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LOMBA PENULISAN ESAI 

Tema Lomba: Pentingnya Tes Kemampuan Berbahasa Inggris 

 A. Ketentuan Lomba  

1. Peserta adalah mahasiswa D3/ S1 Universitas Airlangga (dibuktikan dengan scan KTM aktif). 

2. Peserta tidak dipungut biaya. 

3. Naskah esai merupakan karya perorangan dan belum pernah dipublikasikan 

4. Naskah harus ditulis dalam Bahasa Inggris.  

5. Peserta hanya dapat mengirimkan 1 karya. 

6. Naskah esai terdiri dari 2.000 – 3000 kata (tidak termasuk foto dan gambar). 

7. Naskah diketik di kertas A4, Times New Roman 12, spasi 1,5. Margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 

cm, dan bawah 3 cm. 

8. Judul esai bebas, namun harus sesuai dengan tema lomba. 

9. Naskah esai berisi tiga bagian yang tidak perlu disebut secara eksplisit, yaitu pendahuluan (berisi 

latar persoalan dan identifikasi topik bahasan), isi (pembahasan dan analisis), dan konklusi 

(kesimpulan/penutup). 

10. Sumber pustaka dianjurkan dari buku, jurnal, makalah, dan surat kabar. Sumber pustaka daring 

(online) bersifat terbatas pada sumber-sumber terpercaya (laman resmi surat kabar, instansi 

pemerintah/swasta, e-journal, e-book). Sumber pustaka dicantumkan di dalam pengutipan dan 

daftar pustaka. 

11. Sumber data untuk penulisan dapat dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan 

12. Esai dapat memuat data berupa foto/ gambar. 

13. Refleksi atas fakta yang didasarkan pada analisis menjadi prioritas penilaian. 

14. Naskah esai harus disertai lembar orisinalitas karya sesuai dengan format yang dapat diunduh di 

laman http://pusatbahasa.fib.unair.ac.id 

15. Naskah yang tidak disertai lembar orisinalitas karya dianggap gugur. 

 

B. Pengiriman Naskah Esai 

1. Naskah dapat dikirim melalui email festivalpusbaunair@gmail.com email paling lambat 18 

September 2015 pukul 24.00 WIB  

2. Pada subyek/judul email ditulis dalam format: “Nama lengkap peserta_Judul Esai”. 

3. Naskah yang dikirim di luar waktu yang telah ditentukan tidak akan disertakan dalam lomba. 

4. Naskah esai dibuat dalam format MS. Word dengan nama file: “Nama_Judul Esai”. 

5. Lembar orisinalitas dipindai/scan dan dikirim dalam format JPEG/PDF dengan nama file: Nama 

Lengkap Penulis. 

6. KTM dipindai/scan dan dikirim dalam format JPEG/PDF dengan nama file: Nama Lengkap Penulis 

dan NIM. 

7. File lembar orisinalitas yang dikirim tidak melebihi 5 Megabite (MB). 
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C. HADIAH  

Juara I : Rp 1.000.000 + piagam +  voucher training 

Juara II : Rp    750.000 + piagam +  voucher training 

Juara III : Rp    500.000 + piagam +  voucher training  

 
  

D. Seleksi dan Penjurian 
1. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2015 

2. Hadiah diambil pada tanggal 7 Oktober 2015  

3. Keputusan Dewan Juri adalah mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. 

4. Aspek-aspek yang dinilai adalah: 

No Aspek Uraian 

1 Organisasi  Komposisi meliputi tiga bagian esai yang tidak perlu disebutkan 

secara eksplisit: 1. Pendahuluan (berisi latar persoalan dan 

identifikasi topik bahasan); 2. Isi (pembahasan dan analisis); dan 

3. Kesimpulan (penutup). 

2 Substansi Isi  Pengembangan gagasan relevan dengan permasalahan. 

 Gagasan orisinil, yaitu menunjukkan pemahaman baru 

atas persoalan yang dibahas 

 Gagasan yang ditunjang dengan data dari hasil 

wawancara dan observasi lapangan lebih diutamakan.  

3 Penulisan dan Kebahasaan 

 a. Kosakata dan 

kalimat 

 Pilihan kata dan ungkapan tepat 

 Penggunaan kalimat baik dan benar 

 b. Susunan Paragraf Paragraf disusun berdasarkan kaidah penulisan yang efektif dan 

koheren 

 

 c. Ejaan dan Tanda 

Baca 

Penulisan ejaan dan tanda baca sesuai dengan aturan penulisan 

bahasa akademik  

 d. Kutipan dan 

Referensi 

Penulisan kutipan dan daftar pustaka sesuai dengan aturan gaya 

penulisan APA (American Psychological Association),  

contoh: 

Brown, H. D. (1994). Principles of language teaching and 

learning. New Jersey: Prentice-Hall Inc. 

 

 

PANITIA LOMBA ESAI  

Pusat Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga 

Alamat: Jl. Dharmawangsa Dalam Kampus B Universitas Airlnggs 

Email : festivalpusbaunair@gmail.com 

Laman : www.festivalpusatbahasaunair.wordpress.com 

              www.pusatbahasa.fib.unair.ac.id  

http://www.pusatbahasa.fib.unair.ac.id/

