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Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai negara di hampir seluruh dunia tengah 

menghadapi krisis akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Krisis 

kesehatan ini secara bersamaan juga membawa berbagai dampak seperti munculnya 

kelompok miskin baru, maraknya pemutusan hubungan kerja, tersendatnya aktivitas 

ekonomi bagi pelaku bisnis baik skala kecil, menengah maupun besar, dan lain 

sebagainya.  

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 

2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 

2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 

2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada sektor Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dalam perekonomian Indonesia, 

UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Sejak pandemi covid-

19 terjadilah penurunan omzet pelaku UMKM yang sangat signifikan. Terdapat beberapa 

lapangan usaha UMKM yang terkena dampak yang paling besar yaitu penyedia 

akomodasi, pariwisata, dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi 

sepeda motor dan transportasi dan perdagangan.  

Untuk membangkitkan kembali UMKM di Indonesia diperlukan solusi mitigasi dan 

pemulihan. Langkah mitigasi prioritas jangka pendek adalah dengan menciptakan 

stimulus pada sisi permintaan dan mendorong platform digital (online) untuk 

memperluas kemitraan. Upaya lainnya yaitu melalui kerjasama dalam pemanfaatan 

inovasi dan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu dan daya saing produk, 

proses pengolahan produk, kemasan dan sistem pemasaran serta lainnya. 
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Dari permasalahan diatas, dalam rangka memperingati Milad Universitas 

Muhammadiyah Palembang yang ke 42 menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Ilmiah 

untuk mahasiswa/i aktif S1/D4 dari PTN/PTS se-Indonesia dengan tema besar 

“Kebangkitan UMKM di Masa Pandemi Covid 19”. 

 

 

 

Universitas Muhammadiyah Palembang mendorong keterlibatan mahasiswa/i 

untuk memberikan sumbangan pemikiran secara tertulis melalui lomba karya tulis 

ilmiah dengan tema “Kebangkitan UMKM di Masa Pandemi Covid 19”. Terdapat 

empat sub tema yang dapat dipilih oleh peserta untuk mengembangkan ide di dalam 

karya tulis yang diajukan,   yaitu: 

1. Membangkitkan UMKM di Masa Pandemi dengan Inovasi Teknologi dan 
Teknologi Informasi 

Teknologi informasi memiliki sejumlah keuntungan diantaranya memberikan 

peluang memperluas akses pasar, sebagai media pemasaran, dan masih banyak lagi 

sehingga memberikan efisiensi waktu dan biaya serta tenaga. Para pelaku UMKM perlu 

mempersiapkan solusi untuk akselerasi transformasi digital. Namun, UMKM tentunya 

tidak bisa bekerja sendirian demi mewujudkan digitalisasi. Perlu kolaborasi antar pihak, 

termasuk pemerintah dan penyedia layanan teknologi. 

Kemajuan teknologi hingga saat ini berkembang sangat pesat. Banyak penemuan 

baru dalam bidang teknologi menunjukkan begitu cepatnya perkembangan teknologi, 

mulai teknologi sederhana hingga teknologi yang mutakhir. Contohnya adalah teknologi 

pengemasan material. Desain kemasan dan pemasaran produk dalam bisnis penjualan 

produk makanan seringkali menjadi problem bagi produksen terutama bagi pengusaha 

tingkat kecil menengah (UMKM). Selain itu juga teknologi pengawetan makanan 

menjadi alternatif agar proses pengiriman yang lama tidak akan merusak kualitas 

produk UMKM. 

2. Penguatan Produk Lokal Unggulan Berbasis UMKM di Masa Pandemi 

Mengubah mindset masyarakat untuk mencintai produk lokal seringkali menjadi 

penghambat berkembangnya UMKM di Indonesia. Sebagian masyakarat masih bangga 

dengan produk import. Untuk itu, Kementerian Pertanian berupaya mewujudkan 

TEMA LOMBA 
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diversifikasi produk lokal yang terintegrasi dengan melibatkan multisektor dari hulu ke 

hilir. Selain peningkatan ketersediaan komoditas produk lokal, di sisi hilir juga 

dilakukan penyediaan produk lokal melalui penguatan UMKM dengan edukasi dan 

promosi yang diharapkan dapat mengubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat 

terhadap konsumsi produk lokal. Potensi pemanfaatan produk lokal sangat terbuka luas 

mengingat Indonesia kaya dengan beragam sumber daya alam. Kekayaan dan potensi 

sumber produk lokal ini harus dioptimalkan untuk mewujudkan kemandirian bangsa 

terlebih menghadapi situasi pandemi Covid-19 saat ini. 

3. Peran Pemerintah Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi 

UMKM menjadi salah satu pilar utama perekonomian di mana dengan adanya 

UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa 

negara melalui pajak badan usaha. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegasakan bahwa 

UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kamandirian 

dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai 

upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di setiap daerah. 

Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk memberikan stimulasi kepada para 

pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga UMKM di Indonesia 

dapat berkembang di Era Pandemi Covid-19. 
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Bidang karya ilmiah yang dilombakan dibagi menjadi 2 bidang peserta, yaitu:  

1. Mahasiswa Bidang Eksak 

2. Mahasiswa Bidang Sosial Humaniora 

Ketentuan umum lomba karya ilmiah sebagai berikut: 

1. Peserta merupakan tim mahasiswa/i S1/D4 aktif dari PTN/PTS se-Indonesia. 

2. Satu tim maksimal 3 orang yang terdiri dari 1 orang ketua dan 1-2 orang anggota.  

3. Tim boleh berasal dari program studi/jurusan dan fakultas yang berbeda, tetapi 

masih dalam perguruan tinggi yang sama. 

4. Satu tim hanya bisa mengirimkan 1 karya tulis ilmiah. 

 
 

 
1. Karya tulis ilmiah ditulis dengan menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). 

2. Karya tulis ilmiah yang diajukan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi 

apapun dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun. 

3. Karya tulis ilmiah tidak mengandung unsur plagiasi dan SARA. 

4. Karya tulis ilmiah terdiri dari judul, abstrak, isi (pendahuluan, kajian teori, metode 

penelitian, hasil, diskusi, kesimpulan, dan saran dengan jumlah kata berkisar antara 

5000-7000 kata), dan daftar pustaka. 

5. Abstrak terdiri dari 100-150 kata dengan jarak baris 1 spasi dengan kata kunci 

berkisar antara 3-5 kata. 

6. Penulisan pustaka dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan 

aplikasi referensi (reference manager) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote 

dan lain-lain menggunakan format APA 6th edition. 

7. Karya tulis ilmiah diketik pada kertas A4 menggunakan font Cambria, ukuran 12,5, 

dan spasi 1,15 dengan format margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, dan bawah 3 

cm. 

8. Halaman sampul sampai dengan ringkasan di beri nomor halaman dengan huruf 

Romawi kecil: i, ii, iii, . . . dst yang diletakkan pada sudut kanan bawah, sedangkan 

halaman utama yang di mulai dari pendahuluan sampai dengan halaman lampiran di 

beri halaman dengan angka Arab: 1, 2, 3, ..., dst. yang diletakkan pada sudut kanan 

KETENTUAN UMUM LOMBA KARYA TULIS ILMIAH 

KETENTUAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 
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atas, 2 spasi dari baris paling atas. 

9. Kerangka/sistematika penulisan karya tulis  

HALAMAN SAMPUL (lampiran 1)  

HALAMAN PENGESAHAN (lampiran 2)  

KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI  

DAFTAR GAMBAR (jika ada atau lebih dari dua gambar)  

DAFTAR TABEL (jika ada atau lebih dari dua tabel) 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang, berisi gambaran umum mengenai gagasan pemikiran yang 

diangkat, serta dasar pemikiran ilmiah memilih pokok permasalahan 

menjadi karya tulis ilmiah  

1.2. Rumusan Masalah, berisi tentang uraian inti permasalahan yang akan dikaji  

1.3. Tujuan, berisi tentang apa yang ingin dicapai melalui penulisan karya tulis  

1.4. Manfaat, berisi tentang kemanfaatan apa yang ingin dicapai melalui 

penulisan karya tulis  

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Kajian Pustaka meliputi landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan 

masalah yang akan dikaji, serta kutipan akan lebih baik bila diambil dari sumber 

pustaka primer seperti jurnal penelitian, buletin, buku, prosiding seminar, 

skripsi, tesis, disetasi, dan website (tidak diperbolehkan mengutip dari blog).  

BAB III METODE PENULISAN/PENELITIAN  

Menyajikan teknik pengumpulan data dan informasi, pengolahan data dan 

informasi, analisis data dan informasi, dan kerangka berpikir 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bagian ini menjelaskan tentang data dan informasi yang diperoleh dari kajian 

pustaka. Data dan informasi dapat dijelaskan dalam bentuk tabel atau gambar. 

Interpretasi data dan informasi serta ketajaman analisis berkaitan dengan 

gagasan yang dihasilkan dari dugaan ilmiah, observasi, gagasan konseptual dan 

aplikasi teori dari kajian pustaka yang dilakukan. Hasil dan pembahasan juga 

memuat pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, perbedaan dan 

persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang ditemukan dalam 

berbagai pustaka. Termasuk juga manfaat, kelebihan dan dampak gagasan yang 
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dihasilkan  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Memuat kesimpulan dan saran  

a. Kesimpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab 

tujuan  

b. Saran disampaikan secara spesifik dengan implikasi gagasan yang dibahas 

sebagai rekomendasi kebijakan atau inovasi pada pemerintah dan 

masyarakat  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

Lampiran 1. Biodata Ketua dan anggota (lampiran 4)  

Lampiran 2. Biodata dosen pembimbing (lampiran 5)  

Lampiran 3. Surat Pernyataan Keaslian Karya Tulis Ilmiah (lampiran 6)  

Lampiran 4. Copyright Transfer (Lampiran 7) 

10. Karya tulis ilmiah dikirim dalam format MS Word (.doc, .docx) dan dokumen (.pdf) 

pada link berikut http://bit.ly/LombaLKTIUMPalembang.  

11. Karya tulis ilmiah dikirim dengan menggunakan format sebagai berikut  

LKTI_<Bidang Eksak/Sosial Humaniora>_<Nama Ketua>_<Nama Universitas> 

 

1. Panitia akan memilih 6 karya tulis ilmiah terbaik untuk dipresentasikan secara 

daring (online). 

2. Karya terpilih wajib dipresentasikan menggunakan MS Power Point (.ppt, .pptx) 

dengan durasi waktu maksimal 15 menit (di luar sesi tanya jawab). 

3. Ketentuan pengiriman file presentasi akan disampaikan kemudian oleh panitia 

kepada para finalis. 

 

Setiap bidang karya ilmiah akan mendapatkan hadiah sebagai berikut: 

1. Juara 1: Dana pembinaan sebesar Rp 2.500.000,00 dan sertifikat penghargaan. 

2. Juara 2: Dana pembinaan sebesar Rp 2.000.000,00 dan sertifikat penghargaan. 

3. Juara 3: Dana pembinaan sebesar Rp 1.500.000,00 dan sertifikat penghargaan. 

KETENTUAN TAMBAHAN 

HADIAH 

http://bit.ly/LombaLKTIUMPalembang
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4. Harapan 1: Dana pembinaan sebesar Rp 1.000.000,00 dan sertifikat                 penghargaan. 

5. Harapan 2: Dana pembinaan sebesar Rp 750.000,00 dan sertifikat  penghargaan. 

6. Harapan 3: Dana pembinaan sebesar Rp 500.000,00 dan sertifikat               penghargaan 

7. Seluruh peserta yang memenuhi syarat pengiriman dan penulisan  mendapatkan 

sertifikat. 
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JADWAL  
DAN  

LAMPIRAN 
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Nama  : Eko Ariyanto 

Email  : eko_ariyanto@um-palembang.ac.id atau ekoump1706@gmail.com   

No. Telp/WA : 082111539741. 

 

  

No. Kegiatan Waktu 

1. Pendaftaran dan Pengiriman Karya 2 – 24 Mei 2021 

2. Penilaian Karya 25 – 29 Mei 2021 

3. Pengumuman Finalis 30 Mei – 5 Juni 2021 

4. Presentasi Finalis dan  Pengumuman 
Pemenang 

7 Juni 2021 

JADWAL PELAKSANAAN LOMBA 

NARAHUBUNG 

mailto:eko_ariyanto@um-palembang.ac.id
mailto:ekoump1706@gmail.com
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Logo Perguruan Tinggi 
 
 
 
 
 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA 
 
 
 
 
 
 

<JUDUL KARYA TULIS MAKSIMUM 20 KATA> 
 

<BIDANG LOMBA> 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diusulkan oleh: 
<Nama lengkap Ketua; NIM; Tahun Angkatan> 

<Nama lengkap Anggota 1; NIM; Tahun Angkatan> 
<Nama lengkap Anggota 2; NIM; Tahun Angkatan> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<NAMA PERGURUAN TINGGI> 
<KOTA> 

<TAHUN> 

 
 
  

LAMPIRAN I. HALAMAN SAMPUL 
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PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH 
 
1. Judul Karya Tulis Ilmiah   : ..................................................  
2. Bidang Lomba    : ..................................................  
3. Ketua Pelaksana Kegiatan :  

a. Nama Lengkap    : .................................................  
b. NIM     : .................................................  
c. Jurusan/Program Studi  : .................................................  

d. Perguruan Tinggi    : .................................................  
e. Alamat Rumah dan No. Tel/HP  : .................................................  
 
f. Email     : .................................................  
 
4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : ............................Orang  
 
5. Dosen Pendamping :  

a. Nama Lengkap dan Gelar  : ................................................  
b. NIDN    : ................................................  

c. Alamat Rumah dan No. Tel/HP  : ................................................  
 

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun  
Dosen Pembimbing,       Ketua Pelaksana Kegiatan,  
 
 
(__________________)       (___________________)  
NIDN        NIM  

 
Menyetujui, 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan/ 
Direktur Politeknik/Ketua Sekolah Tinggi 

 
 
 

(__________________)  
NIP. 

 
  

LAMPIRAN 2. HALAMAN PENGESAHAN 
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JUDUL DITULIS DENGAN FONT CAMBRIA 14 CETAK TEBAL 
(MAKSIMUM 20 KATA) 

 
Penulis11), Penulis22) dst. [Font Cambria 10 Cetak Tebal dan NamaTidak Boleh Disingkat] 

1Program Studi, Fakultas, Institusi (penulis 1) email: penulis _1@abc.ac.id 
2 Program Studi, Fakultas, Institusi (penulis 2) email: penulis _2@cde.ac.id 

 
ABSTRAK [Cambria 11, Cetak Tebal] 

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, ditulis dalam satu alinea, tidak lebih dari 250 kata, berisi: 
Latar Belakang, Tujuan, Metode Penulisan Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Ditulis 
dengan menggunakan font canbria 11, dengan spasi tunggal. 
 
Kata Kunci: Maksimum 3 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Cambria 11] 
  

LAMPIRAN 3. FORMAT ABSTRAK 
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IDENTITAS DIRI 

Nama lengkap  

Tempat/Tanggal lahir  

Jenis Kelamin  

Nomor Induk Mahasiswa  

Jurusan/Program Studi  

Fakultas/Universitas  

Email  

No. Telp/HP  

 

 
KEGIATAN KEMAHASISWAAN YANG SEDANG/PERNAH DIIKUTI 

No. Jenis Kegiatan Status dalam Kegiatan Waktu dan Tempat 
1    
2    
3    
4    

 
 

PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA 
No. Jenis Penghargaan Pihak Pemberi Penghargaan Tahun 
1    
2    
3    
4    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini 

saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 

Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa. 

Kota,tanggal-bulan-tahun  
Ketua/Anggota Tim  

 
Tanda tangan  

 

( Nama Lengkap ) 

  

LAMPIRAN 4. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA 
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IDENTITAS DIRI 

Nama Lengkap  

Tempat/Tanggal lahir  

Jenis Kelamin  

NIDN  

Jurusan/Program Studi  

Fakultas/Universitas  

Email  

No. Telp/HP  

 

 
RIWAYA PENDIDIKAN 

Gelar Akademik Sarjana S2/Magister S3/Doktor 
Nama Institusi    

Juruan/Program Studi    
Tahun Masuk - Lulus    

 
 

REKAM JEJAK PENGAJARAN 
No. Nama Matakuliah Wajib/Pilihan Sks 
1    
2    
3    
4    

 

REKAM JEJAK PENELITIAN 
No. Judul Penelitian Pemberi Dana Tahun 
1    
2    
3    
4    

 

REKAM JEJAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
No. Judul Pengabdian kepada Masyarakat Pemberi Dana Tahun 
1    
2    
3    
4    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

LAMPIRAN 5. BIODATA DOSEN PEMBIMBING 
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ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini 

saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 

Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa. 

Kota,tanggal-bulan-tahun  
Ketua/Anggota Tim  

 
Tanda tangan  

 

( Nama Lengkap ) 
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LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

1. Nama     :  

Program Studi/Jurusan  :   

Jabatan    : Ketua Kelompok  

2. Nama     :  

Program Studi/Jurusan  :   

Jabatan    : Anggota 1  

3. Nama     :  

Program Studi/Jurusan  :   

Jabatan    : Anggota 2  

Judul Karya Tulis Ilmiah : 

 
 
Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang diajukan dalam Karya Tulis Ilmiah 

Milad Universitas Muhammadiyah Palembang ke-42, merupakan karya asli dan 

bukan hasil terjemahan atau saduran. Karya ini belum pernah   dipublikasikan dan 

tidak sedang/sudah diikutsertakan dalam lomba/kegiatan lain. Pernyataan ini kami 

buat dengan sebenar – benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya 

bersedia menerima sanksi yang diterapkan oleh pihak panitia Karya Tulis Ilmiah Milad 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untukk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

……tempat…., tanggal…,bulan 2021 
 

Materai 10.000 
 
 
      (Nama Lengkap Ketua)  

LAMPIRAN 6. LEMBAR ORISINALITAS LKTI 
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SURAT PERNYATAAN 
PENGALIHAN HAK CIPTA PUBLIKASI ILMIAH 

(Copyright Transfer) 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

1. Nama     :  

Program Studi/Jurusan  :   

Jabatan    : Ketua Kelompok  

2. Nama     :  

Program Studi/Jurusan  :   

Jabatan    : Anggota 1  

3. Nama     :  

Program Studi/Jurusan  :   

Jabatan    : Anggota 2  

Judul Karya Tulis Ilmiah : 

 
 
Menyatakan bahwa naskah tersebut adalah asli dan penulis mengalihkan Hak Cipta naskah 

kepada Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah Milad Universitas Muhammadiyah Palembang 

ke 42 jika dan ketika naskah ini diterima untuk dipublikasikan. Setiap orang yang terdapat 

sebagai penulis pada naskah ini telah berkontribusi terhadap substansi dan intelektual, 

serta harus bertanggung jawab kepada publik. Jika di masa mendatang terdapat 

pemberitahuan pelanggaran Hak Cipta maka merupakan tanggung jawab penulis, bukan 

tanggung jawab Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah Milad Universitas Muhammadiyah 

Palembang. Naskah ini berisi karya yang belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang 

dipertimbangkan untuk dipublikasikan pada lomba lain.. 

 

……tempat…., tanggal…,bulan 2021 
 

Materai 10.000 
 
 
      (Nama Lengkap Ketua)  

LAMPIRAN 7. COPYRIGHT TRANSFER 
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