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PANDUAN LOMBA ESAI

BK-FISIP KE-34 TAHUN 2018

 Katagori Lomba Esai

Peserta Lomba Esai adalah sebagai berikut:

1. Lomba Esai terdiri dari dua katagori peserta

a. Tingkat Siswa/i SMA/SMK/Ma Se-Bali

b. Tingkat Mahasiswa/i Nasional

 TEMA
Adapun tema tulisan Lomba Esai dibagi menjadi dua katagori:

a. Tingkat Siswa/I SMA/SMK/MA Se Bali
Tema “OPTIMALISASI PERAN GENERASI MILLENIAL GUNA MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL’s 2030”.
Sub tema:

1. Sosial Budaya
2. Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal
3. Ekonomi Kreatif
4. Konservasi Lingkungan

b. Tingkat Mahasiswa/I Nasional

Tema “INOVASI MAHASISWA DALAM MENDUKUNG INDUSTRI DIGITAL 4.0”
Sub tema:

1. Arah pendidikan menuju era digital 4.0
2. Optimalisasi Sosial Budaya di era digital 4.0
3. Revolusi Ekonomi Kreatif pada era digital 4.0
4. Arah Kontestasi Politik di era digital 4.0

 KETENTUAN UMUM LOMBA
1. Peserta Lomba adalah Siswa/i SMA/SMK/MA se-Bali dan Mahasiswa/i se-Indonesia

dengan jenjang pendidikan D3/D4/S1 yang dibuktikan dengan melampirkan scan
kartu pelajar dan atau kartu tanda mahasiswa (KTM)

2. Peserta Lomba dapat berupa perorangan maupun kelompok dengan maksimal anggota
2 orang setiap tim

3. Setiap peserta lomba diperbolehkan bergabung dalam 2 tim yang berbeda, tetapi
hanya boleh menjadi ketua pada salah satu tim

4. Setiap tim hanya diperbolehkan mengirim 1 karya tulisan
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5. Khusus untuk peserta lomba esai katagori SMA/SMK/MA Se-Bali wajib
mengumpulkan softcopy dan hardcopy kepada panitia rangkap 3 dijilid mika ke
Sekretariat LM-FISIP UNWAR, di kampus utara.

6. Esai dapat dibuat dengan menyampaikan fakta, konsep, pemikiran, teori selama tidak
melanggar SARA

7. Esai belum pernah dipublikasikan di media manapun, baik cetak maupun elektronik
8. Esai harus original, bukan hasil menjiplak sebagian atau seluruh karya orang lain

dengan terjemahan dari bahasa lain
9. Keputusan dewan juri/tim penilai tidak dapat diganggu gugat
10. Naskah yang dikumpulkan menjadi arsip panitia dan tidak dikembalikan
11. Panitia memiiki hak untuk mempublikasikan naskah esai dengan tetap mencantumkan

nama penulisnya
12. Panitia mempunyai hak mendiskualifikasi peserta lomba apabila tidak memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan

 FORMAT PENULISAN
1. Judul esai bebas sepanjang mengacu pada tema dan sub tema yang telah ditentukan

dan judul di ketik dengan huruf kapital
2. Naskah esai ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD

dan tidak mengandung SARA. Mengutamakan istilah yang mudah dimengerti serta
tidak menggunakan singkatan seperti tdk, tsb, yg, dgn, sbb, dll.

3. Naskah esai ditulis dapat memuat data berupa foto dan infografis seperlunya
4. Naskah esai ditulis minimal 3 halaman dan maksimal 5 halaman (tidak termasuk

cover, daftar pustaka dan lampiran)
5. Format esai :

a) Ukuran kertas A4
b) Font Times New Roman (TNR)
c) Font size 12
d) Spasi 1,5
e) Margin left 4cm, top 3cm, bottom 3cm, right 3cm
f) Judul diketik dengan font times new roman dan font size 14

6. Nomor halaman dicantumkan pada bagian inti esai (pendahuluan, isi atau
pembahasan, dan penutup) dengan menggunakan angka arab (1,2,3,4,5) di pojok
kanan atas.

 SISTEMATIKA ESAI
1. Bagian Awal

Pada cover, judul diketik dengan menggunakan hurup kapital, sesuai dan tepat dengan
masalah yang ditulis serta tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda. (Format
cover terlampir)

2. Bagian Inti
Bagian inti berisi hal-hal sebagai berikut:
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a. Pendahuluan
b. Isi/Pembahasan
c. Penutup, berupa simpulan dan saran yang konsisten dengan analisis pembahasan

3. Bagian Akhir
Pada bagian ini meliputi pencantuman (1) Daftar pustaka, dan (2) Lampiran. Daftar
pustaka dicantumkan untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat dengan
mudah menumukan sumber yang disebutkan. Penulisan daftar pustaka untuk buku
dimulai dengan menulis Nama pengarang, tahun penerbitan, judul buduk, tempat
penerbit. Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, tahun,
judul tulisan, nama jurnal, volume, dan nomer halaman. Penulisan daftar pustaka yang
diperoleh dari internet ditulis alamat websitenya.

 PENGIRIMAN NASKAH
1. Melakukan Registrasi dengan mengisi formulir yang diunduh pada laman

lmfisipolunwar.org dan dikirim ke email : esaikompetisi.bkfisipol@gmail.com
2. Setelah melakukan registrasi, peserta wajib membayar biaya registrasi sebesar Rp.

40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah). Pembayaran dapat dilakukan memalui rekening:
BRI 0017-01-010912-53-7 (An) Kadek Paramita

3. Peserta Wajib mengirim naskah esai dalam bentuk PDF, mengirim Scan bukti
pembayaran dan scan Kartu Pelajar / KTM dalam bentuk JPG melalui panitia melalui
email : esaikompetisi.bkfisipol@gmail.com

4. Naskah wajib dikirim dengan format subjek email dan nama file esai
BK2018_NAMA_JUDUL ESAI_ASAL SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI

5. Peserta wajib melakukan konfirmasi setelah melakukan pembayaran dan
mengirimkan esai dengan format teks BK2018_NAMA_JUDUL ESAI_ASAL
SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI melalui sms/whatsapp ke nomor: 085739360181
(Rizka)

 TIMELINE LOMBA
-Pendaftaran dan pengiriman naskah : 28 September 2018 – 26 Oktober 2018
-Penilaian : 29 Oktober 2018 – 03 November 2018
-Pengumuman 10 Terbaik : 07 November 2018

-Konfirmasi Kehadiran : 08-12 Novenber 2018

-Presentasi Naskah, Pengumuman Juara : 17 November 2018

-FunTrip Mahasiswa : 18 November 2018

 PENILAIAN
No. Aspek Penilaian Uraian Bobot

1. Kesesuaian Tema

Topik ditulis sesuai dengan tema dan
keterkaitannya
dengan sub tema, dilihat dari judul dan
kesesuaian
dengan bahasan/isi tulisan

20 %
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2. Gagasan

1) Keaslian : gagasan relatif baru dan
unik.
2) Kreatif : menunjukkan pemahaman
baru atas persoalan yang dibahas.
3) Gagasan sesuai dengan kondisi
kekinian dengan menyajikan data dan
fakta.

30 %

3. Argumentasi

1) Gagasan runtut, tertib, dan jelas
(mudah dimengerti).
2) Relevensi data dan informasi yang
diacu dengan uraian tulisan.
3) Sumber pustaka dianjurkan dari buku,
jurnal, makalah, dan surat kabar.
4) Sumber pustaka daring (online)
bersifat terbatas pada sumber-sumber
terpercaya (laman resmi surat kabar,
instansi pemerintah/swasta, e-journal, e-
book).
5) Sumber pustaka dicantumkan di
dalam pengutipan dan daftar pustaka.
6) Kemampuan menganalisis & sintesis
secara reflektif dan meringkasnya dalam
simpulan.

40 %

4. Penulisan

1) Tata tulis: kerapihan ketik, tata letak,
dan jumlah halaman.
2) Pengungkapan: sistematika tulisan,
ketepatan dan kejelasan ungkapan,
bahasa baku yang baik dan benar,
komunikatif, dan relatif mudah
dipahami.

10 %

 HADIAH
Untuk semua katagori, tiga karya esai terbaik sebagai pemenang 1,2,dan 3 berhak
mendapatkan piagam penghargaan dan uang pembinaan. Best Speaker untuk seluruh kategori.
Seluruh peserta berhak mendapatkan E-sertifikat.

 INFORMASI

Contact Person 085739360181 (Rizka) 089667970346 (Permana) 083115413284 (Giri)

Media Sosial :

Line : @rso1002w (pakai @)
Instagram : lmfisipunwar
Web : www.lmfisipolunwar.org
email : esaikompetisi.bkfisipol@gmail.com
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Lampiran 1 (Katagori tingkat Mahasiswa)
Cover

JUDUL ESAI

Karya ini Disusun untuk mengikuti
Lomba Esai Nasional BK-FISIP ke-34 Tahun 2018

Disusun oleh:

(Nama, NIM, dan Tahun Angkatan)

FAKULTAS

UNIVERSITAS

KOTA

TAHUN

LOGO

UNIVERSITAS
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Lampiran 2 (Katagori SMA/SMK Sederajat)

JUDUL ESAI

Karya ini Disusun untuk mengikuti
Lomba Esai Nasional BK-FISIP ke-34 Tahun 2018

Disusun oleh:

(Nama, NIS)

SEKOLAH

KOTA

TAHUN

LOGO

Sekolah
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Lampiran 3

LEMBAR PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA

Judul Esai :

Nama Penulis :

Asal Sekolah/Perguruan Tinggi *) :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa memang benar karya dengan judul

yang tersebut di atas merupakan karya original (hasil karya sendiri) dan belum pernah

dipublikasikan dan atau dilombakan di luar kegiatan “Lomba Esai BK-FISIP ke 34 tahun 2018”

yang diselenggarakan oleh panitia BK-FISIP ke-34 tahun 2018. Demikian pernyataan ini saya

buat dengan sebenarnya dan apabila terbukti terdapat pelanggaran di dalamnya, maka saya

bersedia untuk didiskualifikasi dari perlombaan ini sebagai bentuk tanggung jawab saya.

Kota, tanggal bulan tahun

Materai Rp. 6000,00

( Nama Lengkap )
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