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A. DESKRIPSI KEGIATAN 

Dalam rangka Dies Natalis ke- Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Yogyakarta 

(UNY), Bagian Kemahasiswaan FE UNY mengadakan Lomba Karya Tulis Mahasiswa FE 

UNY 2015. Adapun tema karya tulis adalah “Mewujudkan Fakultas Ekonomi yang 

unggul dalam menghasilkan insan cerdas dan berkarakter Pancasila”. Kesempatan ini 

diberikan kepada mahasiswa FE UNY yang masih aktif yang memiliki ide kreatif dan 

mampu menuangkannya dalam bentuk tulisan. Materi karya tulis merupakan isu mutakhir 

atau aktual dengan tema Dies Natalis FE UNY Tahun 2015. Sistematika penulisan 

hendaknya berisi rancangan yang teratur sebagai berikut:  

 

1. Bagian Awal 

a. Halaman Judul 

1) Judul diketik dengan huruf besar, hendaknya ekspresif, sesuai dan tepat dengan 

masalah yang ditulis dan tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda. 

2) Nama penulis dan nomor induk mahasiswa ditulis dengan jelas. 

3) Program Studi/Jurusan asal ditulis dengan jelas. 

4) Tahun penulisan. 

5) Kulit Muka luar menggunakan kertas buffalo berwarna merah muda. 

b. Lembar Pengesahan 

1) Lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan nomor induk. 

2) Lembar pengesahan ditandatangani Dosen Pembimbing, Ketua Jurusan, dan 

Wakil Dekan III FE UNY. 

3) Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan. 

c. Kata Pengantar dari penulis 

d. Daftar Isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan 

daftar lampiran. 

e. Abstrak karya tulis disusun maksimum 1 (satu) halaman yang mencerminkan isi 

keseluruhan karya tulis, mulai dari tujuan, metoda penulisan, hasil dan pembahasan, 

dan kata kunci. 

 

2. Bagian Inti 

a. Pendahuluan 

Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut: 

1) latar belakang yang berisi uraian tentang alasan mengangkat gagasan menjadi 

karya tulis (dilengkapi dengan data atau informasi yang mendukung). 

2) tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. 

b. Gagasan 

Uraikan tentang: 

1) Kondisi kekinian pencetus gagasan (diperoleh dari bahan bacaan, wawancara, 

observasi, data sekunder yang relevan). 

2) Solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk memperbaiki 

keadaan pencetus gagasan. 

3) Seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasan dapat diperbaiki melalui 

gagasan yang diajukan. 



4) Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan 

gagasan dan uraian peran atau kontribusi masing-masingnya. 

5) Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan 

gagasan sehingga tujuan atau perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. 

c. Kesimpulan 

1) Gagasan yang diajukan. 

2) Teknik implementasi yang akan dilakukan. 

3) Prediksi hasil yang akan diperoleh (manfaat dan dampak gagasan). 

3. Bagian Akhir 

a.Daftar Pustaka ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat dengan 

mudah menemukan sumber yang disebutkan.   

b.Daftar Riwayat Hidup (biodata atau curriculum vitae) peserta mencakup: 

- nama lengkap dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

- tempat dan tanggal lahir 

- jurusan/program studi 

- riwayat pendidikan 

- karya-karya ilmiah yang pernah dibuat 

- penghargaan-penghargaan ilmiah yang pernah diraih 

c. Lampiran jika diperlukan, seperti: foto/dukumentasi, data, dan informasi lainnya 

yang mendukung isi tulisan. 

 

B. PEMENANG 

Karya dipilih 3 nominasi: 

Juara I Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan 

Juara II Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan 

Juara III  Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan 

 

Keputusan dewan Juri tidak boleh diganggu gugat. 

C. JADWAL KEGIATAN 

 

JADWAL KEGIATAN WAKTU 

Sosialisasi  15 Juni - 12 Juni 2015 

Penerimaan Karya 18 Mei – 10 Juni 2015 (Jam 12.00 WIB) 

Seleksi  10 Juni 2015 

Pengumuman Nominasi 11 Juni 2015 

Presentasi 12 Juni 2015 

Pemberian Hadiah dan Penghargaan 20 Juni 2015 

(pada malam Renungan DIES FE UNY) 

 
  



LEMBAR PENILAIAN  

KARYA ILMIAH TULIS ILMIAH MAHASISWA  

FE UNY TAHUN 2015 

 

No. Kriteria Penilaian Bobot Skor Nilai 

(Bobot x 

Skor) 

1. Format Makalah: 

 Tata tulis: ukuran kertas, tipografi, kerapian 
ketik, tata letak, jumlah halaman 

 Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik 
dan benar 

 Kesesuaian dengan format penulisan yang 

tercantum di pedoman 

15   

2. Gagasan: 

 Kreatifitas gagasan 

 Kelayakan implementasi 

40   

3. Sumber Informasi: 

 Kesesuaian sumber informasi dengan 

gagasan yang ditawarkan 

 Akurasi dan aktualisasi informasi 

25   

4. Kesimpulan 

Prediksi hasil implementasi gagasan 

20   

 Total 100   

 Nilai Artikel    

Skor yang diberikan: 1, 2, 3, 5, 6, 7 

 


