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SYARAT DAN KETENTUAN KOMPETISI STUDI KASUS 

 
 

PERSYARATAN PESERTA 
 
• Mahasiswa S2 & S3 (dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Mahasiswa) 
• Tim terdiri dari 3 mahasiswa dan 1 pembimbing. 
• Melampirkan surat tidak melakukan plagiat. 

 
PERSYARATAN UMUM NASKAH 

1. Naskah merupakan studi kasus dengan topik Manajemen Risiko 

2. Naskah merupakan tulisan karangan sendiri (original) serta belum pernah 
diterbitkan/dipublikasikan sebelumnya. 

3. Naskah bisa merupakan hasil dari penelitian lapangan, pengembangan ide atau 
studi literatur. 

4. Naskah menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai 
dengan ejaan yang disempurnakan (EYD). 

5. Naskah ditulis maksimum 5.000 (lima ribu) kata, tidak termasuk abstrak, daftar 
pustaka, dan lampiran. 

6. Naskah dibuat dalam dua format; hardcopy dan softcopy. Untuk softcopy dibuat 
dalam file PDF dan dikemas dalam bentuk CD/DVD 

PERSYARATAN TEKNIS NASKAH 

Naskah yang dikirimkan harus mencakup: 

1. Judul dan Informasi Pengarang (nama pengarang dan asal perguruan tinggi). 
Ditulis dalam halaman judul dengan format sesuai yang diberikan panitia. 

2. Kata Kunci. Merupakan topik yang dapat dipakai untuk menjelaskan naskah 
kasus, minimum 3 (tiga). 

3. Abstrak. Terdiri dari maksimum 100 (seratus) kata. 

4. Tulisan. Terdiri dari maksimum 5.000 (lima ribu kata). 

5. Referensi. Referensi harus mengikuti gaya The Publication Manual of the 
American Psychological Association, edisi ke-4 

6. Naskah diketik dengan: 

• Format kertas A4, 1,5 spasi, dan dengan pilihan justified (rata kiri dan 
kanan). 

• Ukuran font 12, Times New Roman. 
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• Margin kiri 4 cm, Margin kanan, atas dan bawah 3 cm. 

• Nomor halaman di kanan bawah. 

 

4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Judul 
 
Abstrak 
 
Kata Kunci 

 
Isi Naskah 
Isi dari naskah kasus mencakup 4 (empat) bagian utama, yakni paragraph 
pembukaan, latar belakang organisasi, permasalahan, dan penutup. 

 
Paragraf Pembukaan 
Paragraf pembukaan bertujuan untuk menentukan sudut pandang pembaca 
terhadap kasus, dan mengindikasikan kasus apa yang akan dibahas. Yang 
dapat tercakup pada  bagian ini nama dan posisi dari tokoh utama dalam 
kasus, nama perusahaan, lokasi dan barang/jasa yang dimiliki, dan sinopsis 
permasalahan. 
 
Latar Belakang Organisasi 
Bagian ini memaparkan lebih mendalam mengenai organisasi yang 
mencakup sejarah, lokasi, barang/jasa utama yang dimiliki, persaingan 
yang dihadapi organisasi, kondisi keuangan secara umum, cakupan 
geografis, perusahaan induk, unit bisnis, cabang, dll. 
 
Bidang Pembahasan 
Bagian ini memaparkan fungsi utama atau bagian tertentu dalam 
organisasi, dimana pembuat keputusan bekerja. Misalnya pemasaran, 
akunting, keuangan, produksi, sumber daya manusia, sistem informasi, 
atau bidang lain dalam organisasi. Pada bagian ini, penulis dapat 
menjelaskan sejarah dari fungsi tertentu, perubahan-perubahan yang 
terjadi, hubungan dengan departemen lain, tanggung jawab utama, 
tantangan yang dihadapi, dll. Termasuk juga nama, posisis dan latar 
belakang personal dari pembuat keputusan dan tokoh-tokoh lain dalam 
kasus. 
 
 
 
Permasalahan dan Keputusan 
Pada bagian ini penulis memaparkan permasalahan atau keputusan yang 
harus dibuat oleh tokoh utama secara lebih spesifik. Pada bagian ini 
dipaparkan konteks dari masalah terjadi atau konteks dari keputusan yang 
harus ditetapkan. Bagian ini bisa mencakup beberapa sub-bagian, 
bergantung keperluan, dimulai dari pembahasan hal yang umum dan 
dilanjutkan ke pembahasan yang lebih spesifik. Penulis juga dapat menulis 
beberapa alternatif solusi atau tidak sama sekali.  
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Penutup 
Bagian ini dapat berupa satu atau dua paragraph yang menutup 
pembahasan kasus tanpa perlu menggunakan sub-judul; bisa juga 
menggunakan sub-judul bila memang diperlukan. 

 
Daftar Pustaka 
Daftar Pustaka berisi dengan bacaan-bacaan yang diacu dalam penulisan studi 
kasus. 

 
Lampiran 
Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi 
untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama studi kasus. 

 


