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A. NAMA LOMBA
Semar Essay Competition FILM (Festival Ilmiah Mahasiswa) 2017

B. TEMA LOMBA
Realisasi Sustainable Development Goals (SDGs) melalui inovasi Ilmu Pengetahuan
& Teknologi yang Berbudaya untuk Mewujudkan Indonesia yang Mandiri

C. SUBTEMA LOMBA
1. Peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka memperbaiki kualitas sumber daya
manusia Indonesia
2. Strategi pengelolaan lingkungan yang terjangkau dan berkelanjutan
3. Inovasi dalam perbaikan kualitas industri dan infrastruktur di Indonesia
4. Manajemen pengelolaan tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan
ekonomi Indonesia

D. WAKTU PELAKSANAAN
Pengumpulan Naskah

Gelombang I

1 Desember 2016 –31 Desember
2016 (Rp 30.000)

Gelombang II

1 Januari 2017 – 31 Januari
2017 (Rp 35.000)

Penjurian

Dimulai tanggal 31 Desember 2016

Pengumuman 10

21 Februari 2017

Finalis
Presentasi Esai

10 Maret 2017

E. PERSYARATAN PESERTA LOMBA

1. Peserta terdaftar sebagai mahasiswa (D3/S1) aktif di perguruan tinggi Indonesia
dibuktikan dengan melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa.
2. Peserta dapat berupa individu maupun tim yang terdiri dari maksimal 2 orang,
dengan 1 orang sebagai ketua dan anggota kelompok, dapat berasal dari program studi
yang berbeda tetapi masih dalam perguruan tinggi yang sama.
3. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 naskah esai yang
berbeda dan melakukan pembayaran sesuai jumlah naskah yang dikirim.
4. Naskah esai yang dikirim adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan dan
belum pernah menjadi juara pada semua event sebelumnya dan tidak sedang
diikutkan dalam lomba lain.

F. MEKANISME PENDAFTARAN
1. Peserta

mengisi

formulir

pendaftaran

yang

dapat

diunduh

di

www.festivalilmiah.uns.ac.id
2. Peserta membayar biaya registrasi untuk gelombang I sebesar Rp 30.000 sedangkan
untuk gelombang II sebesar Rp 35.000 per karya yang dapat dibayarkan melalui
transfer ke rekening: No. Rekening BRI (1298-01-001478-50-5) a.n. Nurul Faiqoh
(Harap Menyimpan Bukti Pembayaran) paling lambat pembayaran sesuai dengan
gelombang pendaftaran.
3. Setelah melakukan pembayaran, peserta diwajibkan melakukan konfirmasi via sms
maksimal 1x24 jam dengan format: Essay FILM 2017_Nama Ketua_Perguruan
Tinggi _Tiga kata pertama judul essay_Bayar 1/2 (gelombang) ke nomor
082337935391 atas nama Nurul Faiqoh.

G. PENGIRIMAN BERKAS
1. Naskah dikirim dalam bentuk softcopy PDF dengan format nama file: Essay FILM
2017 _Nama Ketua_Asal Perguruan Tinggi_Tiga kata pertama judul essay
2. Naskah yang dikirim juga menyertakan dokumen-dokumen tambahan antara lain:
a. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebanyak satu buah dengan format jpg
atau jpeg. KTM diberi nama dengan format: KTM_Nama Lengkap_Asal
Perguruan Tinggi
b. Scan Bukti Pembayaran sebanyak satu buah dengan format jpg atau jpeg
c. Surat Orisionalitas Karya yang diberi materai 6000 dan telah ditandatangani
d. Formulir Pendaftaran yang telah diisi lengkap

3. Naskah esai dan dokumen tambahan dikumpulkan dalam satu folder dengan format
.rar atau .zip dengan nama: Essay FILM 2017 _Nama Ketua_Asal Perguruan
Tinggi_Tiga kata pertama judul essay dikirimkan

atau

diunggah

di web

www.festivalilmiah.uns.ac.id
4. Setelah mengirimkan naskah esai dan dokumen tambahan, peserta wajib
mengirimkan SMS konfirmasi dalam waktu 1x24 jam dengan format: Essay FILM
2017_Nama Ketua_Perguruan Tinggi _Tiga kata pertama judul essay ke nomor
085728608864 atas nama Finly.

H. PENGHARGAAN
 Juara 1: Rp 2.500.000,00
 Juara 2: Rp 2.000.000,00
 Juara 3: Rp 1.500.000,00

KETENTUAN PENULISAN

A. PERSYARATAN PENULISAN
1. Naskah ditulis minimal 3 halaman dan maksimal 7 halaman. Jumlah halaman tidak
termasuk cover serta lampiran-lampiran. Jumlah halaman yang tidak sesuai
dengan ketentuan jumlah halaman akan mempengaruhi penilaian. Cover sesuai
dengan dilampiran panduan.
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. Nama penulis esai dan asal universitas diletakkan di bawah judul.
4. Esai diketik dengan ukuran font 12 point, Times New Roman, spasi 1.5, batas
pengetikan kiri, kanan, atas, bawah 4,3,3,3 dan ukuran kertas A4.
5. Naskah esai berisi tiga bagian, yaitu pendahuluan (berisi latar persoalan dan
identifikasi topik bahasan), isi (pembahasan dan analisis), dan konklusi
(kesimpulan/penutup). Tiga bagian tersebut tidak harus disebutkan secara eksplisit.
6. Sumber referensi baik berupa buku, jurnal, surat kabar atau sumber yang lain harus
dicantumkan dalam daftar pustaka dengan format hardvard.
7. Esai merupakan gagasan orisinil buatan peserta dan belum pernah
dipublikasikan dalam bentuk apapun dan dimanapun.
8. 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.
9. Naskah esai yang dikirim menjadi hak panitia. Panitia berhak
mempublikasikan esai peserta dengan tetap mencantumkan nama penulis.
B. KRITERIA PENILAIAN
Kriteria penilaian Semar Essay Competition FILM (Festival Ilmiah Mahasiswa) 2017
sebagai berikut :
1. Penilaian terdiri atas dua aspek :
a. Naskah esai (seleksi tahap pertama)
b. Presentasi esai (bagi yang lolos 10 besar)
2. Penilaian ini dilakukan oleh Tim Juri yang ditetapkan oleh panitia Semar
Essay Competition FILM (Festival Ilmiah Mahasiswa) 2017.
3. Naskah yang diterima sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan
diseleksi dan ditetapkan 10 esai terbaik dengan nilai akumulasi tertinggi dari juri
untuk dipresentasikan pada saat Grand Final.
4. Tim juri akan menetapkan 3 pemenang berdasarkan penilaian naskah dan presentasi.
5. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

6. Aspek - aspek yang dinilai dan bobot penjurian :
No Aspek Penilaian
Kesesuaian
1
Tema

2

Gagasan

Uraian

Bobot

Topik sesuai dengan tema esai yang
telah ditentukan. Kesesuaian tema bisa
dilihat dari judul dan kesesuaian ikhwal.

10%

Penyajian gagasan yang relatif baru dan
kekinian dengan menyajikan data dan
fakta secara komprehensif

30%

Relevansi data dan informasi yang diacu
dengan uraian tulisan.
3

4

Argumentasi

Penulisan

Kemampuan menganalisis serta
merumuskan simpulan.

40%

Tata tulis (kerapian ketik, tata letak,
jumlah halaman, ketetapan dan kejelasan
ungkapan, penggunaan EYD)

20%

C. GRAND FINAL LOMBA ESSAY
Esai terbaik akan diundang untuk mempresentasikan hasil karyanya di hadapan dewan
juri pada Grand Final (Festival Ilmiah Mahasiswa) 2017 yang diselenggarakan tanggal
10 Maret 2017 di Universitas Sebelas Maret. Pengumuman finalis Grand Final akan
disampaikan oleh panitia pada tanggal 21 Februari 2017. Selanjutnya pesera yang
lolos final akan mendapatkan panduan lebih lanjut terkait mekanisme, technical meeting,
grand final, dan lainnya.

Untuk Info Lebih Lanjut Hubungi:
Contact Person
Email
Facebook
Twitter
Instagram
Web
Alamat

: 085728608864 (Finly)
: festilmiah@sim.uns.ac.id
: Festival Ilmiah UNS
: @FestIlmiah2017
: @festilmiahuns
: www.festivalilmiah.uns.ac.id
: Gedung Porsima Lantai 1, Jl. Ir. Sutami No.36 A
Surakarta 57126

Contoh Format Halaman Judul

Subtema:

Logo
Perguruan Tinggi

Judul Essay
…………………………………………………………………………
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