
 
 

 
Tata Tertib Peserta dan Ketentuan Pelaksanaan 

Kompetisi Ekonomi Syariah Nasional 2021 
Kerja Sama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah 

Bank Indonesia dan Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia 
dalam rangka Indonesia Sharia Economic Festival ke-8 

Tahap Final 
Kamis dan Jumat, 21 dan 22 Oktober 2021 

 

 
I. Kompetisi Pengerjaan Soal Tertulis melalui website KESN   

1. Peserta dimohon untuk berdoa sebelum Kompetisi Ekonomi Syariah 

Nasional (Kompetisi) dimulai. 

2. Peserta wajib siap pukul 08.00 WIB. 

3. Peserta diwajibkan untuk masuk ruang Zoom pada pukul 08.00 WIB 

sesuai dengan link Zoom yang diinformasikan oleh panitia melalui email 

peserta.  

4. Peserta LOGIN pada laman http://kompetisieksyarnasional.com  mulai 

dari pukul 08.00 WIB dan memulai Kompetisi dengan mengerjakan soal 

mulai pukul 09.00 WIB.  

5. Peserta dianjurkan menggunakan personal computer (PC) untuk 

mengerjakan soal. Peserta dapat menggunakan laptop dengan posisi layar 

laptop dapat terlihat dengan jelas. 

6. Peserta tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam (handphone) 

untuk mengerjakan soal.  

7. Untuk kamera zoom bagi pengawas Kompetisi, peserta diperkenankan 

untuk menggunakan maksimal 2 peralatan (device). Bagian tubuh peserta 

berupa wajah, tangan dan lutut serta layar PC atau laptop harus dapat 

terlihat dengan jelas oleh pengawas. Peserta diharapkan dapat melakukan 

gladi untuk visualisasi kamera Zoom sebelum hari Kompetisi.  
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8. Peserta tidak diperkenankan berbagi peralatan dengan peserta lain. 

9. Peserta diwajibkan menyalakan kamera Zoom sehingga peserta dapat 

terlihat dengan jelas, serta diberi nama sekolah dan nama siswa. Contoh: 

SMAN1Jakarta_Diah Aulia.  Untuk peserta yang menggunakan 2 kamera 

Zoom, setiap kamera diberi nama dengan tambahan angka 1 dan 2, contoh: 

SMAN1Jakarta_Diah Aulia (1) dan SMAN1Jakarta_Diah Aulia (2). Akan 

dilakukan pengecekan posisi kamera dan posisi siswa oleh pengawas.  

10. Jika terdapat lebih dari satu peserta pada satu sekolah dan berada pada 

ruangan yang sama, jarak antara peserta adalah minimal 1,5 meter.  Kamera 

zoom sebagai kamera pengawas berlaku untuk satu siswa saja.  

11. Peserta diwajibkan untuk memastikan terdapat jaringan internet yang 

stabil, pencahayaan yang cukup untuk kamera Zoom, dan peralatan serta 

sarana yang mendukung peserta dalam mengikuti Kompetisi.  

12. Peserta membawa alat-alat tulis yang diperlukan dan dilarang untuk saling 

meminjam antar peserta. Peserta diperkenankan menggunakan kalkulator 

hitung biasa (bukan kalkulator scientific). 

13. Soal terdiri dari 40 nomor soal pilihan ganda dan 5 nomor soal uraian 

dengan waktu pengerjaan 90 menit. Peserta mengerjakan tes sesuai waktu 

yang disediakan.  

14. Untuk pengerjaan soal uraian disediakan ruang atau tempat untuk 

menjawab pada aplikasi. 

15. Soal bisa diakses siswa satu per satu secara berurutan dan dapat kembali 

pada soal sebelumnya. 
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16. Jika saat siswa mengerjakan soal koneksi terputus atau keluar dari website 

Kompetisi, hasil pekerjaan tetap tersimpan, dan dapat login lagi untuk 

melanjutkan selama waktu masih ada,  tetapi tidak ada perpanjangan waktu 

pengerjaan. 

17. Penilaian menjawab soal berdasarkan jawaban yang benar dan waktu yang 

dibutuhkan untuk menjawab soal (tepat dan cepat). Tidak diberlakukan 

sistem minus untuk jawabaan yang salah.  

18. Peserta yang mematikan kamera/mengubah posisi kamera Zoom sehingga 

tidak bisa diawasi  atau berada pada posisi yang tidak bisa diawasi oleh 

pengawas akan diberikan peringatan lisan. Jika tidak terdapat perbaikan, 

akan diberikan peringatan lisan kedua.  Jika masih belum terdapat 

perbaikan, pengawas akan mencatat siswa yang bersangkutan dan akan 

didiskualifikasi.  

19. Guru pendamping/pembimbing tidak diperkenankan berada pada ruangan 

yang sama dengan siswa yang mengikuti Kompetisi.  Dalam hal terdapat 

keperluan untuk mendekati siswa, misalnya karena terdapat masalah 

teknis, dapat meminta izin kepada pengawas. Jika telah selesai, guru 

pendamping/pembimbing segera meninggalkan ruangan.  

20. Peserta harus bekerja sendiri, tidak boleh bekerja sama, berdiskusi, 

melakukan kecurangan atau hal lain yang dicurigai atau diduga melakukan 

kerja sama. 

21. Peserta dilarang berbicara atau melakukan hal-hal yang dapat 

mengganggu konsentrasi peserta lain. 

22. Peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi. 

23. Dalam hal terdapat pertanyaan selama Kompetisi berlangsung, peserta 

dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. 

24. Peserta dapat melihat panduan cara menjawab soal final pada link berikut 

ini: https://www.youtube.com/watch?v=ZvH6ClpVAu0  

25. Peserta agar tidak membuka aplikasi lain selain web browser untuk 

kelancaran pengerjaan soal. 

26. Aplikasi soal akan berhenti secara otomatis ketika waktu Kompetisi 

berakhir dan menyimpan semua jawaban yang telah dijawab. 

27. Peserta yang telah selesai menjawab soal dan menyampaikan (submit) 

jawaban tetap berada di link Zoom sampai waktu pelaksanaan Kompetisi 

selesai. Bagi perserta yang meninggalkan Zoom sebelum waktu Kompetisi 

berakhir tanpa izin pengawas akan didiskualifikasi.  

 

 



 
 

 

II.   Penulisan dan Presentasi Makalah   

1. Peserta wajib membuat makalah, dengan tema : 

a. Peran Ekonomi Syariah dalam Pemulihan Dampak Ekonomi akibat 

Pandemi Covid-19; atau 

b. Peran Gen Z dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di 

Indonesia 

2. Ketentuan penulisan makalah adalah sebagai berikut: 

a. Makalah asli/orisinil, bukan hasil plagiarisme, serta menyebutkan 

sumber referensi ketika mengutip informasi dari sumber yang ada.  

b. Penulisan sesuai dengan standar PUEBI. 

c. Font Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5. 

d. Disimpan dalam bentuk PDF dan dikirimkan ke email 

zalika_nasser@bi.go.id dan shandy_ps@bi.go.id paling lambat tanggal 20 

Oktober 2021, pukul 12.00 WIB.  

e. Naskah keseluruhan terdiri atas minimal 10 halaman dan maksimal 15 

halaman. 

f. Peserta membuat power point untuk dipresentasikan pada hari H 

Kompetisi dengan maksimal jumlah halaman sebanyak 6 slide. 

3. Sistematika Penulisan: 

a. Halaman Judul 

b. Daftar Isi, Daftar Tabel dan Gambar 

c. Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. 

d. Tinjauan Pustaka  

Berisi referensi penulisan (seperti ringkasan-ringkasan penelitian, 

kajian, tulisan-tulisan sebelumnya atau teori terkait topik penelitian). 

e. Metodologi (kualitatif atau kuantitatif) 

Berisi penjelasan singkat mengenai pendekatan dan metode yang 

digunakan dalam penulisan makalah. Pendekatan bisa bersifat kualitatif 

atau kuantitatif serta metode analisis bisa studi literatur atau analisis 

data primer dan juga sekunder.  

f. Analisis dan Pembahasan  

Berisi tentang pembahasan dan analisis dari dari rumusan 

masalah/tujuan penulisan. 
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g. Simpulan dan Rekomendasi 

Berisikan poin akhir (kesimpulan) dari tulisan serta rekomendasi untuk 

masyarakat, pemerintah atau stakeholders lainnya yang terkait. 

h. Daftar Pustaka 

4. Poin Penilaian Makalah: 

a. Format penulisan (10%) 

i. Tata bahasa 

ii. Alur dan sistematika penulisan 

b. Orisinalitas ide (25%) 

i. Topik dan Gagasan: menilai seberapa menarik, penting dan kreatif 

topik atau gagasan, serta  kesesuaian dengan topik yang 

ditentukan. 

c. Data dan sumber informasi (15%) 

i. Menilai kesesuaian referensi atau sumber informasi (relevansi 

data dan informasi yang diacu)  

ii. Keakuratan dan integritas data dan referensi yang digunakan.  

d. Ketajaman analisis dan pembahasan (35%) 

i. Kemampuan dalam menganalisis dan mensintesa masalah 

ii. Kemampuan dalam menjawab dan mengelaborasi pertanyaan 

penulisan 

e. Pengambilan simpulan dan rekomendasi (15%) 

i. Kemampuan mensintesa dan menyimpulkan ide penulisan 

ii. Feasibilitas dan reliabilitas rekomendasi yang disampaikan 

 

 

III. Pengumuman Hasil Tahap Final   

Hasil seleksi tahap final akan diumumkan pada acara penutupan Indonesia 

Sharia Economic Festival (ISEF) tanggal 30 Oktober 2021. Link registrasi 

untuk mengikuti acara penutupan ISEF ke-8 akan dikirimkan ke email peserta. 

 

 
Jakarta, 15 Oktober 2021 
 
Panitia KESN 

 

 

 


