TAX CENTER FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
Lomba Karya Ilmiah Peran Pajak Dalam Pembangunan
A. PENDAHULUAN
Pembangunan adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spritual.
Untuk dapat merealisasikan tujuan pembangunan perlu memperhatikan pembiayaan
pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan
pembangunan yaitu menggali sumber dana dari dalam berupa pajak.
Pajak adalah pungutan yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk
kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007, pasal
1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Dengan ini, kami Tax Center Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNTAG Semarang
mengadakan lomba karya ilmiah tentang perpajakan bagi mahasiswa UNTAG Semarang
dengan tema “ PERAN PAJAK DALAM PEMBANGUNAN “. Kami berharap dengan
adanya lomba ini, mahasiswa dapat lebih memahami dan menyadari tentang pentingnya
pajak bagi pembangunan.
B. TUJUAN
1. Meningkatkan kreatifitas mahasiswa dalam menulis karya ilmiah.
2. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pentingnya pajak bagi pembangunan
C. KETENTUAN LOMBA
1. Judul Bebas sepanjang mengacu pada tema di atas
2. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia
3. Jenis huruf Time New Roman 12, spasi 1,5
4. Dijilid dengan Cover putih 2
(dua) exemplar, beserta
soft copy di email
taxcenteruntagsmg@gmail.com
5. Naskah harus asli dan belum pernah dipublikasikan di media massa dalam bentuk apapun,
6. Peserta wajib mengisi dan melampirkan form registrasi dan surat pernyataan keaslian
naskah.
7. Panitia berhak mempublikasikan karya tulis bagi artikel yang dinyatakan pemenang,
8. Keputusan Panitia atas Juara Lomba bersifat final dan mengikat
D. SISTEMATIKA NASKAH KARYA ILMIAH
1. Halaman judul menyajikan: judul, nama penulis, nama Fakultas dan Jurusan/Program
Studi dan bulan dan tahun.
2. Abstrak, berisi uraian singkat karya ilmiah yang meliputi: latar belakang, tujuan, manfaat,
metode, hasil dan saran yang direkomendasikan. Abstrak ditulis 1 spasi, maksimal 300
kata.
3. Kata kunci, berisi beberapa konsep yang menjadi materi pembahasan

4. Pendahuluan, berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan.
5. Kajian Pustaka, merupakan kerangka konseptual berisi batasan/konsep/teori yang
mendukung penulisan yang dapat diperoleh dari jurnal penelitian, buku, atau sumbersumber lainnya.
6. Metode, menyajikan langkah-langkah/prosedur yang benar yang digunakan dalam
penulisan karya ilmiah yang menguraikan secara cermat metode pengumpulan informasi
dan atau data, analisis.
7. Pembahasan uraian hasil kajian, temuan, ide pengembangan yang sesuai dengan rumusan
masalah dan tujuan.
8. Penutup berisi simpulan dan saran yang direkomendasi.
9. Daftar Pustaka. Referensi/sumber acuan yang digunakan dalam karya ilmiah.
10. Lampiran-lampiran Biodata peserta terdiri atas: nama, tempat dan tanggal lahir, NIM,
jurusan/prodi/fakultas.
E. JADWAL PELAKSANAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tanggal 1- 10 Nopember 2017, pengambilan formulir pendaftaran
Tanggal 11- 15 Nopember 2017, pendaftaran lomba
Tanggal 16-30 Nopember 2017, penyerahan karya ilmiah
Tanggal 2-9 Desember 2017, penilaian karya ilmiah
Tanggal 12 Desember 2017, pengumuman nama-nama yang masuk dalam seminar
Tanggal 19 Desember 2017, seminar
Tanggal 28 Desember 2017, pengumuman nama-nama pemenang

F. PEMEMANG
Panitia akan mengumumkan pemenang secara langsung setelah seminar dilaksanakan.
Jumlah pemenang 3 orang, yaitu pemenang I, II dan III. Diharapkan pemenang akan
diiukutkan lomba karya ilmiah tentang pajak di tingkat Jawa Tengah

