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    Keberadaan pandemi Covid-19 di tengah kehidupan manusia memberikan
berbagai dampak pada berbagai sektor, salah satunya sektor bisnis.
Penurunan profit, pengurangan tenaga kerja, pembatalan proyek, dan segala
hal bentuk kasus bisnis yang telah dirasakan oleh manajemen maupun
pemilik bisnis selama lebih dari satu tahun belakangan. Dalam menghadapi
permasalahan-permasalahan tersebut, para wirausahawan memerlukan
solusi dan strategi bisnis yang dapat beradaptasi dalam keadaan saat ini.
Untuk itu, sangatlah diperlukan berbagai bentuk riset, mulai dari riset pasar,
riset produk, dan lainnya. Hal ini terjadi karena strategi bisnis sangat
memerlukan pemberdayaan dalam berbagai aspek bisnis, baik dari segi
keuangan, operasional, maupun pemasaran.

 Dalam rangka menumbuhkan jiwa dan kemampuan berwirausaha
mahasiswa Indonesia, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Republik Indonesia menyelenggarakan berbagai Program Merdeka
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dimana program kewirausahaan
dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu: Kegiatan Bisnis
Manajemen Mahasiswa Indonesia (KBMI), Akselerasi Startup Mahasiswa
Indonesia (ASMI), serta pendampingan melekat oleh praktisi atau
pengusaha dan dosen melalui Pendampingan Wirausaha Mahasiswa
Indonesia (PWMI). Didukung pula dengan adanya kegiatan pendukung
melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu: Business Case Competition (BCC),
Essay Competition, dan Poster Competition.
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BELAKANG

KEGIATAN
  Essay competition merupakan salah satu sub lomba dalam rangkaian
lomba International Student Entrepreneurship (ISE) yang menguji inovasi dan
kreativitas peserta lomba dalam mengatasi permasalahan terkait
optimalisasi ekonomi digital. Dalam hal ini permasalahan yang dimaksud
yaitu bagaimana peran pemuda dalam menghadapi kewirausahaan di
masa pandemi dan pasca pandemi. 

LATARLATARLATAR

DESKRIPSIDESKRIPSIDESKRIPSI
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KEGIATAN

Menjadi wadah pengembangan kreativitas wirausaha
mahasiswa Indonesia dalam membuat karya tulis essay.
Memotivasi  mahasiswa  Indonesia  menjadi  entrepreneur  yang
kompeten, unggul serta mampu untuk bersaing baik secara lokal
maupun global.
Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, logis
dan analitis sehingga mahasiswa mampu bersaing di tingkat
nasional maupun internasional.
Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam
menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis.

Pelaksanaan Essay Competition bertujuan untuk:

Mahasiswa aktif D3/D4/S1 Nasional dan Internasional

TUJUANTUJUANTUJUAN

SASARANSASARANSASARAN
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KEGIATAN

    Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak buruk di berbagai bidang,
salah satunya di bidang ekonomi. Perekonomian sebagian besar negara-
negara di dunia tumbuh negatif bahkan resesi. Salah satunya yaitu di
Indonesia yang mengalami krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Namun,
akhirnya Indonesia dapat bangkit lagi untuk meningkatkan
perekonomiannya di tengah pandemi. Berbagai regulasi diterbitkan dan
banyak cara dilakukan dengan tujuan agar roda ekonomi sosial kembali
bergerak ke arah positif. Salah satunya yaitu melalui ekonomi digital.
Ekonomi digital dinilai menjadi penopang perekonomian Indonesia selama
masa pandemi Covid-19. Dengan menguatkan ekonomi digital Indonesia,
diyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat di masa pandemi
atau pasca pandemi. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemuda sebagai
generasi penerus bangsa untuk mengoptimalkan ekonomi digital. 

  Pertumbuhan ekonomi saat ini membutuhkan peran kaum milenial. Sebagai
generasi penerus bangsa, pemuda merupakan salah satu tonggak penting
dalam perekonomian. Dalam era digital, peran dan ide-ide kreatif anak
muda dibutuhkan untuk membangun perekonomian, apalagi dalam masa
pandemi seperti saat ini. Ide-ide kreatif dari pemuda Indonesia diharapkan
akan menjadi terobosan baru dalam meningkatkan ekonomi digital.
Pasalnya, di era digitalisasi ini berbagai negara di dunia didorong untuk
terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital dan mengikuti
perkembangan yang ada. Untuk itu, pemuda sebagai agen perubahan harus
turut serta mengambil perannya. Pemuda saat ini harus memiliki percaya
diri agar mampu bersaing dengan bangsa lain dan mampu memanfaatkan
dengan baik setiap peluang bisnis yang ada.

  ““Peran Pemuda Dalam Mengoptimalisasi Ekonomi DigitalPeran Pemuda Dalam Mengoptimalisasi Ekonomi Digital
Untuk Menghadapi Tantangan Kewirausahaan di MasaUntuk Menghadapi Tantangan Kewirausahaan di Masa

Pandemi dan Setelah PandemiPandemi dan Setelah Pandemi””

Ekonomi
Pendidikan
TeknologiTEMA

TEMATEMATEMA

SUBSUBSUB
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SUB TEMA
1. Ekonomi 
     Sektor ekonomi di dalam ekonomi digital dapat dianalisis secara mikro
dalam individu perusahaan maupun secara makro yang berpengaruh
terhadap optimalisasi ekonomi digital. Maka dari itu, dibutuhkan peran
pemuda dalam optimalisasi ekonomi digital yang diharapkan dapat
menghadapi tantangan kewirausahaan dan memajukan masyarakat dalam
sektor ekonomi menuju perkembangan zaman yang lebih baik.

2. Pendidikan
       Fokus pada optimalisasi ekonomi digital dinilai akan dapat berpengaruh
langsung kepada Sumber Daya Manusia (SDM) dalam modal
pengembangannya. Peran pemuda diperlukan dalam hal tersebut melalui
inovasi pada sistem pendidikan guna terciptanya SDM yang unggul dan
berkualitas untuk menghadapi tantangan kewirausahaan di masa pandemi
dan pasca pandemi.

3. Teknologi 
      Dengan kemajuan teknologi dari masa ke masa memberikan keuntungan
kepada para wirausaha dalam mengembangkan usahanya. Peran generasi
millenial sangat diperlukan dalam pengaplikasian IoT untuk memenuhi
beragam kebutuhan ekonomi digital di masa pandemi dan pasca pandemi.

DESKRIPSIDESKRIPSIDESKRIPSI
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PESERTA
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01

02

03

06

04

07

05

Pendaftaran tidak dipungut
biaya sama sekali / gratis 08

09

10

13

11

12

Setiap tim terdiri atas 3-4
mahasiswa aktif dari
Perguruan Tinggi yang sama
dan terdaftar dalam PDDikti
serta diperbolehkan lintas
jurusan atau angkatan
(D3/D4/S1)

Peserta wajib melamporkan
scan KTM/surat keterangan
aktif kuliah/KTMS

Setiap tim wajib memiliki
nama tim dan satu ketua
tim

Setiap peserta hanya boleh
ikut dalam satu tim

Jika telah mendaftar,
hanya ketua tim yang
diwajibkan untuk
bergabung grup Line

Dilarang keras melakukan
kecurangan dalam bentuk
apapun

Penyelesaian analisis
permasalahan tidak diperbolehkan
berbentuk solusi yang pernah
dipublikasikan dan dilombakan
dalam perlombaan sejenis serta
bukan milik orang lain

Penulisan paper Essay
harus sesuai dengan
Panduan Penulisan Paper.

Keputusan dewan juri tidak
dapat diintervensi dan
diganggu gugat

Pengumuman seputar lomba
Essay Competition ISE 2021
hanya disampaikan melalui
media sosial instagram KMI
EXPO 2021

Timeline lomba dapat
berubah sewaktu-waktu
dan akan segera diberitahu
kepada para peserta oleh
panitia

SYARAT & KETENTUANSYARAT & KETENTUANSYARAT & KETENTUAN
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Pada saat babak penyisihan
akan dipilih 10 tim oleh juri
Essay Competition ISE 2021
yang akan lolos ke tahap
Grand Final
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Setiap peserta wajib mengikuti akun Instagram KMI EXPO (@kmiexpo2021)
Setiap anggota tim wajib mengupload twibbon dan poster yang telah
diberikan oleh panitia dengan ketentuan sebagai berikut.

Twibbon beserta caption dan Poster dapat diakses melalui link
bit.ly/TwibbonISE2021
Twibbon dipost dengan menandai (tag) akun @kmiexpo2021 dan
anggotaa kelompok
Setiap peserta mengunggah Instagram story poster ISE dengan menandai
(tag) akun @kmiexpo2021

Isi formulir pendaftaran melalui link https://kmiexpo2021.ub.ac.id/ dengan klik
tombol registrasi

Lalu pilih lomba ISE dan pilih Business Case Competition

Isikan biodata ketua tim dan anggota tim. Lampirkan 1 dokumen (.pdf) memuat
seluruh gabungan foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau surat keterangan
aktif mahasiswa milik seluruh anggota tim yang diperlukan untuk pendaftaran  
Essay Competition ISE. Jika sudah, klik tombol submit dan kirim.

Memenuhi prosedur pendaftaran Essay Competition ISE berikut :
1.
2.

Setiap ketua tim akan diundang masuk ke dalam grup Line lomba Essay
Competition ISE KMI EXPO 2021 oleh panitia

PENDAFTARAN
ALURALURALUR

https://kmiexpo2021.ub.ac.id/


KEGIATAN

Pendaftaran
Peserta

19 - 25 Okt 2021

 Essay
Submission

27 Okt - 8 Nov 2021

Pengumuman 10
Besar

12 Nov 2021

Technical Meeting
Peserta

14 Nov 2021

Grand Final

16 Nov 2021

Awarding Day

19 Nov 2021

TIMELINETIMELINETIMELINE
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Peserta mendaftar melalui

link yang telah disediakan.

Periode pengumpulan

Essay setiap tim.

Pengumuman 10 tim yang

lolos menuju babak Grand

Final.

Persiapan 10 tim terbaik

untuk babak Grand Final.

Presentasi para finalis di

depan dewan juri.

Pengumuman para pemenang

Essay Competition ISE.



Naskah esai  terdir i  dar i  4 sampai 9 halaman dan t idak lebih
dar i  1 .500 kata  (t idak termasuk halaman judul ,  b iodata dir i ,
lembar pernyataan or is inal i tas karya,  daftar  pustaka,  dan
lampiran-lampiran).
Judul  esai  bebas,  namun tetap mengacu pada tema yang
telah  di tetapkan.
Ketentuan Penul isan :

Kertas :  A4
Judul  :  Times New Roman,  14 pt ,  Bold
Is i  :  Times New Roman,  12 pt
Spacing :  1 ,5  l ines
Margin :  kir i  4 cm, atas 3 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3
cm
Layout :  Justi f ied
Footer  :  Page number
Format F i le  :  Essay2021_ISE_Nama Tim & dalam format
(.pdf)

Peserta dapat menyertakan footnote bi la diper lukan untuk
menjelaskan kata-kata asing atau yang t idak umum
digunakan dalam ejaan EYD.
Penul isan paper dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau
Bahasa Inggr is  (pada har i  presentasi ,  bahasa yang
digunakan harus sama dengan bahasa dalam penul isan
paper) .
Set iap t im waj ib menandatangani  surat  pernyataan bahwa
Paper Case yang dibuat asl i  dan bersedia mener ima segala
konsekuensi  apabi la terbukt i  melakukan pelanggaran.  
Paper dik i r imkan dalam 1  f i le  dan bers i fat  f inal .  L ink
pengumpulan akan di informasikan melalui  emai l .

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

ESSAY
SISTEMATIKA

PERATURAN PENULISANPERATURAN PENULISANPERATURAN PENULISAN

KMI EXPO XII 20219 KMI EXPO XII 2021

ESSAY  COMPET IT ION " ISE "



10

 Halaman Awal 
Halaman Judul 

Judul diketik menggunakan huruf kapital dengan ukuran 14 pt,
dicetak tebal, dan align center.
Subtema diketik dengan huruf kapital dan dicetak tebal di
pojok kanan atas bagian cover
Peserta mencantumkan logo KMI Expo 2021.
Nama peserta, kota asal, dan tahun penulisan
Halaman judul menggunakan kertas A4

Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya: Format lembar pernyataan
orisinalitas karya terlampir

Pendahuluan: Bagian pendahuluan berisi latar belakang dan
identifikasi topik bahasan.
Isi: Bagian isi berisi pemaparan masalah, tinjauan pustaka, dan
gagasan  yang diangkat.
Penutup: Bagian penutup berisi kesimpulan atas gagasan yang
diangkat dan saran terhadap permasalahan.

 Daftar Pustaka: Ditulis menggunakan format Harvard-APA Style
(American Psychological  Association).

Ketentuan Khusus Penulisan :
1.

  2.Bagian Isi
     Naskah esai terdiri dari tiga bagian diantaranya :  

  3. Bagian Akhir

PENULISAN

STRUKTUR

SISTEMATIKASISTEMATIKASISTEMATIKA

KMI EXPO XII 2021
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Dari babak penyisihan akan diumumkan 10 tim yang lolos
masuk ke babak grand final
Finalis wajib mengikuti Technical Meeting terlebih dahulu
terkait pengarahan teknis babak Grand Final sesuai
dengan waktu yang ditentukan oleh panitia
Nomor urut akan dibagikan kepada setiap tim pada saat
technical meeting.
Pada babak Grand Final, setiap tim diharuskan membuat
PPT dan mempresentasikan di depan dewan juri selama
15 menit melalui aplikasi Zoom
Materi yang dipresentasikan adalah pemaparan dari
Essay yang dibuat setiap tim
Dewan juri akan memberikan pertanyaan terkait materi
yang dipresentasikan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MEKANISME PRESENTASI
GRAND FINAL
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PESERTA

Sertifikat + Uang Tunai
(1 Tim)

Sertifikat + Uang Tunai
(2 Tim)

Sertifikat + Uang Tunai
(3 Tim)

JUARAJUARAJUARA
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KRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIAN
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Penulisan dan
Kebahasaan 

Argumentasi 

Kesesuaian 
dengan Tema 

Gagasan : 
Orisinal, Kreatif, 
Aktual 

Kerapihan ketik, Bahasa Indonesia
sesuai  PUEBI, dan kejelasan ungkapan. 

Topik essay selaras dengan dengan tema
yang telah ditentukan panitia. 

Kemampuan menganalisis dan
merumuskan kesimpulan serta
adanya relevansi data dan informasi
dalam uraian tulisan. 

Orisinal : gagasan baru, belum
Aktual pernah dipublikasikan
sebelumnya 
Kreatif : gagasan menunjukkan
pemahaman baru penulis atas
persoalan yang dibahas. 
Aktual : gagasan sesuai
kekinian (ada fakta dan data). 

35 

10 

20 

35 

Subjek
Penilaian 

Jumlah 

Deskripsi Bobot Skor 
Nilai 

(Bobot x
Skor) 

•

•

•

Bobot Penilaian Essay

Keterangan :

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 
( 1 = Buruk, 2 = Sangat Kurang, 3 = Kurang, 5 = Cukup, 6 = Baik, 7 = Sangat Baik)
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Bobot Penilaian Presentasi Essay

Keterangan :

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 
( 1 = Buruk, 2 = Sangat Kurang, 3 = Kurang, 5 = Cukup, 6 = Baik, 7 = Sangat Baik)

Presentasi Essay Competition yaitu para peserta mempresentasikan hasil
project presentasi dan akan dilakukan penjurian kepada seluruh tim yang
presentasi untuk menentukan pemenang lomba. 

Penyajian
Presentasi 

Penguasaan
materi 

Tanya Jawab Kebenaran dan ketepatan
jawaban cara menjawab 

Peserta dapat menguasai materi
dengan baik dan benar 

Sistematika penyajian dan isi 
Penggunaan bahasa tutur yang 
baku 
Cara presentasi (sikap) 
Ketepatan waktu 

40 

40 

20 

Subjek Penilian 

Jumlah 

Deskripsi Bobot 
Skor Nilai 

(Bobot x
Skor) 

• 
• 

 
• 
• 

• 
• 
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Crisis Center :
0813 3005 5306

(Valdy - Registrasi)
0812 5259 2790

(Putri  Rus - Umum)

MORE INFORMATION
kmiexpo2021.ub.ac.id

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021

Booklet & Twibbon


