PANDUAN
LOMBA KARYA ESAI 2018 BERSAMA INQU-ID

“Meraih Sustainable Development Goals dengan Ide dan Passion-mu”

PENDAHULUAN
INQU-ID adalah platform penghubung investor dengan petani dan UMKM yang
memberikan fasilitas berupa modal, edukasi, dan jaminan pasar. Kami bekerja sama dengan
Xchange Hamada untuk mengadakan “Lomba Karya Esai Nasional 2018 bersama INQU-ID”.
Kegiatan ini merupakan salah satu dari serangkaian acara pembukaan INQU-ID. Pelaksanaan
Lomba Karya Esai Nasional 2018 merupakan salah satu cara INQU-ID memberikan wadah
positif bagi generasi muda dalam menyampaikan gagasan, ide, dan inovasinya.
Kegiatan ini bertujuan memberikan wadah kepada generasi muda dalam menuangkan ide,
kritik, maupun apresiasinya pada hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini bertujuan untuk
mendorong generasi muda dalam menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Selain itu,
kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kreatifitas dan memotivasi peserta dalam
mengembangkan passion-nya.
Panduan Esai ini dibuat untuk memudahkan peserta dalam membuat esai sesuai dengan
kriteria yang sudah ditetapkan. Panduan ini mepaparkan berbagai teknis perlombaan, sehingga
para peserta yang akan menulis esai mendapat deskripsi kegiatan yang benar dan dapat aktif
membangun minat menulis.

SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA ESAI
A. Tema
Tema untuk lomba karya esai nasional 2018 adalah:
“Meraih Sustainable Development Goals dengan Ide dan Passion-mu”
Adapun Sustainable Development Goals yang dapat dipilih dalam satu karya esai adalah
salah satu dari tujuh belas pilar berikut:
1. Dunia tanpa kemiskinan
2. Ketahanan dan keberlanjutan pangan
3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan dan kehidupan yang sejahtera
4. Menjamin pendidikan yang berkualitas secara merata
5. Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk
semua
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang produktif dan
menyeluruh
9. Membangun infrastruktur, meningkatkan industri inklusif yang berkelanjutan,
serta mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem daratan
secara berkelanjutan
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di
semua tingkatan
17. Kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

B. Ketentuan Peserta
1. Peserta adalah siswa dan mahasiwa berusia 13-27 tahun
2. Peserta bersifat perorangan
3. Peserta mengisi biodata pada form yang telah panitia siapkan di alamat website
www.inqu-id.com
4. Peserta memilih salah satu pilar yang disiapkan panitia di alamat website
www.inqu-id.com
5. Peserta memasukkan esai di kolom esai yang panitia telah siapkan
6. Peserta boleh mengirimkan esai lebih dari satu dengan ketentuan hanya dapat
menjadi finalis pada satu judul
7. Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 60.000 per esai ke nomor
rekening berikut :
BANK MANDIRI 137-00-1232047-5 atas nama Ardian Pribadi W atau BANK
BCA 0953556186 atas nama Ardian Pribadi W
8. Konfirmasi pembayaran dilakukan pada form registrasi di alamat website
www.inqu-id.com dengan cara meng-upload bukti transfer
9. Peserta wajib menyukai semua postingan instagram dan line @inqu.id serta mengupload poster lomba esai beserta caption-nyadi akun instagram pribadi, tag
Instagram @inqu.id dan 10 teman.
a. Poster dapat diunduh di: https://goo.gl/4G7obG (jangan buka melalui LINE)

b. Caption:
Hai Pemuda Indonesia!

Hal besar datang dari hal-hal yang kita cintai, dari aktifitas yang terus kita geluti,
dan perjuangkan. Saya siap menemukan, memperdalam, dan menuangkan passion
saya dalam Lomba Karya Esai 2018 bersama Inqu-id "Meraih SDGs dengan Ide
dan Passion-mu".

Saya siap memenangkan hadiah Program Xchange Hamada Australia senilai 25

Juta Rupiah (dibuatkan paspor dan visa, makan, pp, dll bersih, tinggal berangkat),
uang tunai puluhan juta, sertifikat nasional dan internasional, serta kesempatan
meraih beasiswa pendidikan. Bagaimana dengan kalian?!

Daftar sekarang di www.inqu-id.com
Follow juga instagram dan Line: @inqu.id
untuk dapet informasi lebih lanjut!

C. Ketentuan
Ketentuan Umum :
1. Keputusan dewan juri atau tim penilai bersifat mutlak (tidak dapat diganggu
gugat)
2. Esai merupakan karya perorangan
3. Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan sesuai
dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
4. Esai belum pernah juara dan belum pernah dipublikasikan di manapun
5. Naskah esai yang masuk menjadi hak panitia, sehingga panitia berhak
mempublikasikan naskah esai dengan tetap mencantumkan identitas penulis

Ketentuan Penulisan :
1. Naskah esai minimal lima ratus kata dan maksimal seribu kata dimulai dari judul
hingga referensi.

Sistematika Penulisan :
Isi naskah esai diuraikan secara runut dan jelas. Naskah esai berisi tiga bagian, yaitu:
1. Pendahuluan
Bagian ini berisi latar belakang masalah dan tujuan penulisan.
2. Isi

Bagian ini berisi pemaparan masalah, tinjauan pustaka, dan gagasan yang dibahas.
3. Penutup
Bagian ini berisi kesimpulan esai.
4. Referensi
-

Daftar pustaka wajib ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca
dapat dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan.

-

Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari buku dimulai dengan
menuliskan nama pengarang, tahun terbit, judul buku, nama penerbit, dan
tempat terbit.

-

Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari jurnal dimulai dengan nama
penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume dan nomor halaman.

-

Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet ditulis alamat websitenya dan waktu pengunduhannya.

-

Penulisan yang diperoleh dari media cetak ditulis nama sumbernya, tanggal,
dan halaman.

D. Hadiah
Hadiah bagi para pemenang adalah sebagai berikut :


Juara I
1. Mengikuti Program Xchange International Youth Summit 2018 ke Australia
senilai Rp 25.000.000 keberangkatan pada 19-22 Juni 2018
2. Mendapatkan uang tunai Rp5.000.000
3. Mendapatkan International Certificate.
4. Mendapatkan sertifikat penghargaan juara 1
5. Mendapatkan kaos



Juara II
 Mendapatkan uang tunai Rp5.000.000
 Mendapatkan sertifikat penghargaan juara 2

 Mendapatkan kaos


Juara III
 Mendapatkan uang tunai Rp3.000.000.
 Mendapatkan sertifikat penghargaan juara 3.
 Mendapatkan kaos

Catatan: (E-sertificate untuk seluruh peserta yang akan dikirim melalui e-mail
bersamaan dengan pengumuman pemenang)

E. Timeline Kegiatan Lomba Esai

No

Tanggal

Kegiatan

Keterangan

1.

15 Januari 2018 – 15 Maret

Pembayaran

Melalui Website

2018
2.

www.inqu-id.com

15 Januari 2018 – 25 Maret

Pengumpulan Karya,

Melalui Website

2018

Upload Bukti

www.inqu-id.com

Transfer, dan upload
Poster
3.

15 Januari 2018 – 30 Maret

Penjurian

2018
4.

31 Maret 2018

Pengumuman

Melalui Website

Pemenang

www.inqu-id.com
dan Media Sosial

5.

April dan Juni 2018

Pemberian Hadiah

Panitia Lomba Esai :
1. Email
Subject

: hallo@INQU-ID
: Lomba Esai bersama INQU-ID #1

2. Instagram

: Inqu.id

3. Website

: www.inqu-id.com

4. Line

: @inqu.id ( respon cepat )

ASPEK PENILAIAN ESAI
No

Kriteria Penilaian

Parameter Penilaian


Bobot (%)

Penulisan : kerapihan, bentuk
alenea, dan jumlah halaman
penulisan kata sesuai PUEBI.

1.

Kesesuaian Format



Penyajian

:

tulisan,

Penulisan

kejelasan

sistematika

ketepatan

dan

ungkapan,

bahasa

20%

baku yang baik dan benar,
komunikatif,

dan

mudah

dipahami.


Keaslian gagasan.



Kreatif:

menunjukkan

pemahaman

baru

atas

persoalan yang dibahas.


Relevansi data dan informasi
yang

diacu

dengan

uraian

tulisan.

2.

Argumentasi

Keakuratan dan integritas data
60%

dan informasi.


Sumber pustaka dicantumkan
di dalam pengutipan dan daftar
pustaka.



Data dari hasil wawancara dan
observasi

lapangan

diutamakan.


Refleksi
didasarkan

atas

fakta

pada

yang

analisis.

menjadi prioritas penilaian.


Kemampuan menganalisis dan
memecahkan permasalahan.

3.

Kesesuaian dengan Tema
dan Subtema



Topik ditulis sesuai dengan
rumusan judul dan kesesuaian

20%

dengan bahasan/isi tulisan.
TOTAL
Persentase (%) Naskah

100
100%

