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A. NAMA LOMBA 

“Lomba Essay Writing Competition Tahun 2020” 

 

B. KETENTUAN UMUM 

a. Peserta Peserta adalah Mahasiswa Aktif PTN/PTS Strata 1/Diploma di Indonesia 

yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Kartu Rencana 

Studi (KRS). 

b. Kompetisi Essay Writing diikuti secara individu. 

c. Setiap peserta hanya diperkenankan mengirimkan satu karya terbaiknya. 

d. Dewan Juri adalah pihak yang mempunyai wewenang memberikan penilaian yang 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

e. Penilaian adalah hasil pengamatan dewan juri terhadap Essay Writing peserta 

kompetisi yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

C. TEMA  

Tema dalam kompetisi ini, yaitu: 

“Inovasi Belajar Bahasa di Masa Pandemi: Tantangan dan Kesempatan” 

 

D. ALUR PENDAFTARAN 

a. Peserta mengakses website www.fkip.esaunggul.ac.id 

b. Kemudian mengakses laman “lomba” dibagian kiri atas website 

c. Peserta mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan karyanya sesuai ketentuan 

d. Peserta akan menerima notifikasi melalui e-mail 

e. Peserta yang telah mendaftar dianggap menerima dan menyetujui seluruh 

persyaratan kompetisi 

 

E. KETENTUAN KHUSUS 

a. Peserta Sub Tema yang diambil dibebaskan kepada peserta. 

http://www.fkip.esaunggul.ac.id/


b. Naskah esai merupakan karya orisinil peserta, belum pernah diikutsertakan dalam 

kompetisi sejenis, dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun. 

c. Karya yang dikirimkan kepada panitia terdiri dari satu lembar judul dan naskah esai 

serta melampirkan lembar orisinalitas dan biodata peserta. 

d. Karya tidak boleh mengandung unsur pornografi, SARA, sadisme atau hal-hal yang 

bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. 

e. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu (1) naskah esai. 

f. Ketentuan Penulisan 

Ukuran Kertas : A4 

Margin  : 4333 

Jenis Huruf : Times New Roman, 12pt 

Panjang Esai : 1000 kata 

Bahasa  : Inggris 

 

Lembar Judul 

1) Lembar judul terdiri atas satu halaman. 

2) Lembar judul terdiri atas judul esai, logo perguruan tinggi, nama peserta 

beserta dengan NIM, nama perguruan tinggi, kota dan tahun penulisan 

3) Menggunakan huruf kapital dengan font Times New Roman, 12pt, judul esai 

dicetak tebal (bold) dan spasi 1.5. 

 

Naskah Esai 

1) Esai terdiri dari 3-5 halaman tidak termasuk halaman judul, lembar orisinalitas, 

dan biodata peserta. 

2) Naskah Esai terdiri atas tiga bagian, yakni: pendahuluan, isi dan penutu 

3) Menggunakan font Times New Roman, 12pt, dicetak tebal (bold) dan spasi 1.5 

 

 

 

 

 

 



F. ASPEK PENILAIAN 

No. Aspek Penilaian Uraian Bobot 

1 
Kesesuaian dengan 

tema 

Topik yang ditulis sesuai dengan tema, dilihat dari 

judul dan kesesuaian dengan bahasan/isi tulisan 
15% 

 
2 

Sistematika 

penulisan dan tata 

Bahasa penulisan 

Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Inggris 

yang baik dan benar serta komunikatif. Ditulis 

dengan sistematika yang jelas serta ketepatan dan 
kejelasan ungkapan 

 
15% 

 
3 

 
Ide dan gagasan 

Ide gagasan relatif baru dan unik. Gagasan 

sesuai dengan kondisi sat ini dengan menyajikan 

relevansi data dan fakta. Gagasan ditulis secara 

runtut dan jelas 

 
15% 

 

4 
Analisis serta 

kesimpulan 

Kemampuan menganalisis dan menyimpulkan. 

Kemampuan mentransfer gagasan untuk dapat 

diimplementasi 

 

20% 

5 Sumber informasi Kesesuaian literatur yang digunakan 15% 

6 Orisinalitas Orisinalitas karya 20% 

 

G. TIMELINE KOMPETISI 

- Pendaftaran dan pengiriman karya : 15 Oktober s.d. 25 November 2020 

- Penilaian babak penyisihan  : 26 November s.d. 6 Desember 2020 

- Pengumuman peserta 10 besar  : 8 Desember 2020 

- Presentasi peserta 10 besar  : 11 Desember s.d. 13 Desember 2020 

- Pengumuman pemenang   : 15 Desember 2020 

 

H. HADIAH 

1. Seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat 

2. Hadiah pemenang sebagai berikut : 

Juara 1  : Rp. 1.500.000 & e-Sertifikat Juara 

Juara 2   : Rp. 1.000.000 & e-Sertifikat Juara 

Juara 3   : Rp. 750.000 & e-Sertifikat Juara 

 

I. NARAHUBUNG 

0812-8246-3918 (Admin 1 Kompetisi) 

0857-7357-7263 (Admin 2 Kompetisi) 

0812-8246-3917 (Admin 3 Kompetisi) 


