
 

 



 

TEKNIS SIMPOSIUM 

                      TEMU ILMIAH NASIONAL (TEMILNAS) XVII FoSSEI 2018 

FORUM SILATURAHIM STUDI EKONOMI ISLAM 

UNIVERSAL ISLAMIC ECONOMICS 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 

 

 

Tema Simposium: 

“OPTIMIZING SOCIO-TECNO FINANCE FOR SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES (SMEs) DEVELOPMENT” 

 

Tujuan Simposium: 

             Sebagai bentuk keikutsertaan FoSSEI dalam memberikan kontribusi dan gagasan 

ilmiah dalam mengoptimalkan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia  

 

Tanggal Penting : 

No Waktu Agenda 

1 6 Januari -20 Februari Pendaftaran dan pengiriman softfile 

2 21 - 27 Februari Seleksi paper symposium 

3 28 Februari Pengumuman paper yang lulus 

4 28 Februari - 4 Maret Pendaftaran ulang 

5 25-29 Maret Pelaksanaan TEMILNAS XVII FoSSEI 

 

Pelaksanaan Simposium : 
Pelaksanaan symposium dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut : 

1. Symposium dilaksanakan dengan dua jalur pengiriman paper yaitu jalur paper 

yang dikrimkan oleh setiap regional dan paper yang dikirimkan oleh setiap 

KSEI 

2. Paper yang dikirimkan oleh regional merupakan paper terbaik pada 

TEMILREG di setiap regional atau yang sudah disepakati oleh setiap regional 

3. Paper yang dikirimkan langusng oleh KSEI merupakan hasil diskusi dari setiap 

KSEI selain paper yang dikirimkan regional 

4. Setiap regional wajib mengirimkan  1 naskah ilmiah yang telah didiskusikan di 

tingkat regional dan diriview oleh akademisi setempat yang mempunyai 

kompetensi dan kapasitas keilmuan di bidangnya 

5. Setiap KSEI wajib mengirmkan minimal 1 dan maksimal 5  naskah ilmiah 

yang telah didiskusikan di tingkat KSEI dan diriview oleh akademisi setempat  

 



 

 

yang mempunyai kompetensi dan kapasitas keilmuan dibidangnya 

6. Baik paper yang dikirmkan oleh regional atau KSEI secara langsung akan 

diseleksi dan dipilih 50 paper yang akan dipresentasikan di TEMILNAS XVII 

FoSSEI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pengumuman paper yang 

lulus dan berhak presentasi pada tanggal 28 Februari 2018 

7. Sumber referensi dalam pembuatan naskah ilmiah 5 literatur nasional dan 3 

literatur Internasional 

8. Naskah ilmiah hasil diskusi regional beserta KSEI dikirim via email ke alamat 

panitia (temilnasuinsu2018@gmail.com)  paling lambat pada tanggal 20 

Februari 2018 pada pukul 23.59 WIB dengan format “PAPER 

SIMPOSIUM_REGIONAL/NAMA KSEI” 

9. Pelaksanaa symposium diawali dengan Seminar Internasional dengan tema : 

“Optimzing Socio Techno Finance For Small and Medium Enterprises (SMEs) 

Development” 

10. Symposium dilaksanakan dalam bentuk Sidang Komisi dan Sidang Pleno 

11. Sidang Komisi : peserta symposium TEMILNAS XVII 2018 melakukan 

diskusi paralel yang dilakukan dalam satu waktu sesuai dengan bahasan sub 

tema komisisnya. Sidang komsisi dibagi menjadi 5 komisi sesuai pembagian 

sub tema symposium 

12. Sidang komisi dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu sidang paralel dan diskusi 

nasional 

13. Sidang paralel : presenter Simposium mempresentasikan naskah ilmiahnya 

dihadapan finalis dan audience untuk kemudian dikonfirmasi hasil naskah 

ilmiahnya 

14. Diskusi nasional : peserta Simposium TEMILNAS XVII 2018 melakukan 

diskusi terkait bahasan sub tema disetiap komisinya untuk menentukan 

rekomendasi yang akan diajukan kepada pihak-pihak terkait 

15. Pelaksanaan diskusi sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan 

16. Sidang pleno : hasil sidang komisi dibawa dan dipresentasikan di depan 

peserta Simposium TEMILNAS XVII 2018 untuk diputuskan rumusan hasil 

Simposium TEMILNAS FoSSEI  

17. Setiap peserta wajib mengikuti symposium dari awal hingga akhir 

18. Setiap peserta harus paham mengenai tema di masing-masing regional sebagai 

bahan diskusi nasional 

19. Sebagai salah satu referensi terkait tema diskusi peserta dapat mengunduh 

paper-paper yang akan dipresentasikan pada saat symposium melalui website 

TEMILNAS yang akan diunggah bersamaan pada saat pengumuman 

symposium pada tanggal 28 Februari 2018 

20. Setiap peserta wajib membawa sumber referensi lain terkait tema diskusi 

seperti jurnal, buku, dan sebagainya 
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Portofolio Peserta 
 

1. Peserta adalah seluruh delegasi KSEI ynag memiliki ide dan gagasan tentang 

tema-tema yang dibahas serta memiliki tanggung jawab akademik 

2. Target jumlah peserta adalah 700 peserta 

 

 

Petugas/Pelaksanaan Simposium : 

1. Majelis pimpinan sidang  :   5 presidium Nasional FoSSEI 

2. Peserta Simposium  :   Seluruh delegasi KSEI dan regional yang  

                        mempunyai tanggung jawab akademik 

3. Notulen   :   Bapernas FoSSEI 

4. Tim Riset   :   Presnas FoSSEI 

Prosedur : 

Setiap KSEI mengadakan studi dan mengirimkan hasil karya ilmiah terkait tema-tema 

yang berhubungan dengan “Optimzing Socio Techno Finance For Small and Medium 

Enterprises (SMEs) Development” dengan pembagian sub tema sebagai berikut : 

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 

2. Pertambangan dan Penggalian & Industri Pengolahan 

3. Listrik, Gas dan Air Bersih & Bangunan 

4. Perdagangan, Hotel dan Restoran & Pengangkutan dan Komunikasi 

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan & Jasa-jasa 

Ketentuan Paper : 

1. Format paper harus mengikuti ketentuan beikut : 

a. Font and size : Times New Roman, 12 

b. Space   : 1,5 

c. Margin  : Left 4 cm, Right 3 cm, Top 3 cm, Bottom 4 cm 

d. Terdiri dari 

- I Judul 

- II Abstrak 

- III Pendahuluan 

- IV Tinjauan Pustaka 

- V Metode Penulisan 

- VI Isi dan Pembahasan  

- VII Kesimpulan dan Saran 

- VIII Daftar Pustaka 

- IX Lampiran 

e. Sistem penomoran Paper : 

1. Pendahuluan 



 

 

1.1.... 

      1.1.1.... 

1.2 dst.... 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1.... 

      2.1.1…. 

2.2 dst…. 

3. Metode Penulisan 

3.1… 

      3.1.1…. 

3.2 dst…. 

4. Isi dan Pembahasan 

4.1…. 

      4.1.1…. 

4.2 dst…. 

5. Kesimpulan 

5.1…. 

      5.1.1…. 

5.2 dst…. 

f. Judul ditulis dengan huruf capital, format rata tengah/center,bold, dan 

ukuran huruf 14 

g. Sub judul ditulis dengan huruf Capitalized Each Word, format rata 

kiri,bold, dan ukuran huruf 12 

h. Sub-sub judul ditulis dengan huruf Capitalized Each Word, format rata 

kiri, tidak bold, dan ukuran huruf 12  

i. Menggunakan format penulisan satu kolom dan penulisan nomor 

halaman di bagian kanan bawah  

j. Panjang paper antara 15-25 halaman (dimulai dari Pendahuluan sampai 

dengan Kesimpulan dan Saran) 

k. Paper dikirim dalam bentuk softfile 

2. Konten paper harus sesuai dengan tema sub tema yang telah ditetapkan 

 
Mekanisme Pendaftaran dan Pengiriman Paper 

1. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir online melalui 

(temilnas2018uie.wordpress.com) pada menu pendaftaran kategori jalur 

pengiriman paper mulai tanggal 6 Januari-20 Februari 2018 

2. Membayar biaya percetakan proposal sebesar Rp35.000,00/proposal ke bank 

Syariah Mandiri No. Rek : 7115449685 a.n Sri Intan 

3. Seluruh paper beserta bukti transfer dijadikan satu folder dan dikrim ke email 

panitia (temilnasuinsu2018@gmail.com) dengan format  

 

mailto:temilnasuinsu2018@gmail.com


 

“SIMPOSIUM_NAMAKSEI_UNIVERSITAS/ASAL REGIONAL_JUMLAH 

PAPER (1/2/3x) 

4. Setelah mengisi formulir online dan mengirim seluruh berkas pendaftaran 

harap konfirmasi melalui SMS/WA kepanitia ke nomor : 082364071808 

(Saufa Sulasrameta) dengan format “SIMPOSIUM_NAMA 

KSEI_UNIVERSITAS_JUMLAH PAPER (1/2/3/x) 

 
Ketentuan Simposium 

1. 50 tim wajib mengikuti rangkaian acara TEMILNAS FoSSEI hingga selesai 

2. Setiap identitas penulis harus sesuai dengan yang di daftarkan kepada panitia. 

Jika tidak sesuai dengan identitas yang telah didaftarkan, maka paper 

bersangkutan dinyatan GUGUR 

3. Peserta wajib menggunakan pakaian rapi dan sopan, dan menggunakan sepatu 

tertutup, almamater selama berjalannya konferensi 

4. Seluruh peserta wajib mengumpulkan berkas administrasi daftar ulang berupa : 

- Surat delegasi dari KSEI 

- Bukti slip pembayaran 

- Fotocopy KTM 1 lembar 

- Pas photo 4x6 berwarna 2 lembar 

5. Peserta wajib mengikuti technical meeting pada taggal 25 Maret 2018 

6. Seluruh peserta wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan kerapian di lokasi 

acara 

7. Peserta wajib membawa kartu peserta,identitas mahasiswa selama acara 

berlangsung 

8. Seluruh peserta diwajibkan untuk menon-aktifkan handphone atau silent mode 

selama berlangsungnya seminar dan konferensi 

9. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat 

Ketentuan Presentasi 

1. Setiap peserta mempresentasikan papernya masing-masing sesuai dengan sub 

tema yang diambil dengan durasi 10 menit, dilanjutkan Tanya jawab oleh juri 

dan audience selama10 menit 

2. Presenter pertama untuk setiap sub tema akan diundi saat Technical Meeting 

3. Tiap peserta memiliki alokasi waktu 20 menit 

- 10 menit presentasi 

- 10 menit Tanya jawab 

4. Panitia menyediakan laptop untuk digunakan presentasi 

 

 

 

 



 

Ketentuan Penilaian 

Paper: 

Originalitas Ide    25% 

   Argumentasi dan kedalaman analisis  35% 

  Keakuratan data dan informasi  20% 

   Keterkaitan dengan tema   10% 

  Sistematika penulisan dan Tata Bahasa 10% 

Presentasi: 

  Sistematika penyajian dan isi   25% 

  Argumen (untuk pertanyaan terhadap paper) 35% 

  Ketepatan waktu    10% 

  Kemampuan presentasi    10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Lampiran 1 
 

Judul Paper 

  

 
Nama KETUA

1
 

Nama ANGGOTA
2
 

Nama ANGGOTA
3
 

 

Abstract 

Abstrak merupakan uraian / ikhtisar singkat namun lengkap dari karya tulis 

ilmiah yang memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan 

kesimpulan. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lebih dari 300 kata 

dan dilengkapi dengan 3 kata kunci utama. Abstrak juga biasanya tidak lebih 

dari tiga paragraph. 

Kata Kunci : Pembangunan, Lingkungan, XXXX 

PENDAHULUAN 

Menjelaskan latar belakang ide dasar penulisan paper serta alasan pemilihan topik 

yang dikaji. Kajian pustaka singkat yang mengutip buku, paper, teori, atau kajian sebelumnya 

yang terkait dengan topik tersebut. Rumusan masalah yang akan diteliti. Metode singkat 

bagaimana data dikumpulkan, dianalisis dan didiskusikan. Ruang lingkup batasan atau 

cakupan isi paper serta rumusan spesifikasi yang ingin dikaji secara khusus dalam paper. 

Informasi proses kajian, analisis, dan identifikasi fenomena atau masalah yang ada sampai 

lahirnya pemecahan masalah yang akan dikaji secara kritis dan mendalam berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan riset yang dilakukan. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian yang 

dilakukan dan manfaatnya dalam perkembangan keilmuan dan penerapan ekonomi Islam. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX 

TINJAUAN LITERATUR 

Dalil-dalil syar’i yang dapat menjadi dasar suatu permasalahan yang akan dibahas. 

Dalil dapat berupa ayat Al Qur’an dan tafsirnya, hadits-hadits shahih atau hasan, serta fatwa 

                                                      
1
 Universitas cerdas bermanfaat, email@gmail.com   

2
 Universitas cerdas bermanfaat, surel@yahoo.com   

3
 Universitas cerdas bermanfaat, gmail@yahoo.com  
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dan/atau ijma’ para ulama. Penelitian terdahulu, jurnal, buku, formula, dasar teori maupun 

konsep yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan mendasari pembahasan. Telaah kritis 

terhadap data yang terkumpul untuk dijadikan dasar membangun konstruksi pengetahuan 

sesuai dengan topik yang diteliti. Literatur yang digunakan sebaiknya berupa pustaka terbaru 

yang relevan dengan topik yang diteliti. Tinjauan literatur tidak boleh lebih panjang dari 

pembahasan.  

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

METODOLOGI 

Menjelaskan pendekatan atau metode penelitian yang dipilih. Menjelaskan kapan dan 

bagaimana penelitian secara keseluruhan dilakukan, konteks penelitian, instrumentasi, 

prosedur pengumpulan data, teknik dan proses analisis data serta mengapa teknik tersebut 

dipilih.  

1

/
n

t it it it it t

i

E F xN xH xK B


  

Table 1: XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXX 

XXXX XXXXXX XXXXX 

XXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXX 

Atau 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXX 

XXXX XXXXXX XXXXX 

XXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXX 

 

ISI DAN PEMBAHASAN 

Pemaparan data-data yang diperoleh melalui penelitian dengan pandangan yang 

teoritis. Data disajikan secara sistematis dalam teks yang terstruktur. Penyajian data dapat 

didukung dengan menyisipkan tabel, kurva, grafik, diagram, dan sebagainya. Pembahasan, 

analisis, dan interpretasi data yang diperoleh dilakukan secara kritis dan mendalam dengan 
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mengaitkan suatu data dengan dalil syar’i atau data lain yang didasari argumen yang 

didukung oleh literatur-literatur yang ada di kajian pustaka. Pembahasan juga dapat dilakukan 

dengan membandingkan hasil studi dalam paper dengan hasil penelitian lain yang sejenis.  

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

KESIMPULAN 

Menjawab rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian Simpulan 

merupakan hasil pemikiran ilmiah mahasiwa berdasarkan penelaahan 

terhadap poin-poin penting pembahasan dan karya-karya ilmiah terdahulu 

yang sejalan dengan topik yang diambil.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REKOMENDASI (opsional) 

Memberikan saran/rekomendasi kepada pembuat kebijakan terkait 

hasil penelitan yang telah dilakukan atau menyarankan penelitian lain untuk 

menjawab masalaih lain yang mungkin ada selama penelitian dilakukan.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang 

sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian tapi karena 

kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat 

dicakup di dalam penelitian dan di luar kendalikan peneliti. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



 

REFERENSI 

Mahyudi, M. (2015). Reviving the Islamic Economic System through Shariah-Based 

Public Policy. Humanomics, Vol. 31 Iss 4 , 415-429. 

Mankiw, M. G. (2012). Macroeconomics 8th Edition. New York: Worth Publishers. 

Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2015). Microeconomics 8th Edition. London: 

Pearson. 

Robins, S. P., & Coulter, M. (2012). Management Ed 11. New Jersey: Pearson. 

Saunders, M. N., Gray, D. E., & Goregaokar, H. (2013). SME Innovation and 

Learning: The Role of Network and Crisis Events. European Journal of Training and 

Development Vol. 38 Iss 1/2 , 136-149. 

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development 12th Edition. New 

York: Pearson. 

Yilmaz, B. (2002). Social change, Industrialisation and Public Libraries: a Theoretical 

Approach. Aslib Proceedings, Vol. 54 Iss 5 , 326-334. 

 

 

 

 

 

 

Comment [s9]: Gunakan format APA, 
untuk mempermudah penulisan referensi 
gunakan menu reference 



 

 


