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A. TEMA
“Membangun Prestasi Generasi Muda menuju Sustainable Development Goals (SDGs)”
B. SUB TEMA
1.) Pendidikan
2.) Ekonomi
3.) Teknologi
4.) Sosial - Humaniora
C. TIME LINE
1.
2.
3.
4.
5.

Pendaftaran dan Pengiriman Essai
Penilaian Karya Essai
Pengumuman 5 Finalis
Presentasi 5 Finalis Essai
Pengumuman Juara & Field Trip

: 08 Mei - 18 Juni 2017
: 19 Juni – 02 Juli 2017
: 03 Juli 2017
: 14 Juli 2017
: 15 Juli 2017

D. HADIAH
1. Juara 1 : Uang pembinaan + piala + sertifikat juara
2. Juara 2 : Uang pembinaan + piala + sertifikat juara
3. Juara 3 : Uang pembinaan + piala + sertifikat juara
E. MEKANISME PENDAFTARAN
1. Melengkapi formulir pendaftaran pada link bit.ly/pendaftaranSEN2017
2. Membuat karya essai sesuai pedoman yang telah ditentukan
3. Melakukan pembayaran karya essai sebesar Rp.30.000 ke rekening
0069969021100 (Bank BJB) a.n UKM Penalaran & Keilmuan UNSWAGATI
4. Scan atau foto bukti pembayaran pendaftaran essai dan kirimkan via e-mail
semarak.keilmuan@gmail.com
5. Mengirimkan karya essai via e-mail semarak.keilmuan@gmail.com sesuai ketentuan
lomba.

F. SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA
1. Peserta lomba essai adalah mahasiswa/i dari jenjang pendidikan D1 sampai S1 di seluruh
Indonesia
2. Peserta lomba wajib melakukan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran sebesar
Rp 30.000
3. Peserta lomba wajib membuat essai sesuai tema yang sudah ditentukan
4. Essai yang ditulis merupakan merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat.
5. Essai yang dilombakan merupakan karya essai yang belum pernah dipublikasikan atau
diperlombakan.
6. Naskah karya essai dikirmkan dalam bentuk microsoft word (.doc) dan diberi nama
dengan format nama sebagai berikut:
NAMA LENGKAP – ASAL UNIVERSITAS - JUDUL KARYA ESAI
(Contoh: ARDI SATRIA – UNSWAGATI – MEMBANGUN NILAI-NILAI
KARAKTER PEMUDA)
7. Peserta harus melengkapi dokumen tambahan antara lain:
a. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dengan ukuran per KTM <1 Mb, sebanyak
satu buah dengan format .jpg atau .jpeg. Setiap berkas KTM diberi nama dengan
format KTM_NAMA LENGKAP_ASAL UNIVERSITAS (Contoh:KTM_ARDI
SATRIA_UNSWAGATI)
b. Scan/foto bukti pembayaran, format .jpg, atau .jpeg.
c. Foto dengan ukuran per foto <1 Mb dan dalam bentuk .jpg, atau .jpeg. Setiap berkas
FOTO diberi nama dengan format FOTO_NAMA LENGKAP_ASAL
UNIVERSITAS (Contoh: FOTO_ARDI SATRIA_UNSWAGATI)
d. Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya
e. Formulir Pendaftaran yang telah diisi lengkap.
8. Essai dikirimkan lengkap dengan dokumen tambahan dalam bentuk folder dengan
format .rar via e-mail : semarak.keilmuan@gmail.com
dengan subjek : NAMA LENGKAP PENULIS – NAMA PERGURUAN TINGGI.
Contoh : ARDI SATRIA - UNSWAGATI
9. Pengiriman essai tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan
10. Satu mahasiswa hanya boleh mengirimkan maksimal 3 karya essai.
11. Keputusan dewan juri atau panitia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

KETENTUAN PENULISAN

A. SIFAT DAN ISI TULISAN
1. Kreatif dan Inovatif
a. Tulisan berisi gagasan yang kreatif sesuai dengan tema.
b. Karya essai berupa inovasi dan solusi yang memiliki landasan teori yang jelas dan realistis.
2. Orisinalitas karya
3. Kelayakan implementasi gagasan dalam kehidupan
4. Logis dan Sistematis
a. Karya essai ditulis secara sistematis.
b. Karya essai memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis dan simpulan yang jelas.
c. Penulisan karya essai berdasarkan hasil studi pustaka, pengamatan dan/ atau interview atau
hasil penelitian yang telah dilakukan.
B. SISTEMATIKA PENULISAN
1. Panjang karya essai adalah 5 – 7 halaman (dimulai dari pendahuluan sampai simpulan dan
tidak termasuk lampiran).
2. Diketik dengan ketentuan margin sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.

Kanan
Kiri
Atas
Bawah

3 cm
4 cm
3 cm
3 cm

3.Ukuran kertas A4, Font, Times New Rowman, justify, Spasi : 1,15.
4. Cover karya essai ditulis sesuai format yang telah ditentukan pada lampiran 1.
5. Bagian Pendahuluan berisi latar belakang dan identifikasi masalah
6. Bagian Isi berisi:
a) Isi berisi Pembahasan dan Analisis.
b) Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan

masalah yang dikaji.
c) Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan.
d) Uraian mengenai gagasan yang menjadi ide dalam karya essai yang dibuat untuk
permasalahan yang dipilih sesuai subtema.
7.Simpulan
8.Daftar Pustaka
9.Lampiran (jika diperlukan)
C. PETUNJUK TEKNIS PENULISAN DAN PENGETIKAN
1. Pengetikan Kalimat
a. Awal alinea diketik menjorok 5 point atau1,25cm.
b. Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi menjorok kedalam dan
semuanya tanpa diberi tanda petik.
2. Penomoran Halaman. Bagian inti karya essai mulai dari Pendahuluan sampai Simpulan
memakai angka Arab (1,2, 3 dan seterusnya). Nomor halaman ditulis pada bagian kanan atas.
D. KETENTUAN TAMBAHAN
1. Peserta yang lolos 5 besar akan diundang dan diwajibkan datang untuk mempresentasikan
karya essainya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
2. Peserta yang lolos sebagai finalis akan mengikuti field trip wisata budaya, kuliner, pendidikan
di Daerah Cirebon, Jawa Barat dan mendapatkan bonus tiket seminar nasional.
3. Peserta yang lolos diperbolehkan membawa peralatan penunjang saat presentasi final.
4. Peserta yang lolos wajib memakai almamater institusi sepanjang kegiatan Semarak Essai
Nasional (SEN) dalam rangkaian acara Semarak Keilmuan 2017
5. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi :
Contact Person :
Ardi (087729930581)
Devi (085791402034)

Instagram : @penalarandankeilmuan_unswagati
E-mail

: semarak.keilmuan@gmail.com

Web

: penalarandankeilmuan.unswagati.ac.id

Lampiran 1. Format Halaman Judul

SEMARAK ESSAI NASIONAL (SEN)
Subtema: (tuliskan sesuai yang dipilih)

JUDUL ESAI
(langsung tuliskan judulnya)

oleh :
(Nama Lengkap)
(Jurusan)
(NIM dan tahun angkatan)

Logo
Universitas

NAMA PERGURUAN TINGGI
KOTA
TAHUN

Lampiran 2. Format Lembar Pernyataan

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA
SEMARAK ESSAI NASIONAL (SEN) 2017

Judul Karya Essai

: ......................................................................................................

Nama Peserta

: ......................................................................................................

Asal Universitas

: ......................................................................................................

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya essai dengan judul diatas
benar merupakan karya esai orisinil yang dibuat oleh penulis dan belum pernah
dipublikasikan/dilombakan

diluar

kegiatan

“Semarak

Essai

Nasional

(SEN)”

yang

diselenggarakan oleh UKM Penalaran dan Keilmuan (P&K) Universitas Swadaya Gunung Jati
(UNSWAGATI) Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terbukti terdapat pelanggaran
di dalamnya, maka saya siap untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk
pertanggungjawaban saya.

………….., ……………2017
Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Peserta,
Materai
6000

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

NIDN.

NIM.

