
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Latar Belakang 

 Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang 

patut disyukuri dan diapresiasi. Perkembangan tersebut tidak hanya dijumpai pada 

tataran wacana yang bersifat teoritik-normatif, namun sudah sampai pada tataran yang 

lebih praktis-aplikatif. Pada tataran wacana, kita menjumpai banyak pemikiran ekonomi 

syariah yang dikembangkan oleh para ahli. Kini kita merasakan betapa ekonomi 

syariah tidak hanya menjadi „menara gading‟ melainkan sudah lebih membumi dan 

lebih aplikatif. Pemikiran fiqh muamalah misalnya, sudah mulai dikembangkan secara 

praktis sesuai dengan persoalan aktual kontemporer. 

 Bahkan pemikiran fiqh muamalah yang dikembangkan oleh para ulama, telah 

diadaptasi sedemikian rupa dalam bentuk fatwa. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh 

Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menjadi „panduan praktis‟ bagi publik dalam 

bermuamalah sesuai syariah. Kemajuan pemikiran ekonomi syariah juga nampak pada 

ikhtiar untuk mencari relevansinya dengan ekonomi modern. Kini kita menjumpai 

banyak buku yang mengulas tentang relasi antara ekonomi modern dengan ekonomi 

syariah.  

 Di tengah pandemi Covid-19 ini, berdasarkan Laporan Ekonomi dan Keuangan 

Syariah 2019 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, kinerja ekonomi syariah secara 

umum lebih tinggi dibandingkan PDB nasional yakni dengan pertumbuhan mencapai 

5,72 persen. Bank Indonesia menyebutkan bahwa ekonomi syariah menunjukkan 

kinerja yang berdaya tahan pada 2019 dengan potensi besar yang untuk terus 

berkembang ke depan, termasuk dapat turut mendukung upaya menghadapi dampak 

pandemi Covid-19. 

 



 Pangsa pasar syariah yang besar dan terus bertumbuh di Indonesia adalah 

modal penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai 

salah satu motor penggerak perekonomian. Salah satu langkah pemerintah untuk 

memperkuat kelembagaan keuangan syariah di dalam negeri adalah dengan 

melakukan merger tiga bank BUMN syariah, yakni Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, 

dan BNI Syariah, di mana BRI Syariah lah yang akan menjadi surviving entity dalam 

penggabungan ini. Menurut hasil survey Moody‟s Investors Service, total aset leburan 

ketiga bank ini akan mencapai 2 persen dari total aset seluruh perbankan di Indonesia. 

Merger yang diharapkan dapat selesai pada Februari 2021 ini akan menciptakan bank 

terbesar nomor tujuh di Indonesia dari segi aset. 

 Sektor ekonomi syariah lainnya yang berkembang pesat di Indonesia adalah 

Industri produk halal. Bagi pengusaha, sertifikasi halal bisa dijadikan daya tarik 

pembeli agar lebih aman saat mengonsumsi produk. Sedangkan bagi konsumen, label 

halal menolong mereka merasa aman dan tenang dalam menjatuhkan pilihan untuk 

produk yang akan dikonsumsi. 

 Transaksi produk halal di e-commerce juga terus meningkat, hal tersebut 

menandakan prospek bisnis syariah yang cukup menjanjikan di tengah Covid-19 

melalui pemanfaatan teknologi digital. Maraknya kosmetik halal, munculnya berbagai 

model hijab, serta aplikasi smartphone yang dapat menyediakan fitur Al-Quran digital 

menunjukkan eksistensi industri halal yang semakin dinikmati masyarakat. 

  Merespon pergerakan ekonomi syariah di Indonesia maka jurusan Ekonomi 

Islam mengadakan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional dengan tema “Strategy for 

Strengthening Sharia Economy & Finance Post COVID-19 Pandemic”. 

 



 

B. Tema Lomba Karya Tulis Ilmiah 

 “Strategy for Strengthening Sharia Economy & Finance Post COVID-19 Pandemic 

(Strategi Penguatan Ekonomi & Keuangan Syariah Pasca Pandemi COVID-19)”. Sub 

tema yang dijadikan judul oleh peserta sebagai berikut: 

1) Strategi Penguatan Ekonomi & Keuangan Syariah (Strategy for Strengthening 

Sharia Economy & Finance). Memperkuat ekonomi dan keuangan syariah melalui 

inovasi produk, pendalaman pasar, dan pengembangan infrastruktur sistem 

keuangan sehingga menjadi pendorong pertumbuhan industri halal. 

2) Penguatan Halal Value Chain (Strengthening the Halal Value Chain). Memperkuat 

seluruh rantai nilai industri halal dari hulu ke hilir melalui pembangunan halal hub di 

daerah, pengembangan standar halal, kampanye gaya hidup halal, penyediaan 

insentif bagi pelaku usaha dan pembangunan pusat halal internasional. 

3) Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Strengthening Micro, Small, and 

Medium Enterprises). Memperkuat pelaku UMKM industri halal dan mendorong 

pencapaian pemerataan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi bangsa melalui 

penyediaan program edukasi dan literasi, penyediaan fasilitas pembiayaan syariah 

terintegrasi, serta pembangunan database UMKM. 

4) Penguatan Fatwa, Regulasi dan Tata Kelola (Strengthening Fatwa, Regulation and 

Governance). Memperkuat penyediaan iklim usaha Industri Keuangan Syariah Dan 

Industri Halal dengan adanya kepastian hukum, proses yang mudah dan tata 

kelola yang baik. 

5) Penguatan Ekonomi Digital (Strengthening the Digital Economy). Memperkuat 

pelaku industri halal dengan memanfaat dan mengoptimalkan layanan digital baik 



pembiayaan, pemasaran dan kapasitas produksi melalui penyediaan hala market 

place, pembentukan incubator start-up, dan sistem informasi terintegrasi untuk 

traceability produk halal. 

6) Penguatan Literasi SDM, Riset, dan Pengembangan (Strengthening Human 

Resources Literacy, Research and Development). Memperkuat kesadaran publik 

mengenai konsep ekonomi Syariah menuju penyediaan SDM yang berkualitas dan 

berkompetensi tinggi untuk mampu bersaing dan berinovasi melalui riset dan 

pengembangan. 

7) Penguatan Manajemen Pengelolaan Dana ZISWAF (Strengthening Management 

of Funds ZISWAF). Memperkuat dalam mengelola dana zakat, infaq, sedekah dan 

wakaf melalui program inovasi penghimpunan ataupun penyaluran dana sosial 

syariah. 

C. Tujuan Kegiatan 

 Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin 

Makassar memiliki sasaran sebagai berikut : 

1) Menjadi media dan sarana komunikasi mahasiswa seluruh Indonesia 

2) Membuka peluang bagi pengembangan potensi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah 

3) Mempertajam wawasan mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

4) Meningkatkan posisi tawar mahasiswa di dunia kerja atau masyarakat 

5) Memberi umpan balik terhadap proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi 

6) Meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam menyampaikan karya intelektualnya 

pada suatu forum ilmiah 

7) Memberi kontribusi berupa alternatif gagasan terhadap Negara 



D. Bentuk Kegiatan 

1) Technical Meeting 

2) Penyeleksian Karya Tulis Calon Peserta 

3) Presentasi Hasil Karya Tulis Ilmiah 

E. Pelaksanaan Kegiatan  

1) Technical Meeting 

Hari,Tanggal  : 8 Maret 2021 

Waktu   : 13.00 Wita 

Tempat  : Via Zoom 

2) Presentasi Karya 

Hari, Tanggal : 9 Maret 2021 

Waktu   : 09.00 Wita 

Tempat  : Via Zoom 

F. PERSYARATAN ADMINISTRASI 

1. Peserta merupakan mahasiswa (D3/S1) aktif di peguruan tinggi di seluruh 

Indonesia yang dibuktikan dengan scan Kartu Tanda Mahasiswa. 

2. Peserta merupakan tim yang terdiri dari minimal 1 orang dan maksimal 3 orang, 

yang diketuai oleh 1 orang ketua dan yang lain sebagai anggota tim. 

3. Peserta dapat berasal dari berbagai program studi, namun masih dalam 

Perguruan Tinggi yang sama. 

4. Karya tulis ilmiah yang dibuat dapat berupa gagasan ilmiah yang didasarkan 

pada Studi Literatur atau berupa hasil dari suatu penelitian. 

5. Karya tulis yang dikirim merupakan karya yang asli, tidak mengandung unsur 

SARA, belum pernah dipublikasikan, belum pernah diikutkan ataupun sedang 



diikutkan dalam event serupa lainnya, bukan pula merupakan karya yang 

pernah menang dalam event serupa lainnya. 

G. Mekanisme Pendaftaran 

1) Peserta mengisi formulir pendaftaran di laman website: 

https://forms.gle/4nPyU7Ms44CfKV8C7  

2) Peserta mengirimkan scan KTM (.jpg) 

H. Pengiriman Berkas 

Pengiriman naskah pada email: ekonomi.islam@uin-alauddin.ac.id dengan subyek 

LKTI_UNIVERSITAS_NAMA PESERTA 

I. Ketentuan Kompetisi 

1. Seluruh karya tulis peserta akan diseleksi pada tahap awal penjurian untuk 

menentukan maksimal 5 finalis yang akan diundang untuk melakukan presentasi 

Via Zoom. 

2. Kelima finalis akan dihubungi oleh panitia via WhatsApp. Selanjutnya peserta 

yang lolos menjadi finalis akan mendapatkan pengarahan lebih lanjut terkait 

mekanisme lomba oleh panitia. 

3. Pendiskualifikasian akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran dan kecurangan 

dalam mengikuti lomba dan apabila terdapat persyaratan yang belum dipenuhi 

oleh peserta. 

4. Penghargaan : 

 
Juara I : Uang Tunai + Sertifikat  

Juara II : Uang Tunai + Sertifikat  

https://forms.gle/4nPyU7Ms44CfKV8C7
mailto:ekonomi.islam@uin-alauddin.ac.id


Juara III : Uang Tunai + Sertifikat 

5. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dengan 

bobot penilaian sebagai berikut : 

KRITERIA PENILAIAN TAHAP I (NASKAH) 
No. Kriteria Penilaian Bobot 

1. Format Naskah: 10 

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

(5) 

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. (5) 

Kesesuaian format penulisan yang tercantum di panduan.  

2. Kreativitas Gagasan: 25 

Kreatif, inovatif, keunikan dan bermanfaat bagi masyarakat. (10) 

Keaslian gagasan. (10) 

Kejelasan pengungkapan ide, sistematika pengungkapan ide. (5) 

3. Topik yang Dikemukakan: 10 

Kesesuaian judul dengan tema, topik dan isi karya tulis. 
(5) 

Aktualitas topik dan fokus analisis yang dipilih. 
(5) 

4. Data dan Sumber Informasi: 15 

Kesesuaian sumber informasi dengan gagasan yang 
ditawarkan. 

(7.5) 

Akurasi, integrasi dan aktualisasi data dan informasi. (7.5) 

5. Analisis – Sintesis dan Kesimpulan: 40 

Kemampuan menganalisis dan mensintesis. (20) 

Kemampuan menyimpulkan. (10) 

Kemampuan memprediksi dan mentransfer gagasan untuk 
dapat diadopsi atau hasil implementasi gagasan. 

(10) 

Total 100 
Persentase (%) Naskah 60 % 

 

KRITERIA PENILAIAN TAHAP II (PRESENTASI) 
No. Kriteria Penilaian Bobot 

1. Pemaparan: 20 
 Sitematika penyajian dan isi. (5) 

 Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. (5) 

 Cara dan sikap presentasi. (5) 
 Ketepatan waktu presentasi (5) 

2. Gagasan 50 
 Kreatif, inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kelayakan 

implementasi. 
(50) 

3. Diskusi: 30 
 Tingkat pemahaman gagasan. 

Menanggapi pertanyaan dengan kritis, terbuka, logis dan tepat. 
(20) 

 Cara dan sikap menjawab. (10) 

Total 100 
Persentase (%) Presentasi 40% 

 

 

 



J. Jadwal Kegiatan 
 
 

PENDAFTARAN PESERTA 10 Februari – 2 Maret 2021 

PENGIRIMAN KARYA TULIS 10 Februari – 2 Maret 2021 

SELEKSI ARTIKEL 3– 5 Maret 2021 

PENGUMUMAN 5 FINALIS 6 Maret 2021 

TECHNICAL MEETING 8 Maret 2021 

PRESENTASE/BABAK FINAL 9 Maret 2021 

PENGUMUMAN PEMENANG 11 Maret 2021 

 
K. Ketentuan Penulisan 

1. Peserta memilih salah satu sub tema yang telah ditetapkan oleh panitia 

2. Sifat dan Isi Tulisan 

Sifat dan isi tulisan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Kreatif, Inovatif dan Aplikatif 

1) Tulisan dapat berisi gagasan yang kreatif sesuai dengan tema. 

2) Karya tulis dapat berupa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya 

namun memiliki landasan teori yang jelas dan realistis serta mudah 

diaplikasikan. 

3) Materi karya tulis merupakan isu mutakhir atau aktual 

4) Isi tulisan memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat luas 

b. Orisinalitas karya 

1) Keaslian karya 

2) Keaslian gagasan dalam menciptakan sebuah inovasi 

c. Logis dan Sistematis 

1) Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis. 

2) Memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis, kesimpulan dan saran. 



3) Isi tulisan berdasarkan hasil kepustakaan dan atau hasil pengamatan dan 

atau interview, atau hasil penelitian. 

L. Sistematika Penulisan 

1. Bagian Awal 

a. Halaman Judul (Judul bab) 

1) Judul diketik dengan huruf besar (kapital), hendaknya ekspresif dan 

tepat dengan masalah yang ditulis serta tidak menimbulkan penafsiran 

ganda. 

2) Logo perguruan tinggi. 

3) Nama, NIM, dan tahun angkatan penulis ditulis dengan jelas. 

4) Perguruan tinggi, kota asal dan tahun penulisan ditulis dengan jelas. 

(Lampiran 1) 

b. Lembar Pengesahan (Judul bab) 

1) Lembar pengesahan memuat Judul, nama lengkap ketua tim, nomor induk 

mahasiswa, jurusan/fakultas, asal perguruan tinggi, alamat, no. telp/HP, email, 

jumlah anggota, serta nama, NIP, no.telp/HP, dan Dosen Pembimbing. 

2) Lembar pengesahan ditandatangan oleh Ketua Tim, Dosen Pembimbing dan 

Rektor / Wakil Rektor/ Dekan/ Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. 

3) Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan. 

(Lampiran 2) 

c. Kata Pengantar (Judul bab) 

d. Daftar Isi (Judul bab) 

e. Daftar Gambar/ Tabel/ Daftar lampiran *jika diperlukan (Judul bab) 

f. Ringkasan (Judul bab) 



Ringkasan karya tulis (bukan abstrak) disusun maksimal 1 halaman dengan jarak 1 

spasi, berisi inti sari dari seluruh tulisan meliputi: latar belakang, tujuan, landasan teori 

yang mendukung, metode penulisan, pembahasan, dan kesimpulan. Bagian bawah 

ringkasan disertakan 3–5 kata kunci (key words). 

2. Bagian Inti 

a. BAB I Pendahuluan 

Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut: 

1) Latar belakang berisi gambaran umum mengenai topik yang diangkat serta 

alasan memilih topik tersebut menjadi karya tulis 

2) Rumusan masalah berisi uraian tentang inti permasalahan yang akan ditelaah. 

3) Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan. 

b. BAB II Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka berisi : 

1) Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan 

dengan masalah yang dikaji 

2) Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan. 

3) Kutipan akan lebih baik bila diambil dari sumber pustaka primer seperti jurnal 

penelitian, buletin, buku, prosiding seminar maupun internet. 

c. BAB III Metode Penulisan 

1) Metode Penulisan : Metode penulisan menyajikan teknik pengumpulan data 

atau informasi, pengolahan data, analisis data dan kerangka berpikir. 

2) Metode Penelitian : berisi bagaimana observasi dilakukan termasuk waktu, 

lama dan tempat dilakukan observasi, bahan dan alat yang digunakan, cara 

pembuatan, rincian biaya pembuatan, dan metode memperoleh data/informasi, 

serta cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan. 



d. BAB IV Pembahasan 

Bab ini berisi uraian hasil kajian, temuan, ide pengembangan yang sesuaidengan 

rumusan masalah dan tujuan didasarkan pada data atau informasi serta tinjauan pustaka 

dan hasil penelitian. 

e. BAB V Penutup 

Judul sub-bab dari bagian penutup adalah sebagai berikut : 

1) Kesimpulan: Kesimpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan serta 

sesuai dengan tujuan penulisan 

2) Saran: Saran yang disampaikan haruslah spesifik serta sejalan dengan 

permasalahan yang dikaji. 

3. Bagian Akhir 

Judul bab dari bagian inti adalah sebagai berikut : 

a. Daftar Pustaka 

1) Disarankan untuk menggunakan aplikasi manajemen sitasi seperti mendeley 

atau zotero dengan gaya sitasi APA 6th Edition 

2) Daftar pustaka ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat 

dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan. 

3) Daftar pustaka minimal memuat 4 (empat) referensi buku dan 2 (dua) Jurnal. 

4) Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis nama pengarang, 

tahun terbit, judul buku, nama penerbit, dan tempat terbit. 

5) Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, tahun, 

judul tulisan, nama jurnal, volume dan nomor halaman. 

6) Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet ditulis alamat website-nya 

dan waktu pengambilan. 



7) Tulisan yang diperoleh dari media cetak ditulis nama sumbernya, tanggal, dan 

halaman. 

b. Daftar Riwayat Hidup 

Daftar riwayat hidup peserta mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, 

pengalaman organisasi, karya ilmiah yang pernah dibuat, dan penghargaan ilmiah yang 

pernah diraih. 

c. Lampiran (jika diperlukan) 

M. Persyaratan Penulisan 

1. Naskah ditulis minimal 15 halaman sampai dengan 20 halaman. Jumlah 

halaman tidak termasuk cover, halaman pengesahan, ringkasan, daftar 

isi/gambar/tabel/ serta lampiran). Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan 

akan mempengaruhi penilaian. 

2. Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan 

sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan 

(EYD). 

a. Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengetikan 

1) Penulisan Huruf 

Naskah diketik pada kertas ukuran A4, jenis huruf Times New Roman ukuran11, 

dan spasi 1,5. 

b. Tata Letak 

Batas pengetikan samping kiri 4cm, kanan 3cm, atas 3cm, dan bawah 3cm. 

c. Jarak Pengetikan, Bab, Sub-bab dan perinciannya 

1) Jarak pengetikan antara Bab dan Sub-bab 3 spasi, Sub-bab dan kalimat di 

bawahnya 1,5 spasi. 

2) Bab dan Judul Bab diketik di tengah-tengah menggunakan huruf besar dan 



dicetak tebal. 

3) Judul Sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan 

huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti “yang, dari, dan,”. 

4) Judul anak sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis 

dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti “yang, dari, 

dan”. 

d. Pengetikan Kalimat 

1) Awal alinea diketik menjorok 5 point atau 1,25 cm. 

2) Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi menjorok ke 

dalam dan semuanya tanpa diberi tanda petik. 

e. Penomoran Halaman 

1) Nomor halaman pada bagian awal karya tulis mulai dari Halaman Judul hingga 

Ringkasan menggunakan Angka Romawi Kecil (i, ii, iii, iv dan seterusnya) yang 

ditulis pada bagian kanan atas. 

2) Nomor halaman pada bagian inti karya tulis mulai dari Pendahuluan sampai 

dengan Bagian Penutup memakai angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya) yang 

ditulis pada bagian kanan bawah. 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1. Contoh Format Halaman Judul 

 
 
 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH 

2021 

JUDUL KARYA TULIS 

 
(judul langsung dituliskan) 

 
…………………………………………………………………. 

 
LOGO 

 

PERGURUAN TINGGI 

Diusulkan Oleh: 
 
 
 

( Nama Ketua Tim) 
 

(Nama Anggota Tim) (Nama Anggota Tim) 

 
 
 
 
 
 

(Penulisan nama ketua dan anggota tim disertakan NIM dan tahun angkatan)  

NAMA PEGURUAN TINGGI 

KOTA TAHUN 



Lampiran 2. Contoh Format Halaman Pengesahan 
 

Halaman Pengesahan 
 

1. Judul Karya Tulis : 

2. Sub Tema Karya : 

3. Perguruan Tinggi : 

4. Ketua 

a. Nama Lengkap : 

b. NIM  : 

c. Fakultas/Jurusan : 

d. Alamat Rumah : 

e. No.Telp.  : 

f. Alamat Email : 

5. Dosen Pembimbing 

a. Nama Lengkap : 

b. NIDN : 

c. Alamat  : 

d. No.Telp         : 

 

       Kota,Tanggal-Bulan-Tahun 
 

Menyetujui, 
 

 

Dosen Pembimbing, Ketua Tim 

 
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) 

NIDN. NIM. 

Mengetahui, 

Rektor / Wakil Rektor/ Dekan/ Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

 
(Nama Lengkap)  

NIP. 


