PEDOMAN KOMPETISI ESAI MAHASISWA
SE-BANGKALAN 2017

SYARAT DAN KETENTUAN
KOMPETISI ESAI MAHASISWA SE-BANGKALAN 2017

1. PESERTA
Peserta kompetisi esai mahasiswa se-Bangkalan yang di selenggarakan oleh
HimpunanMahasiswaProdiSosiologiUTM adalah:
 Peserta adalah mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu tanda
mahasiswa.
 Naskah esai merupakan karya sendiri dan ditulis menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar (Sesuai EYD).
 Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirim satu naskah.
 Peserta mengisi formulir pendaftaran dan lembar pernyataan orisinalitas
karya peserta yang bisa diunduh di sosiologi.trunojoyo.ac.id
 Format penulisan dan ketentuan mengenai kompetisi esai bisa dilihat di
(sosiologi.trunojoyo.ac.id)
 Pengumpulan hasil karya esai dapat dikirim melalui email /
(hmpsosiologi@gmail.com)Peserta yang melanggar ketentuan akan
didiskualifikasi.
2. TEMA
Adapun tema pada lomba essay kali ini adalah “Kontribusiku dalam Mengawal
Pembangunan di Madura”
3. SUB TEMA
Tema penulisan dalam kompetisi ini adalah:
 Sosial
 Budaya
 Ekonomi
 Politik
 Agama
4. FORMAT PENULISAN NASKAH ESAI

 Naskah esai harus asli, bukan terjemahan, saduran atau mengambil karya
yang sudah ada, penulisan esai menekanka pada aspek orisinilitas
pemikiran.
 Esai dikerjakan secara individu.
 Isi esai harus sesuai dengan tema dan terdiri dari 3 bagian, yaitu
pembuka, argumen, dan kesimpulan.
 Format :
a. Esai diketik pada kertas A4.
b. Margin 3 cm disetiap sisi kecuali sisi kiri 4 cm.
c. Spasi 1,5.
d. Menggunakan huruf jenis Times New Roman ukuran 12 point.
e. Panjang naskah 5-7 halaman.
 Tahap pengumpulan esai tanggal 15 November 2017
 Naskah esai dilampirkan biodata (nama & nim) diletakkan didepan
dalam cover.
5. KRITERIA PENILIAN
 Pendahuluan ( 5% dari total esai).
 Argumenasi (90% dari total esai).
 Kesimpulan (5% dari total esai).
6. TEKNIK PENGIRIMAN NASKAH
 Naskah dikirim ke email panitia : hmpsosiologiutm@gmail.com
 Peserta harap melampirkan biodata diri dan asal universitas
 Peserta mencantumkan nama dan asal universitas pada judul email;
 Pengiriman naskah paling lambat 17 November 2017 pukul 23.59.
 Naskah yang sudah dikirim tidak dapat ditarik kembali atau jika ada
kesalahan tidak akan diterima kembali lagi;
 Setiap peserta akan mendapat email balasan/via sms dari pihak panitia
bahwa naskah esai telah diterima.
 Setiap peserta harus melakukan pembayaran sebesar 30.000 dan
mencantumkan
atau
mengirimkan
bukti
pembayaran
ke
hmpsosiologiutm@gmail.com dijadikan satu folder dengan naskah essay.
No. *Rekening BTN *00469-01-61-010509-8 (MOH. HAMZAH
FANSURI)
 Pengumuman
kejuaraan
akan
diumumkan
diakun
sosiologi.trunojoyo.ac.id dan hubungi melalui sms oleh panitia.
7. ALUR KOMPETISI
 Tahap pengumpulan esai (15 Oktober-17 November 2017)
 Tahap penjurian esai (18 - 21 November 2017)

resmi

 Tahap pengumuman esai (22 November 2017)
 Pemberian hadiah tanggal (24 November 2017)
8. HADIAH
Penetapan pemenang dan pemberian hadiah oleh panitia berdasarkan hasil
penilain dewan juri yang tidak dapat di ganggu gugat dan berkekuatan hukum.
Adapun hadiah yang di berikan adalah:
 Juara (I) mendapatkan uang pembinaan + Tropi + sertifikat
 Juara (II) mendapatkan uang pembinaan + Tropi + sertifikat
 Juara(III)mendapatkan uang pembinaan + Tropi+ sertifikat
 Setiap peserta akan diberikan e-sertifikat
 Setiap pemenang akan diundang di penutupan Dies Natalis dan Pekan
sosiologi Nasional.
8. KEPANITIAAN
Panitia Kompetisi Esai adalah anggota himpunan mahasiswa ProdiSosiologi
UTM yang tercantum dalam kepanitiaan acara Dies NatalisSosiologike- 15
Untuk lebih jelas dapat menghubungi sebagai berikut:
ketua pelaksana
: Samian (081-578-849-710)
sekertaris
:SukmaDwi Arum (085-853-855-718)
kordinator Kompetisi Esai
: Moh. HamzahFansuri (085-606-804-681)

Formulir Pendaftaran Kompetisi Esai
(Konrtibusiku dalam Mengawal Pembangunan di Madura)
1. Nama

:

2. NIM

:

3. Asal Universitas

:

4. Jurusan / Fakultas

:

5. Angkatan

:

6. Alamat

:

7. Alamat Kos (jika ada) :
8. No. HP

:

9. E-mail

:

10. Judul Esai

:

..........................,................2017

Peserta

Format Halaman Judul
JUDUL ESAI
..........................................................
Karya Ini Disusun untuk Mengkuti Kompetisi Esai Mahasiswa Se-Bangkalan 2017

Dies NatalisSosiologi ke-15
Himpunan Mahasiswa Prodi Sosiologi
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

LOGO
PERGURUAN
TINGGI

Disusun oleh:
_____________ (Nama, NIM, Angkatan)

NAMA FAKULTAS
NAMA PERGURAN TINGGI
KOTA
TAHUN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA PESERTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Peserta

:

Jurusan / Fakultas

:

NIM

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa esai dengan judul......
Kompetisi EsaiHimpunan Mahasiswa ProdiSosiologiUNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURAse-Bangkalanadalah benar merupakan karya saya sendiri dan esai tersebut
belum pernah menjadi finalis atau memenangkan perlombaan sejenis di tempat yang
lain.Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya. Jika kemudian
menyalahi aturan, karya saya berhak didiskualifikasi dari perlombaan tersebut.

....., ......, 2017

Yang MembuatPernyataan
Peserta

(.............................................)
NIM.

