KOMUNITAS ILMIAH PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
PANDUAN
NATIONAL ESSAY COMPETITION 2017
A. NAMA LOMBA
National Essay Competition 2017
B. TEMA LOMBA
Pemanfaatan Bonus Demografi untuk Mencapai Sustainable Development Goal
(SDGs) 2030
C. SUB TEMA LOMBA


Pendidikan



Teknologi



Ekonomi



Sosial budaya



Hukum

D. WAKTU PELAKSANAN DAN PENGUMPULAN NASKAH
Pengumpulan naskah

: 19 Desember - 9 Februari 2017

Penjurian

: 10 Februari - 15 Februari 2017

Pengumuman pemenang

: 17 Februari 2017

Presentasi Essay

: 24 Februari 2017

E. PERSYARATAN PESERTA LOMBA
1. Peserta terdaftar sebagai mahasiswa (D3/S1) aktif perguruan tinggi Indonesia
berstatus dibuktikan dengan melampirkan KTM.
2. Peserta bersifat individu atau kelompok dengan maksimal 3 orang dalam 1 tim
dapat berasal dari program studi manapun.
3. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh di blog :
koimplusunimed.blogspot.com. https://goo.gl/forms/1F4a7zR8CgEBpkhJ3

4. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 naskah esai
yang berbeda dan melakukan pembayaran sesuai jumlah naskah yang dikirim.
5. Naskah dapat dikirim via email: koimplusunimed@yahoo.com dengan
melampirkan bukti pembayaran (scan) dan formulir peserta.
6. Naskah esai yang dikirim adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan
dan belum pernah diperlombakan
7. Segala bentuk plagiarisme akan didiskualifikasi.
8. Esai yang dilombakan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan
tidak mengandung unsur SARA.
9. Judul dan isi tulisan harus sesuai dengan tema lomba. Tulisan yang tidak
terkait dengan tema lomba akan dikeluarkan dari daftar seleksi penilaian.
F. MEKANISME PENDAFTARAN
1. Peserta membayar biaya registrasi sebesar Rp 50.000 per karya yang dapat
dibayarkan melalui transfer ke rekening: Bank BNI

dengan no rekening

0381780449 atas nama Nanda Pratama paling lambat pembayaran sesuai
deadline pendaftaran.
2. Setelah melakukan pembayaran, peserta diwajibkan melakukan konfirmasi via
sms maksimal 1x24 jam dengan format: NEC_Koimplus_Nama_Judul
Karya_Asal

Perguruan

Tinggi

ke

082276722362

(Nanda)

atau

082165741604 (Asrin) kemudian mengirimkan bukti berupa foto atau scan
pembayaran dan dikirimkan melalui email koimplusunimed@yahoo.com
G. PENGIRIMAN BERKAS
1.

Naskah dikirim dalam bentuk softcopy PDF dengan format nama file : NEC
KOIMPLUS

2017_Nama

Tinggi_Judul

Esai.

Lengkap

Naskah

yang

Pengirim_Asal
dikirim

juga

Perguruan
menyertakan

dokumen-dokumen tambahan antara lain:
a.

Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebanyak satu buah dengan format
jpg atau jpeg.

b.

KTM diberi nama dengan format: KTM_Nama Lengkap_Asal Perguruan
Tinggi,

c.

Scan Bukti Pembayaran sebanyak satu buah dengan format jpg atau jpeg.

d.

Surat Orisionalitas Karya yang diberi materai 6000.

e.

Biodata ketua dan anggota tim dengan format Bio_Judul Esai_Asal
Perguruan Tinggi

2.

Naskah esai dan dokumen tambahan dikumpulkan dalam satu folder dengan
format.rar atau .zip dengan nama : NEC KOIMPLUS 2017_Nama
Lengkap_Asal Perguruan Tinggi_3 Kata Pertama Judul Esai dikirimkan
melalui email koimplusunimed@yahoo.com

3.

Setelah mengirimkan naskah esai dan dokumen tambahan, peserta wajib
mengirimkan SMS konfirmasi dalam waktu 1x24 jam dengan format : NEC
KOIMPLUS 2017_Nama Lengkap_Asal Perguruan Tinggi_Judul Esai
ke nomor 082276722362 (Nanda)

H. PENGHARGAAN
1.

Juara 1 : Uang pembinaan + Trophy + Bingkisan + Sertifikat

2.

Juara 2 : Uang pembinaan + Trophy + Bingkisan + Sertifikat

3.

Juara 3 : Uang pembinaan + Trophy + Bingkisan + Sertifikat

4.

Juara Harapan 1 : Trophy + Bingkisan + Sertifikat

5.

Juara Harapan 2 : Trophy + Bingkisan + Sertifikat

6.

Presentasi terfavorit : Uang Pembinaan + Sertifikat

7.

Masing-masing peserta mendapat e-sertifikat

KETENTUAN PENULISAN
A. PERSYARATAN PENULISAN
1. Naskah ditulis minimal 750 dan maksimal 1.500 kata. Jumlah kata tidak
termasuk cover serta lampiran-lampiran. Jumlah kata yang tidak sesuai
dengan ketentuan akan mempengaruhi penilaian. Cover sesuai dengan
dilampiran panduan ini.
2. Dalam lampiran peserta menyertakan daftar riwayat hidup singkat yang
meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, riwayat organisasi, karya tulis ilmiah
yang pernah dibuat, serta penghargaan ilmiah yang pernah diraih.
3. Judul esai bebas, namun harus sesuai dengan tema dan sub tema pilihan
lomba.
4. Nama penulis esai dan asal universitas diletakkan di bawah judul.
5. Esai diketik dengan ukuran font 12 point, Times New Roman, spasi 1.5, batas
atas dan bawah pengetikan 3 cm, batas kiri 4 cm, dan batas kanan 3 cm, dan
ukuran kertas A4.
6. Naskah

esai

berisi

tiga

bagian,

yaitu

pendahuluan

(berisi

latar

persoalandanidentifikasi topik bahasan), isi (pembahasan dan analisis), dan
konklusi (kesimpulan/penutup). Tiga bagian tersebut tidak harus disebutkan
secara eksplisit.
7. Sumber referensi baik berupa buku, jurnal, surat kabar atau sumber yang lain
harus dicantumkan dalam daftar pustaka.
8. Esai merupakan gagasan orisinil buatan peserta dan belum pernah
dipublikasikan dalam bentuk apapun dan dimanapun.
9. Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan
sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan
(EYD). Singkatan seperti “tsb, tdk, yg, dgn” tidak boleh digunakan. Naskah
esai yang dikirim menjadi hak panitia. Panitia berhak mempublikasikan esai
peserta dengan tetap mencantumkan nama penulis.
B. KRITERIA PENILAIAN
Kriteria penilaian National Essay Competition 2017 yaitu sebagai berikut:
1.

Penilaian ini dilakukan oleh Tim Juri yang ditetapkan oleh panitia National
Essay Competition

2.

Naskah yang diterima sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan
diseleksi

3.

Tim juri akan menetapkan 3 pemenang berdasarkan penilaian naskah yang
akan diumumkan di blog : koimplusunimed.blogspot.com pada tanggal
yang telah ditetapkan

4.

Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

5.

Aspek-aspek yang dinilai dan bobot penjurian :

NO
1.

ASPEK PENILAIAN

URAIAN

Kesesuaian Tema Topik yang Kesesuaian tema dapat dilihat 10 %
ditulis sesuai dengan tema esai pada

2.

BOBOT

rumusan

judul

yang telah ditentukan.

kesesuaian dengan ikhwal.

Gagasan Orisinil

 Menyajikan

dan

gagasan

yang 30 %

relatif baru dan unik
 Kreatif

:

menunjukkan

pemahaman

baru

atas

persoalan yang dibahas.
 Aktual

:

dengan

Gagasan
kondisi

sesuai
kekinian

dengan menyajikan data dan
fakta secara komprehensif.
3.

Argumentasi

Sistematika  Relevansi data dan informasi 40 %

gagasan runtut, tertib, dan

yang diacu dengan uraian

jelas (mudah dimengerti)

tulisan.

Kemampuan

menganalisis

dan

Sintesis

serta merumuskan simpulan.
 Pengungkapan : sistematika
tulisan,

ketetapan

dan

kejelasan ungkapan, bahasa
baku yang baik dan benar,
komunikatif,

dan

mudah

dipahami.
4.

Penilaian Tata tulis

Kerapian ketik, tata letak, dan 20 %
jumlah kata.

Contoh Format Halaman Judul
………………………………………………………………………………………
Diajukan untuk Mengikuti Kompetisi
NATIONAL ESSAY COMPETITION 2017
JUDUL ESSAY

Diusulkan Oleh:
Nama Ketua

Jurusan/Angkatan

Nama Anggota 1

Jurusan/Angkatan

Nama Anggota 2

Jurusan/Angkatan

Sub Tema :
______________

Logo Perguruan Tinggi

PERGURUAN TINGGI
KOTA
TAHUN

LEMBAR ORISINALITAS KARYA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

NIM

:

Jurusan

:

Fakultas

:

Dengan ini menyatakan bahwa ESSAY saya/kami dengan judul _________________
bersifat orisinal dan belum pernah dipublikasikan dan/atau dilombakan di luar
kegiatan National Essay Competition 2017.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka
saya/kami bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kota, _________________
Penulis
Materai
6000

____________________

BIODATA PENULIS
Identitas Ketua Tim
1.

Nama Lengkap

:

2.

Jenis Kelamin

:

3.

NIM

:

4.

Fakultas

:

5.

Jurusan

:

6.

Tempat/Tangga Lahir:

7.

Email

:

8.

Telepon

:

Identitas Anggota 1
1.

Nama Lengkap

:

2.

Jenis Kelamin

:

3.

NIM

:

4.

Fakultas

:

5.

Jurusan

:

6.

Tempat/Tangga Lahir:

7.

Email

:

8.

Telepon

:

Identitas Anggota 2
1.

Nama Lengkap

:

2.

Jenis Kelamin

:

3.

NIM

:

4.

Fakultas

:

5.

Jurusan

:

6.

Tempat/Tangga Lahir:

7.

Email

:

8.

Telepon

:

