan uang tebusan dan 

repatriasi dari amnesti pajak, negara memanfaatkan untuk mendorong dan membangun 

ekonomi Indonesia agar semakin maju dan semakin mandiri, dalam segi infrastruktur, 

sekolah, rumah sakit, usaha kecil, dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.  

Dalam hal ini pemerintah melakukan reformasi dengan menerapkan kebijakan untuk 

terobosan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan harta 

kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya 

sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara untuk 

terus meningkatkan penerimaan dalam hal perpajakan. (Nenin, 2017). Dapat diketakui bahwa 

kehadiran keterbukaan informasi ini merupakan cara tersendiri yang harus dijalankan untuk 

keberhasilan penerimaan pajak. Disaat pemerintah sudah melaksanakan tax amnesty, maka 

keterbukaan akses informasi keuangan di lembaga-lembaga keuangan juga harus dilalui 

bersama. Keterbukaan informasi baik bagi negara karena semuanya  menjadi transparan tanpa 

ada yang ditutupi. 

Di dalam Perppu No 1 Tahun 2017, Direktur Jenderal Pajak (DJP) mendapatkan akses 

informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang 

melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa 

keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai 

standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang 

perpajakan. 

 

 

 



A. Tema dan Sub Tema 

Tema umum: 

“Keterbukaan Informasi Pasca Tax Amnesty” 

Sub tema: 

1. Keterbukaan Informasi dengan Kebijakan Privasi Perusahaan 

2. Automatic Exchange Of Information yang Diberlakukan Negara-Negara Anggota G-

20 

3. Ancaman Informasi setelah Keberadaan Tax Amnesty 

4. Hubungan Keterbukaan Informasi setelah Tax Amnesty terhadap Pendapatan Pajak 

5. Strategi Manajemen Perusahaan terhadap Keterbukaan Informasi 

6. Tingkat Kepercayaan dan Responsibility Stakeholder terhadap Pengungkapan 

Keterbukaan Informasi setelah Tax Amnesty 

B. Hadiah Pemenang 

Juara I 

 Piala Rektor UNS 

 Uang tunai Rp 4.000.000,00 

 Sertifikat 

Juara II 

 Piala Kanwil 2 Jateng* 

 Uang tunai Rp 3.000.000,00 

 Sertifikat  

Juara III 

 Piala Dekan FEB 

 Uang tunai Rp 2.000.000,00  

 Sertifikat  

Juara Best Presentation Group 

 Uang tunai Rp 1.000.000,00  

 Sertifikat 



*dalam konfirmasi 

 

C. Persyaratan Peserta 

1. Peserta LKTI Nasional ACTIVE 2018  adalah mahasiswa aktif diploma maupun 

strata 1 dari seluruh perguruan tinggi swasta dan negeri di Indonesia. 

2. Peserta LKTI Nasional ACTIVE 2018 adalah perseorangan atau tim yang terdiri dari 

maksimal 3 orang. Anggota tim dapat berasal dari fakultas/program studi yang 

berbeda, tetapi masih dalam satu perguruan tinggi. 

3. Peserta LKTI Nasional ACTIVE 2018 diperkenankan mengirim lebih dari satu judul 

karya tulis, maksimal tiga judul karya tulis, dengan syarat anggota tim berbeda, dan 

peserta tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua tim di tiga karya tulis yang 

dibuat (salah satu diperbolehkan). 

4. Peserta LKTI Nasional ACTIVE 2018 sanggup mengikuti ketentuan yang ada dalam 

Pedoman Umum LKTI  Nasional ACTIVE 2018. Proposal peserta, format, dan tata 

cara penulisan dapat dilihat atau didownload melalui web resmi 

http://hmja.ukm.feb.uns.ac.id/ 

5. Peserta LKTI Nasional ACTIVE 2018 wajib mengirimkan karya tulis yang orisinil 

dan belum  pernah  dipublikasikan atau dilombakan pada lomba lain. 

6. Apabila panitia menemukan kecurangan, baik sebelum, selama, ataupun  setelah  

kompetisi berlangsung, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur. 

7. Peserta wajib mengikuti seluruh acara ACTIVE 2018 sesuai dengan susunan acara 

yang telah ada. 

30 Mei – 4 Agustus 2018 Publikasi, pendaftaran dan pengiriman 

abstrak 

5 - 6 Agustus 2018 Tahap 1 Penyaringan (Abstraksi) 

7 Agustus 2018 Pengumuman Tahap 1 Penyaringan 

7 Agustus – 1 Oktober 2018 Pengumpulan karya tulis 



2 Oktober – 12 Oktober 2018 Tahap 2 Seleksi Administratif dan 

Penjurian Naskah 

13 Oktober 2018 Pengumuman 10 besar (finalis) 

3 - 5 November 2018 Rangkaian acara ACTIVE (Presentasi) 

 

8. Para peserta tidak diperkenankan meninggalkan arena lomba (FEB UNS) sebelum 

keseluruhan acara ACTIVE 2018 berakhir tanpa seizin panitia. 

9. Peserta wajib mematuhi deadline pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan. 

Apabila melanggar kententuan panitia berhak mendiskualifikasi peserta.  

10. Bagi peserta yang lolos 10 besar wajib melakukan konfirmasi kedatangan kepada 

panitia sesuai tanggal yang telah ditentukan. Apabila melanggar kententuan panitia 

berhak mendiskualifikasi peserta.  

11. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

D. Mekanisme Pendaftaran 

 Setiap Peserta wajib membuat dan mengirim karya tulis sesuai dengan tema yang 

dilombakan. 

 Setiap Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran, formulir dapat diunduh di 

http://hmja.ukm.feb.uns.ac.id/ 

 Setiap peserta wajib mengirimkan formulir, scan KTM, beserta abstrak terlebih 

dahulu ke alamat email LKTIACTIVE2018@gmail.com dalam format (.pdf), dengan 

subject dan nama file LKTI_TAHAP 1_NAMA KETUA TIM_SUB 

TEMA_NAMA PERGURUAN TINGGI_ 3 KATA PERTAMA JUDUL KARYA 

ILMIAH, contoh LKTI_TAHAP 1__MUTIARAFAH_SUB TEMA 4_ 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET_PERAN AUDITOR DALAM  

 Template abstrak dapat diunduh di http://hmja.ukm.feb.uns.ac.id/ 

 Peserta yang sudah mengirimkan formulir dan abstraknya wajib konfirmasi ke panitia 

melalui sms dengan format LKTI_TAHAP 1_NAMA KETUA TIM_SUB 



TEMA_NAMA PERGURUAN TINGGI_3 KATA PERTAMA JUDUL KARYA 

ILMIAH, contoh LKTI_TAHAP 1__MUTIARAFAH_SUB TEMA 

4_UNIVERSITAS SEBELAS MARET_ PERAN AUDITOR DALAM yang dikirim 

ke no --- 082258268756 a.n. Maulia 

 Pengumuman yang lolos abstrak (Tahap 1) diumumkan pada 7 Agustus 2018 melalui 

web http://hmja.ukm.feb.uns.ac.id/ atau konfirmasi via short message service ke 

masing-masing peserta. 

 Setiap Peserta yang lolos seleksi Tahap 1 mengirimkan karyanya dalam bentuk 

softcopy ke email LKTIACTIVE2018@gmail.com dengan subjek : LKTI_TAHAP 

2_NAMA KETUA TIM_SUB TEMA_NAMA PERGURUAN TINGGI_ 3 KATA 

PERTAMA JUDUL KARYA ILMIAH, contoh LKTI_TAHAP 

2__MUTIARAFAH_SUB TEMA 4_UNIVERSITAS SEBELAS MARET_ PERAN 

AUDITOR DALAM  

 Tidak boleh mencantumkan watermark apapun pada karya tulis ilmiahnya. 

 Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000,00 melalui: 

Bank BNI Cabang KK UNS Surakarta 

No Rek. 715718293 

A.n. Hanifah Hanan Adila 

 Setelah melakukan pembayaran, peseta wajib mengirimkan bukti (struk) 

pembayaran ke email LKTIACTIVE2018@gmail.com dan konfirmasi melalui sms 

pada hari yang sama dengan subjek: LKTI_PEMBAYARAN 

PENDAFTARAN_NAMA KETUA TIM_JAM PEMBAYARAN, contoh  

LKTI_PEMBAYARAN PENDAFTARAN_MUTIARAFAH_14.00WIB, ke nomor 

082258268756 a.n. Maulia 

 Berkas yang disertakan dalam pengiriman soft file: 

a. Scan slip pembayaran dari bank 

b. Scan Kartu Mahasiswa dari masing-masing anggota tim  



c. Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm ditempel di formulir pendaftaran 

d. Melampirkan formulir peserta dan lembar orisinalitas (terlampir) atau bisa di-

download melalui web resmi http://hmja.ukm.feb.uns.ac.id/ 

 Setelah melakukan pengiriman softfile karya tulisnya ketua tim wajib melakukan 

konfirmasi melalui sms pada hari yang sama dengan format LKTI_TAHAP 

2_NAMA KETUA TIM_SUB TEMA_NAMA PERGURUAN TINGGI_ 3 KATA 

PERTAMA JUDUL KARYA ILMIAH, contoh LKTI_TAHAP 

2__MUTIARAFAH_SUB TEMA 4_UNIVERSITAS SEBELAS MARET_ PERAN 

AUDITOR DALAM, ke nomor 082258268756 a.n. Maulia 

 Batas akhir pengumpulan naskah adalah 1 Oktober 2018 

 Peserta yang lolos pada tahapan seleksi Kedua (10 besar) akan diinformasikan melalui 

web resmi http://hmja.ukm.feb.uns.ac.id/ pada tanggal 13 Oktober 2018. 

 Peserta yang lolos 10 besar diwajibkan membayar biaya untuk akomodasi serta untuk 

rerangkaian acara ACTIVE selama 3 hari sebesar : 

a. Peserta yang menginap: Rp 755.000,00 

Fasilitas: 

 Penginapan selama 2 hari dua malam. (Check in Sabtu, 3 November 2018 pk. 

12.00 WIB. Check out Senin, 5 November 2018 pk. 07.00 WIB) dengan fasilitas: 

1. Twin Bed/Double Bed 

2. Air Conditiner 

3. LED TV Colour 

4. Coffee/Tea Maker 

5. Line Telephone 

6. Hot & Cold Shower 

7. Breakfast 

 Konsumsi dan snack baik di penginapan maupun selama acara berlangsung. 

 Transportasi dari tempat penjemputan ke hotel dan sebaliknya 

 Free ticket for Seminar Nasional 

 Sertifikat peserta 

 Kaos ACTIVE 2018 

 Gathering Night dan Field Trip 



b. Peserta yang tidak menginap Rp 465.000,00 

 Konsumsi dan snack selama acara berlangsung. 

 Free ticket for Seminar Nasional 

 Sertifikat peserta 

 Kaos ACTIVE 2018 

 Gathering Night dan Field Trip 

Keterangan: Apabila peserta menghendaki check in hari Jumat, harap mengubungi 

panitia 

Biaya akomodasi dapat ditransfer melalui: 

Bank BNI Cabang KK UNS Surakarta 

No Rek. 715718293 

A.n. Hanifah Hanan Adila 

 Setelah melakukan pembayaran, peseta wajib mengirimkan bukti (struk) 

pembayaran ke email LKTIACTIVE2018@gmail.com dan konfirmasi melalui sms 

pada hari yang sama dengan subjek: LKTI_PEMBAYARAN 

AKOMODASI_NAMA KETUA TIM_JAM PEMBAYARAN, contoh 

LKTI_PEMBAYARAN AKOMODASI_MUTIARAFAH_14.00WIB, ke nomor 

082258268756 a.n. Maulia 

 Tahap presentasi akan dilaksanakan dalam rangkaian acara ACTIVE 2018 di Hotel 

Lor Inn Surakarta pada tanggal 4 November 2018. 

 Peserta yang lolos menuju tahap presentasi wajib melakukan daftar ulang sesuai 

ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan dengan menunjukkan: 

a. Formulir Pendaftaran 

b. Bukti Slip Pembayaran Asli  

c. Kartu Mahasiswa 

d. Surat Pernyataan Active 2018 

 Semua peserta yang mengumpulkan karya tulisnya akan mendapatkan e-sertifikat.  

 

 



E. Tahap Seleksi 

Seleksi LKTI Nasional ACTIVE 2018 dilaksanakan oleh tim penilai dan juri dengan 

tahapan seleksi sebagai berikut: 

1. Tahap Penyaringan 

Pengumpulan Abstrak karya tulis ilmiah ke E-mail LKTIACTIVE2018@gmail.com  

dengan format abstrak yang bisa diunduh pada website resmi HMJA hingga batas 

tanggal 4 Agustus 2018 dan akan diseleksi pada tanggal 5 - 6 Agustus 2018. 

Kemudian akan diumumkan bagi yang lolos seleksi penyaringan abstrak pada website 

resmi http://hmja.ukm.feb.uns.ac.id/  pada tanggal 7 Agustus 2018 (Tidak dipungut 

biaya atau gratis).  

2. Tahap Penyisihan 

Hasil karya tulis ilmiah yang telah lolos seleksi penyaringan abstrak, peserta 

melakukan daftar ulang dengan mengunduh format pendaftaran di website resmi dan 

mengumpulkan dalam bentuk softcopy hingga batas tanggal 1 Oktober 2018. Untuk 

softcopy dapat dikirim ke email LKTIACTIVE2018@gmail.com beserta form 

pendaftarannya. Kemudian kelengkapan berkas akan diseleksi oleh panitia (seleksi 

administratif) 29 - 30 September 2018 dan Penjurian Naskah pada tanggal 2 Oktober 

- 12 Oktober 2018. Untuk menjaga independensi, maka dalam penjurian tidak akan 

dilampirkan halaman judul dan identitas nama peserta. Dalam tahapan ini akan dipilih 

10 besar karya tulis terbaik untuk mengikuti tahap presentasi. 

3. Tahap Presentasi 

 Peserta yang lolos pada tahapan seleksi pertama (10 besar) akan diinformasikan 

melalui web resmi http://hmja.ukm.feb.uns.ac.id/ pada tanggal 13 Oktober 

2018. 

 Tahap presentasi akan dilaksanakan dalam rangkaian acara ACTIVE 2018 di 

kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada tanggal 4 November 

2018. 

 Peserta yang lolos menuju tahap presentasi wajib melakukan daftar ulang sesuai 

ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan dengan menunjukkan: 



a. Formulir Pendaftaran 

b. Bukti Slip Pembayaran Asli  

c. Kartu Mahasiswa 

d. Surat Pernyataan Active 2018 

 Peserta yang lolos menuju tahap presentasi wajib membawa surat pernyataan 

ACTIVE 2018 yang terlampir pada pedoman. 

 Urutan tim yang akan memaparkan presentasi akan dipilih secara acak dengan 

mengambil nomor undian yang telah disediakan oleh panitia yang bertugas pada 

saat Technical Meeeting. 

 Peserta berpakaian rapi, sopan, bersepatu, dan memakai jas almamater universitas 

pada saat acara berlangsung. 

 Presentasi menggunakan media Microsoft Power Point 2007/2010. Materi 

presentasi diserahkan kepada panitia pada saat Technical Meeting. 

 Peserta akan tampil dan mempresentasikan karya tulisnya dihadapan tiga dewan 

juri, yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi atau pengamat, dan delegasi 

instansi pemerintah. Alokasi waktu presentasi masing-masing peserta adalah: 

o Presentasi karya tulis maksimal 15 menit 

o Tanya-jawab dengan masing-masing dewan juri maksimal 15 menit 

 Peserta diperbolehkan menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan isi 

dari presentasi. Sarana dan prasarana tersebut dipersiapkan dan dibawa sendiri oleh 

peserta. 

 Dalam tahapan final ini ditentukan pemenang yang terdiri dari Juara I, II, dan III 

serta Juara Best Presentation Group. Pengumuman lomba dan penyerahan hadiah 

akan dilaksanakan dalam acara Indonesian Culture Gathering Night pada tanggal 4 

November 2018. 

 

 



F. Sifat dan Isi Tulisan 

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

1. Fokus. Strategi dalam karya tulis yang dibuat harus fokus pada sub tema yang dipilih, 

dalam arti tidak diperkenankan mencampuradukkan sub tema. 

2. Kritis, kreatif, dan objektif 

a. Tulisan berisi telaah terhadap masalah yang dihadapi sesuai tema yang dipilih. 

b. Tulisan berisi gagasan atau ide yang kritis dan kreatif untuk memberi solusi 

permasalahan yang merupakan hasil pemikiran secara divergen atau pemikiran 

yang terbuka. 

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

d. Tulisan didukung oleh data dan atau informasi yang akurat dan terpercaya. 

e. Bersifat asli, bukan merupakan duplikasi dan belum pernah dipublikasikan atau 

dikompetisikan. 

3. Sistematis dan logis 

a. Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis. 

b. Memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis-sintesis yang menghasilkan 

solusi masalah, kesimpulan dan saran atau rekomendasi. 

4. Isi tulisan berdasarkan telaah pustaka dan atau hasil pengamatan atau interview, 

tetapi bukan hasil penelitian eksperimental (yaitu penelitian yang memberikan 

perlakuan pada objek yang diamati). 

5. Materi tulisan merupakan isu mutakhir atau aktual. Merupakan permasalahan 

yang sedang hangat diperbincangkan. 

G. Pembimbing 

Tiap peserta/kelompok LKTI Nasional ACTIVE 2018 dibimbing oleh seorang dosen 

secara intensif. 

 



H. Penulisan Karya Tulis 

1. Sistematika penulisan 

Sitematika penulisan hendaknya berisi rancangan yang teratur sebagai berikut: 

a. Bagian awal 

1) Halaman judul 

a) Judul diketik dengan huruf kapital, hendaknya ekspresif, sesuai dan tepat 

dengan masalah yang ditulis dan tidak menimbulkan peluang untuk 

penafsiran ganda (ambigu). 

b) Nama penulis, jurusan, dan nomor induk mahasiswa ditulis dengan jelas. 

c) Perguruan tinggi asal ditulis dengan jelas. 

d) Dicantumkan tahun penulisan. 

e) Contoh format halaman judul terlampir 

2) Lembar pengesahan 

a) Lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan nomor induk 

mahasiswa. 

b) Lembar pengesahan ditandatangani oleh penulis, dosen pembimbing, dan 

ketua jurusan/program studi atau pembantu dekan/rektor bidang 

kemahasiswaan fakultas atau universitas lengkap dengan stempel 

perguruan tinggi. 

c) Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan. 

d) Contoh format lembar pengesahan terlampir. 

3) Kata pengantar 

Kata pengantar dari penulis menyebutkan tema/topik penulisan. 

4) Daftar isi 

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

dan daftar lampiran. 



5) Abstrak 

Ringkasan karya tulis disusun sebanyak-banyaknya satu halaman yang 

mencerminkan keseluruhan isi karya tulis, mulai dari latar belakang, tujuan, 

landasan teori yang mendukung, metode penulisan, pembahasan, simpulan dan 

rekomendasi. 

b. Bagian inti 

1) Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut : 

a) Latar belakang yang memuat alasan pemilihan tema/topik dan penjelasan 

tentang makna penting serta menariknya masalah tersebut untuk ditelaah. 

Alasan ini sebaiknya didukung oleh informasi yang jelas dan terpercaya. 

Pada alinea terakhir latar belakang diberikan pernyataan originalitas 

penulisan. 

b) Uraian singkat mengenai identifikasi masalah atau rumusan masalah. 

c) Tujuan dan manfaat penulisan diuraikan dengan jelas. 

2) Tinjauan pustaka 

Tinjauan pustaka berisi : 

a) Uraian yang menunjukkan tinjauan pustaka dan konsep-konsep yang 

relevan dengan masalah yang dikaji. 

b) Uraian mengenai pendapat yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. 

c) Uraian mengenai implementasi kebijakan atau pemecahan masalah sejenis 

yang sudah berhasil diterapkan pada masa tertentu. 

 

3) Metode penulisan 

Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara 

cermat cara atau prosedur pengumpulan data dan atau informasi, pengolahan 



dan atau informasi, analisis sintesis, pengambilan simpulan, serta merumuskan 

saran atau rekomendasi. 

4) Bagian isi atau pembahasan 

Analisis permasalahan didasarkan pada data atau informasi serta telaah 

pustaka untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau 

gagasan yang kreatif, idealis, logis, solutif, dan dinamis, serta realistis untuk 

diimplementasikan. 

5) Bagian penutup 

a) Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan. 

b) Rekomendasi berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan 

adopsi teknologi yang bisa diimplementasikan di masyarakat. 

c. Bagian akhir 

1) Daftar Pustaka ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat 

dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan. Contoh penulisan daftar 

pustaka dapat dilihat pada lampiran. 

2) Daftar Riwayat Hidup (Biodata atau CV) peserta minimal mencakup nama 

lengkap, tempat tanggal lahir, dan karya-karya ilmiah yang pernah dibuat, 

penghargaan-penghargaan yang pernah diperoleh. 

3) Lampiran (jika diperlukan). 

2. Persyaratan penulisan 

a. Naskah ditulis maksimal 30 halaman, termasuk judul, daftar isi, lembar 

pengesahan, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penulisan, pembahasan, 

penutup, dan daftar pustaka. Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan 

dapat mengurangi penilaian. 

b. Bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa baku dengan tata bahasa dan 

ejaan yang disempurnakan, sederhana, jelas, satu kesatuan, mengutamakan istilah 

yang mudah dimengerti, tidak menggunakan kalimat yang dapat menimbulkan 



persepsi ganda (ambigu), dan tidak menggunakan singkatan, seperti tdk, tsb, yg, 

dll, dgn. 

3. Pengetikan 

a. Tata letak 

1) Karya tulis diketik dengan spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 dengan batas 

halaman kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm, dan diketik 

menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt. 

2) Jarak pengetikan, Bab, Sub bab, dan perinciannya: 

a) Jarak pengetikan antara bab dengan sub bab 3 spasi, sub bab dan kalimat 

di bawahnya 2 spasi. 

b) Judul bab diketik di tengah-tengah dengan huruf kapital tanpa digaris 

bawahi. 

c) Judul sub bab diketik dengan format rata tengah, huruf pertama pada setiap 

kata ditulis menggunakan huruf kapital, kecuali kata tugas dan kata 

sambung, seperti yang, dari, dan. 

d) Judul anak sub bab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama pada 

setiap kata ditulis menggunakan huruf kapital, kecuali kata tugas dan kata 

sambung, seperti yang, dari, dan. 

e) Jika masih ada sub judul dalam tingkatan yang lebih rendah, ditulis mulai 

dari sebelah kiri dengan indensi 5 (lima) pukulan, huruf pertama pada 

setiap kata ditulis menggunakan huruf kapital, kecuali kata tugas dan kata 

sambung, seperti yang, dari, dan. 

b. Pengetikan kalimat 

Alinea baru diketik sebaris dengan baris atasnya dengan jarak 2 spasi. Pengetikan 

kutipan langsung yang lebih dari tiga baris diketik 1 spasi menjorok ke dalam dan 

tanpa diberi tanda petik. 

c. Penomoran halaman 



1) Bagian pendahuluan yang meliputi halaman judul, nama/daftar anggota 

kelompok, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, memakai angka 

romawi kecil dan diketik di tengah bawah halaman (i, ii, iii, dan seterusnya). 

2) Bagian tubuh/pokok sampai dengan bagian penutup memakai angka arab dan 

diketik di tengah bawah halaman (1, 2, 3, dan seterusnya). 

3) Nomor halaman pertama dari tiap bab tidak ditulis, tetapi tetap 

diperhitungkan. 

 

I. Pengumpulan Karya Tulis 

1. Karya tulis dalam bentuk softcopy dikirim ke Email LKTIACTIVE2018@gmail.com 

dengan melampirkan form peserta yang telah diunduh pada website resmi. 

2. Tidak boleh mencantumkan watermark apapun pada karya tulis ilmiahnya. 

3. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000,00 melalui: 

Bank BNI Cabang KK UNS Surakarta 

No Rek. 715718293 

A.n. Hanifah Hanan Adila 

Batas akhir pengumpulan naskah adalah 1 Oktober 2018 

4. Berkas yang disertakan dalam pengiriman softcopy: 

a. Scan slip pembayaran dari bank 

b. Scan Kartu Mahasiswa dari masing-masing anggota tim  

c. Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm ditempel di formulir pendaftaran 

d. Melampirkan formulir peserta dan lembar orisinalitas (terlampir) atau bisa di-

download melalui web resmi http://hmja.ukm.feb.uns.ac.id/ 

5. Semua peserta yang mengumpulkan karya tulisnya akan mendapatkan sertifikat  

 

J. Penilaian 

Penilaian awal karya tulis dilakukan oleh tim panitia yang berupa seleksi 

administratif dan dilanjutkan tim juri seleksi yang berjumlah tiga orang yang berasal dari 



kalangan akademisi, praktisi atau pengamat, dan delegasi instansi pemerintah. Setiap juri 

harus berpedoman pada Pedoman Umum Penulisan Karya Tulis Mahasiswa. Masing-

masing karya dari peserta akan dinilai oleh juri yang berkompeten di bidangnya. 

Seleksi final peserta akan dilaksanakan tanggal 4 November 2018.  Peserta yang 

lolos penilaian awal, yaitu 10 besar finalis akan diundang secara terhormat untuk 

mengikuti rangkaian acara ACTIVE (3-5 November 2018) dan mempresentasikan karya 

tulisnya secara resmi. Melalui penilaian oleh tim juri presentasi akan didapat juara I, II, 

III, dan Best Presentation Group. 

Keterangan lain : 

1. Bagi finalis yang lolos 10 besar, diundang untuk mengikuti rangkaian acara ACTIVE 

(Accounting Society in Versatility) di Hotel Lor Inn Surakarta. 

2. Bagi finalis yang menghendaki tiba di lokasi sebelum tanggal 3 November 2018, 

harap mengkonfirmasi kepada pihak panitia. 

CONTACT PERSON 

Rina  085786773845 

Maulia 082258268756 

   

Web ACTIVE: http://hmja.ukm.feb.uns.ac.id/ 

Email: LKTIACTIVE2018@gmail.com 

 



LAMPIRAN 

CONTOH PEDOMAN PENULISAN DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Anderson , D.W., Vault, V.D. & Dickson, C.E. 1999. Problems and Prospects for the 

Decades Ahead: Competency Based Teacher Education . Berkeley: Mc Cutchan 

Publishing Co. 

 

Buku kumpulan artikel 

Saukah, A. &Waseso, M.G. (Eds.).2002. Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah (Edisi ke-4, 

cetakan ke-1). Malang: UM Press. 

 

Artikel dalam buku kumpulan artikel 

Russel, T. 1998. An Alternative Conception: Representing Representation. Dalam P.J. Black 

& A. Lucas (Eds.),Children’s Informal Ideas in Science (hlm. 62-84). London: 

Routledge. 

 

Artikel dalam jurnal atau majalah 

Kansil, C.L. 2002. Orientasi Baru Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesional dalam 

Memenuhi Kebutuhan Dunia Industri. Transpor, XX (4): 57-61. 

 

Proceeding Konferensi atau Simposium 

Australian Association of Social Workers. 1969. Social issues of today. Proceedings of the 

Australian Association of Social Workers’ 11th Annual Conference. Hobart, 

Australia. pp 17-34. 

 

Artikel dalam koran 



Pitunov, B. 13 Desember, 2002. Sekolah Unggulan ataukah Sekolah Pengunggulan? 

Majapahit Pos, hlm. 4 & 11. 

 

Tulisan/berita dalam koran (tanpa nama pengarang) 

Jawa Pos. 22 April, 1995 . Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, hlm. 3. 

 

Dokumen resmi 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. Pedoman Penulisan Laporan Penelitian. 

Jakarta: Depdikbud. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1990. 

Jakarta: PT Armas Duta Jaya. 

 

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keppres 

Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 

Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 115. Sekretariat Negara. Jakarta. 

 

Buku terjemahan 

Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. 1976. Pengantar Penelitian Pendidikan. Terjemahan 

oleh Arief Furchan. 1982. Surabaya: Usaha Nasional. 

 

Ensiklopedia, Kamus 

Stafford-Clark, D. 1978. Mental disorders and their treatment. The New Encyclopedia 

Britannica. Encyclopedia Britannica. 23: 956-975. Chicago, USA . 

Echols, J.M. dan Shadily, H. (Eds). 1989. KamusInggris - Indonesia. PT Gramedia. Jakarta. 

 

Skripsi, Tesis, Disertasi, LaporanPenelitian 



Kuncoro, T. 1996. Pengembangan Kurikulum Pelatihan Magang di STM Nasional Malang 

Jurusan Bangunan, Program Studi Bangunan Gedung: Suatu Studi Berdasarkan 

Kebutuhan Dunia Usaha Jasa Konstruksi. Tesis tidak diterbitkan. Malang: PPS 

IKIP MALANG. 

 

Makalah seminar, lokakarya, penataran 

Waseso, M.G. 2001. Isi dan Format Jurnal Ilmiah. Makalah disajikan dalam Seminar 

Lokakarya Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, Universitas 

Lambungmangkurat, Banjarmasin , 9-11 Agustus. 

 

Internet (karya individual): 

Hitchcock, S., Carr, L. & Hall, W. 1996. A Survey of STM Online Journals, 1990-1995: The 

Calm before the Storm, (Online), (http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html, 

diakses 12 Juni 1996) 

 

Internet (artikel dalam jurnal online): 

Kumaidi. 1998. Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya. Jurnal Ilmu 

Pendidikan. (Online), Jilid 5, No. 4, (http://www.malang.ac.id/artikel/pengukuran-

bekal-awal.htm ,diakses 20 Januari 2010) 

 

Internet (forum diskusi online) 

Wilson, D. 20 November 1995 .Summary of Citing Internet Sites. NETTRAIN Discussion 

List, (Online), (NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu , diakses 22 Februari 2010) 

 

Slides (Kumpulan Slides) 

Reidy, J.F. 1987. The Thorax Slides.Grave Medical Audiovisual Library. Chelmsford, UK. 

54 mins. 
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LOGO 

PERGURUAN 

TINGGI 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL 
Dalam Rangka Mengikuti “ACTIVE 2018” HMJ Akuntansi                              

Universitas Sebelas Maret Surakarta 

………………………..JUDUL KARYA TULIS………………….. 

Ditulis oleh : 

Nama Peserta   Jurusan/NIM 

Nama Peserta   Jurusan/NIM 

Nama Peserta   Jurusan/NIM 

NAMA PERGURUAN TINGGI 

TAHUN PENULISAN 



LEMBAR PENGESAHAN 

 

Karya tulis  ini diajukan untuk mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional dalam 

rangkaian acara ACTIVE (Acounting Society in Versatility) 2018 

Judul Karya Tulis    : 

 

Ketua kelompok 

a. Nama Lengkap    : 

b. NIM     :  

c. Jurusan     :  

d. Perguruan Tinggi   :  

Anggota kelompok 1 

a. Nama Lengkap    :  

b. NIM     :  

c. Jurusan     :  

d. Perguruan Tinggi   : 

Anggota kelompok 2 

a. Nama Lengkap    :  

b. NIM     :  

c. Jurusan     :  

d. Perguruan Tinggi   : 

 

Dosen Pembimbing  

a. Nama Lengkap dan Gelar  :  

b. NIP     :     

 

Tempat, Tanggal Pengesahan 

 

Dosen Pembimbing        Ketua Kelompok 

 

 

(_______________)               (                              ) 

 

Menyetujui, 

Ketua Jurusan/Pembantu Dekan/Rektor Bidang Kemahasiswaan 

 

 

 

(________________________) 

 

NIP NIM 

NIP 



LEMBAR ORISINALITAS 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama ketua   :  

Jurusan/Fakultas  :  

Perguruan Tinggi   : 

Nama anggota 1  :  

Jurusan/Fakultas  :  

Perguruan Tinggi   :  

Nama anggota 2  :  

Jurusan/Fakultas  :  

Perguruan Tinggi   :  

 

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul: 

“........................................................................................................................” 

adalah  benar-benar  hasil  karya  sendiri  dan  bukan merupakan  plagiat  atau  saduran dari  

karya  tulis  orang  lain  serta  belum  pernah  dikompetisikan dan/atau dipublikasikan dalam 

bentuk apapun. 

 

Apabila  di  kemudian  hari  pernyataan  ini  tidak  benar  maka  saya  bersedia menerima  

sanksi  yang  ditetapkan  oleh  panitia  LKTI Nasional ACTIVE 2018 berupa diskualifikasi 

dari kompetisi. 

 

Demikian  surat  ini  dibuat  dengan  sebenar-benarnya,  untuk  dapat dipergunakan bilamana 

diperlukan. 

 

Tempat, Tanggal Pernyataan 

Ketua Kelompok, 

 

 

 

 

(.......................................) 

                                                                               NIM 

Materai  

Rp 6000 



SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Universitas :  

Anggota  : 1.  

2.  

3.  

Delegasi lomba : LKTI 

menyatakan bersedia mengikuti seluruh rangkaian acara ACTIVE 2018 dan menaati 

semua peraturan yang diberikan panitia.  

Apabila saya melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi dari panitia. 

 

 

Tempat, Tanggal Pernyataan 

Ketua Kelompok, 

 

 

 

 

(.......................................) 

                                                                               NIM 

 

 

 

 

  

Materai  

Rp 6000 



ABSTARCT 

 

<JUDUL> 

(Balok, Times New Roman, 14 points, Bold.) 

<penulis-1*, penulis -2, penulis-3> 

Institusi/universitas, Kota 

<*E-mail yang berlaku> 

(penulis: Times New Roman Bold 12; institusi dan kota: Times New Roman size 12, spasi 

1,15) 

 

Uraian Abstrak meliputi : 

1. Latar Belakang  

2. Tujuan  

3. Data  

4. Metodologi  

5. Diskusi  

6. Kesimpulan  

(ditulis dengan huruf times new roman, 12 points, spasi single 

 

 


