A. PERSYARATAN PESERTA
1. Terbuka untuk umum.
2. Mendaftarkan diri kepada panitia yang bersangkutan.
Marco Saputra (0838-9311-8133 / Line : m4rc0)
Jeslyn Zefanya (081287238272 / Line : jeslynzefanya)
3. Membayar biaya pendaftaran dengan biaya :
Internal

:



Mahasiswa

: Rp 100.000,-/ Org



Dosen

: Rp 200.000,-/ Org

Eksternal dan Umum :


Mahasiswa

: Rp 150.000,-/ Org



Dosen dan Umum

: Rp 250.000,-/ Org

Pembayaran dapat dilakukan ke no. Rekening BCA 2113012340 a/n Yayasan Pendidikan Bunda
Mulia.
4. Untuk peserta internal harus menukarkan bukti pembayaran dengan kwitansi di LM (Layanan
Mahasiswa) di lantai 2 dan dibawa saat akan registrasi pada tgl 10 Februari 2017 atau saat melakukan
presentasi hasil penelitian.

B. PERSYARATAN NASKAH PENELITIAN
1. Peserta bebas menentukan judul dengan tetap mengacu kepada tema (Ethics & Global Business) dan
juga sub tema yang telah di tentukan yaitu :
a) Ekonomi dan Bisnis
b) Produk dan Pemasaran
c) Hospitalitas
d) Lingkungan Hidup
e) Sistem Informasi
f) Keperilakuan
g) Komunikasi
h) Sumber Daya Manusia (SDM)
i) Keuangan
j) Audit
k) Strategik
l) Industri dan Design
2. Naskah tulisan aktual, asli (bukan jiplakan) dan bukan duplikasi serta belum pernah dipublikasikan
atau diikutsertakan dalam lomba manapun.
3. Karya tulis bersifat objektif, tidak mengandung unsur SARA, dan didukung oleh fakta yang aktual.
4. Jenis font : Times New Roman, ukuran (Judul : 16, Sub judul : 14, Isi tulisan : 12)

5. Naskah tulisan diketik dengan spasi 1.5 pada kertas ukuran A4, Margin : kiri 4, kanan 3, atas 3, bawah
3.
6. Jumlah halaman 15 s.d. 20 lembar.
7. Sistematika penulisan terdiri dari :
a. Data peserta (nama peserta, email, nama universitas, tingkatan, dan jurusan/ fakultas)
b. Judul,
c. Abstrak (Indonesia atau Inggris)
d. Bab 1 : mencakup latar belakang masalah yang merupakan fenomena/ isu yang diangkat,
tinjauan penelitian dan kontribusi yang diharapkan.
e. Bab 2 : mencakup landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini (jika perlu tambahkan
dengan penelitian sebelumnya atau hipotesis yang diajukan)
f. Bab 3 : mencakup jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, dan metode analisis data
g. Bab 4 : mencakup analisis pembahasan
h. Bab 5 : mencakup simpulan dan saran
* Ketentuan diatas boleh dikembangkan sesuai dengan kebutuhan asalkan tidak melebihi jumlah
halaman maksimal yang ditetapkan.
8. Naskah tulisan dalam bahasa Indonesia yang baku, tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan
9. Peserta wajib mengumpulkan naskah pelitian dalam bentuk hardcopy ke Universitas Bunda Mulia (Jl.
Lodan Raya no.2, Ancol-Jakarta Utara) dengan nama tujuan “Hima Accasia atau Himpunan
Mahasiswa Jurusan Akuntansi”.

C. KETENTUAN LOMBA PENELITIAN
1. Lomba dimulai sejak diumumkan 01 Oktober 2016 s/d 25 Januari 2017.
2. Penelitian ini boleh diikuti oleh 1-3 orang dalam 1 naskah, namun pendaftaran dilakukan perindividu
bukan pertim.
3. Pendaftaran lomba ditutup pada tanggal 25 Januari 2017.
4. Peserta wajib mempresentasikan hasil penelitian pada tanggal 10 Februari 2017 dengan waktu ±30
menit.
5. Peserta wajib mengirimkan slide presentasi dalam bentuk power point (format *.ppt) dan foto bukti
pembayaran lomba ke email lombapenelitian@yahoo.com dengan subyek Lomba Penelitian Ilmiah
minimal 1 minggu sebelum tanggal presentasi dan maksimal H-2.
6. Dalam waktu 1 minggu atau H-2 sebelum tanggal presentasi peserta tidak mengirimkan slide
presentasi dan bukti pembayaran lomba maka peserta akan dianggap gugur atau gagal.
7. Semua kecurangan pada perlombaan ini akan berakibat pada pengurangan penilaian dan diskualifikasi.

D. SELEKSI NASKAH PENELITIAN
1. Seleksi naskah dilakukan oleh tim penilai dari Universitas Bunda Mulia.
2. Naskah yang diterima akan diseleksi dan dipilih sebanyak 13 naskah untuk menjadi pemenangnya.
3. Naskah terbaik akan diumumkan pada tanggal 11 Februari 2017
4. Peserta naskah penelitian tidak dapat diwakilkan.
5. Keputusan tim penilai adalah mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

F. KRITERIA PENILAIAN
1. Orisinalitas ide dan kesesuaian dengan topik
2. Teknik penelitian dan penyusunan karya penelitian
3. Kontribusi penelitian

Pemenang Lomba Penelitian Ilmiah akan mendapatkan

:

Juara 1

: Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- + Sertifikat Lomba + Tiket Seminar

Juara 2

: Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000,- + Sertifikat Lomba + Tiket Seminar

Juara 3

:Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,- + Sertifikat Lomba + Tiket Seminar

Harapan 1-10 : Tiket Seminar + Sertifikat Lomba

