
 
 
 
 

 
PENGUMUMAN 

No.: 004/PU/PR-III/UG/III/2008 
 
 

Tentang Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) 2008 
 
 
Diumumkan kepada mahasiswa program S1 dari semua jurusan/program studi di Universitas 
Gunadarma dibuka kesempatan untuk mengikuti Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) 
2008 yang diselenggarakan oleh Direktorat Akademik Ditjen Dikti Depdiknas. Bidang yang 
dilombakan adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan 
Pendidikan. Tema LKTM 2008 adalah “Peningkatan Daya Saing Bangsa dalam 
Pembangunan Berkelanjutan” 
 
Pilihan topik: 
A. Bidang IPA: 

-.  Pengkajian dan peningkatan berbagai sumber daya alam; 
-.  Pengkajian, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

pemanfaatan berbagai sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas hidup 
masyarakat; 

-.  Pendayagunaan potensi teknologi informasi dan komunikasi. 
B.  Bidang IPS: 

-. Pengembangan kesadaran dan sistem hukum (nasional); 
-. Pengembangan Tripartit (tiga serangkai) Pemerintah, BUMN, dan Swasta; 
-. Pengembangan menuju masyarakat madani (civil society); 
-. Pengembangan sistem manajemen dan pemasaran UKM; 
-.  Pembinaan keluarga dalam menghadapi perubahan nilai sosial budaya; 
-. Peranan komunikasi massa dalam perubahan sosial budaya; 
-. Pengembangan pariwisata dan dampak sosialnya; 
-. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; 
-. Masalah kekerasan (dalam keluarga, wanita, anak-anak, dan masyarakat); 
-. Masalah pornografi/pornoaksi. 

C. Bidang Pendidikan: 
-. Pengembangan sistem pendidikan; 
-. Pengembangan pusat sumber belajar; 
-. Pengembangan sumber daya guru/dosen; 
-. Pengembangan pendidikan luar sekolah dan belajar berkelanjutan; 
-. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi; 
-. Pengembangan pendidikan luar biasa; 
-. Pengembangan metoda dan evaluasi pembelajaran menggunakan pendekatan SCL 

(Student Centered Learning). 
 



 
Persyaratan peserta: 

1. Mahasiswa terdaftar aktif mengikuti program S1 di Universitas Gunadarma, 
2. Peserta dapat berkelompok 2-3 orang atau perorangan, 
3. Anggota kelompok dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu (jurusan/program studi), 
4. Peserta hanya diperkenankan mengikuti 1 (satu) bidang lomba, 
5. Peserta belum pernah mempresentasikan karya tulis yang sama pada lomba lain di 

luar dan di dalam lingkup Ditjen Dikti, kecuali pada rangkaian proses LKTM. 
6. Setiap mahasiswa atau kelompok mahasiswa harus dibimbing oleh satu orang dosen 

pembimbing dalam penyusunan karya ilmiah. 
 
Sifat dan isi karya tulis: 

-.  Karya tulis mahasiswa merupakan tulisan berisi ide kreatif yang disusun secara 
komprehensif berdasarkan data dan/atau informasi akurat (terpercaya), dianalisis 
secara runtut, tajam dan diakhiri dengan kesimpulan yang relevan, 

-. Logis dan sistematis, 
-. Isi tulisan berdasarkan telaah pustaka dan/atau hasil pengamatan/interview, tetapi 

bukan hasil penelitian eksperimental, 
-. Materi karya tulis tidak harus sejalan dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni para 

penulis/mahasiswa, 
-. Materi karya ilmiah merupakan isu mutakhir (current issue) atau aktual. 
-.  Karya tulis disusun mengikuti tata cara penulisan yang ditetapkan dalam Pedoman 

Umum LKTM Bidang IPA, IPS, dan Pendidikan 2006 yang diterbitkan oleh 
Direktorat Akademik Ditjen Dikti (dapat dilihat di Bidang Kemahasiswaan). 

 
Persyaratan Penulisan 
-.  Naskah ditulis minimal 20 halaman dan maksimal 35 halaman. 
-.  Bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya baku. 
-.  Tata letak : karya tulis diketik 1,5 spasi pada kertas berukuran A4 (font 12, Times New 

Roman Style), batas pengetikan: samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas atas dan 
bawah masing-masing 3 cm. 

 
Bagi mahasiswa/kelompok mahasiswa yang berminat dapat menyerahkan naskah tulisan ke 
 

Bidang Kemahasiswaan Universitas Gunadarma 
Ruang D427 – Gedung 4 Lantai 2 
Kampus D – Pondokcina 
Jl. Margonda Raya No. 100 Depok 
Telp. (021) 78881112 ext. 454 

 
paling lambat hari Senin tanggal 7 April 2008 pukul 14.30 WIB. Naskah yang diserahkan 
akan diperiksa terlebih dahulu sebelum diperbanyak sesuai dengan ketentuan. 
 
Untuk keterangan lebih lengkap, mahasiswa yang berminat dapat menghubungi Bidang 
Kemahasiswaan pada alamat di atas. 
 
Depok, 24 Maret 2008 
Bidang Kemahasiswaan 
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