


PANDUAN LOMBA ESAI 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH DAN ESAI 

MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI DAN KIP KULIAH 

TINGKAT NASIONAL TAHUN 2021 

 

A. LATAR BELAKANG 

Forum Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang (Formadiksi UM) 

memiliki visi yaitu sebagai wadah mahasiswa penerima Bidikmisi Universitas Negeri 

Malang yang berintelektual, bermoral, inovatif, dan kontributif, Formadiksi UM berupaya 

mewujudkan suatu kegiatan yang mampu mewadahi pemikiran mahasiswa penerima 

Bidikmisi dan KIP Kuliah UM khususnya dan mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP 

Kuliah lainnya yang berada di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Ide tersebut 

umumnya dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah dan Esai. Selain itu, kegiatan ini juga 

diharapkan mampu meningkatkan soft skill mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP 

Kuliah. Hal itulah yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan Lomba Karya 

Tulis Ilmiah dan Esai Mahasiswa Penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah Tingkat Nasional 

Tahun 2021. 

Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Esai Mahasiswa Penerima Bidikmisi dan KIP 

Kuliah Tingkat Nasional yang mengusung tema “Inovasi dan Strategi Mahasiswa 

Penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah dalam Upaya Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19 

di Era New Normal” dimaksudkan untuk mewadahi ide-ide kreatif dan pemikiran-

pemikiran kritis mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah untuk mencarikan 

sebuah solusi terkait permasalahan yang tengah terjadi satu tahun belakangan. Selain itu, 

mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah juga dituntut untuk peduli terhadap 

perkembangan pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya.  

Dampak pandemi Covid-19 masih kita rasakan hingga kini. Oleh karena itu, 

dengan mengusung tema seperti dipaparkan di atas, diharapkan dapat mewadahi 

terciptanya inovasi-inovasi sebagai upaya memperbaiki dampak dari adanya pandemi 

Covid-19. Tema kegiatan ini diperinci dalam beberapa sub tema sehingga diharapkan 

dapat menampung ide-ide kreatif mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah di 
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Indonesia dalam menciptakan solusi atas berbagai problematika dari berbagai aspek yang 

dihadapi Indonesia. 

  

B. TEMA DAN SUB TEMA 

1. TEMA 

“Inovasi dan Strategi Mahasiswa Penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah dalam Upaya 

Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19 di Era New Normal” 

2. SUB TEMA 

a. Ekonomi 

b. Kesehatan 

c. Agrokompleks 

d. Sains dan Teknologi 

e. Pendidikan 

f. Sosial Budaya 

 

C. TANGGAL PENTING 

No Kegiatan Tanggal 

1.  Pendaftaran dan pengumpulan esai gelombang 1 10–30 Juni 2021 

2.  Pendaftaran dan pengumpulan esai gelombang 2 1–11 Juli 2021 

2. Perpanjangan pendaftaran 11–25 Juli 2021 

4. Pengumuman juara 10 Agustus 2021 

 

D. KETENTUAN UMUM 

1. Lomba esai dilaksanakan secara online. 

2. Naskah esai yang dikirimkan adalah karya perseorangan. 

3. Jumlah peserta dari setiap perguruan tinggi tidak dibatasi. 

4. Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal dua naskah esai dengan 

ketentuan hanya dapat menjadi pemenang dari salah satu naskah yang terbaik. 

5. Setiap peserta yang mengikuti lomba esai diperbolehkan juga mengikuti Lomba 

Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan Formadiksi UM. 
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6. Naskah yang dikirimkan merupakan karya asli (bukan hasil plagiarisme), belum 

pernah dipublikasikan, dan belum pernah menjadi juara dalam lomba-lomba 

sebelumnya. 

7. Apabila peserta terbukti melakukan kecurangan, maka akan dikenakan sanksi berupa 

diskualifikasi. 

8. Penilaian juri bersifat mutlak dan dapat dipertanggungjawabkan.  

9. Panitia memiliki hak penuh atas publikasi karya dengan hak cipta tetap dimiliki oleh 

peserta. 

10. Setiap peserta memasang Twibbon yang dapat diunduh melalui link 

http://formadiksi.um.ac.id/twibbon-lktien-tahun-2021/ dengan caption yang telah 

disediakan dalam lampiran panduan ini. 

11. Setiap peserta melakukan pendaftaran maupun pengiriman naskah karya disertai 

dengan kelengkapan seperti yang tertera pada poin G (Mekanisme Pendaftaran dan 

Pengiriman Karya). 

 

E. KETENTUAN PESERTA 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif (D3/D4/S1) angkatan 2017–2020 di perguruan 

tinggi (swasta atau negeri) di Indonesia yang dibuktikan dengan hasil scan Kartu 

Tanda Mahasiswa (KTM) asli/KTM sementara dan atau surat keterangan dari 

perguruan tinggi yang bersangkutan. 

2. Peserta merupakan mahasiswa penerima Bidikmisi atau KIP Kuliah yang dibuktikan 

dengan hasil scan surat keterangan mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah. 

3. Peserta Lomba Esai merupakan perseorangan/individu. 

 

F. SELEKSI KARYA 

1. Seleksi Esai 

Naskah esai yang dikirimkan oleh peserta akan diseleksi oleh dewan juri dan dipilih 3 

karya terbaik dengan nilai tertinggi yang akan diumumkan sebagai juara 1, juara 2, 

dan juara 3. 

2. Pengumuman Juara. 
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Peserta dengan 3 naskah esai terbaik akan diumumkan di seluruh akun media sosial 

Formadiksi UM pada tanggal 10 Agustus 2021. 

 

G. MEKANISME PENDAFTARAN DAN PENGIRIMAN NASKAH 

1. Peserta mengisi formulir pendaftaran secara online sekaligus mengunggah naskah esai 

melalui link http://formadiksi.um.ac.id/pendaftaran-lomba-esai-tingkat-nasional/   

paling lambat tanggal 25 Juli 2021 pukul 23.59 WIB. 

2. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi biodata sesuai yang tertera dalam formulir dan 

mengunggah file berikut: 

a. Foto formal berwarna ukuran 3×4 (format *.jpg, .jpeg, .png, maksimal 10 MB) 

dengan format nama file Foto_Nama Lengkap. 

b. Hasil scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) asli/KTM sementara atau surat 

keterangan aktif sebagai mahasiswa dari masing-masing perguruan tinggi (format 

*.jpg atau *.pdf, maksimal 10 MB) dengan format nama file KTM_Nama 

Lengkap Peserta atau Surat Keterangan Aktif Mahasiswa_Nama Lengkap 

Peserta. 

c. Hasil scan bukti mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah (format *.jpg atau 

*.pdf, maksimal 10 MB) dengan format nama file Bukti Penerima 

Bidikmisi_Nama Lengkap Peserta atau Bukti Penerima KIP Kuliah_Nama 

Lengkap Peserta. 

d. Naskah esai dengan format *.pdf maksimal 20 MB dengan format nama file Nama 

Lengkap Peserta_Nama Perguruan Tinggi_Subtema_3 Kata Pertama Judul 

Esai. 

Contoh penamaan file naskah: “Erlanda Dora Oktaviana_Universitas Negeri 

Malang_Sains dan Teknologi_Pemanfaatan Artificial Intelligence.” Naskah esai 

telah diberi lampiran lembar pernyataan orisinalitas karya yang telah 

ditandatangani di atas meterai 10000 oleh peserta. 

e. Hasil scan surat pernyataan pendaftaran yang telah ditandatangani peserta (format 

*.pdf, maksimal 10 MB) dengan format nama file Surat Pernyataan_Nama 

Lengkap Peserta. 
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Keterangan:  

Format lembar pernyataan orisinalitas karya dan surat pernyataan pendaftaran dapat 

dilihat pada lampiran atau dapat mengunduh pada laman https://bit.ly/Format-

Pernyataan-Lomba-Esai-Formadiksi-UM-2021   

2. Setelah mengisi dan mengirimkan formulir pendaftaran, peserta melakukan 

konfirmasi pendaftaran melalui personal chat WhatsApp ke nomor 0856-4644-8414 

(Diky Romadoni Saputra) dengan format Nama Lengkap Peserta_Nama 

Perguruan Tinggi_Subtema_Judul Esai. 

Contoh: “Erlanda Dora Oktaviana_Universitas Negeri Malang_Sains dan 

Teknologi_Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Upaya Penguatan Sektor 

Kesehatan Pascapandemi.” 

3. Peserta membayar biaya registrasi pendaftaran, dengan ketentuan: 

a. Gelombang I  : Rp35.000,00 

b. Gelombang II  : Rp45.000,00 

c. Masa perpanjangan : Rp45.000,00 

Batas akhir pembayaran tanggal 25 Juli 2021 pukul 23.59 WIB.  

 

H. KETENTUAN PENULISAN ESAI 

1. Naskah yang ditulis sesuai dengan tema dan subtema yang telah ditentukan. 

2. Naskah yang ditulis bersifat orisinal, belum pernah diikutsertakan dalam lomba-lomba 

sebelumnya, dan belum pernah dipublikasikan di manapun. 

3. Naskah yang ditulis didukung oleh sumber dan tinjauan pustaka yang jelas, akurat, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Naskah yang ditulis tidak mengandung unsur suku, ras, agama, dan antar golongan 

(SARA) dan bukan hasil plagiarisme. 

5. Naskah yang ditulis sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI). 

6. Naskah diketik pada kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5  dan menggunakan jenis dan 

ukuran huruf Times New Roman 12 pt. 

7. Batas (margin) pengetikan: samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas atas 3 cm, 

batas bawah 3 cm. 
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8. Naskah ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf 

kapital, kecuali kata penghubung, seperti: yang, dari, dan, terhadap, dan lain 

sebagainya. Berikut pengetikan kalimat dan perinciannya. 

a. Awal alinea diketik menjorok 5 point atau 1,25 cm. 

b. Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi menjorok ke  

dalam tanpa diberi tanda petik. 

9. Format pengetikan judul dan subjudul (Pendahuluan, Isi, Penutup, Daftar Pustaka, dan 

Lampiran) beserta perinciannya adalah sebagai berikut. 

a. Jarak pengetikan adalah 3 spasi (antara judul dan subjudul) dan 1,5 spasi 

(subjudul dan kalimat di bawahnya). 

b. Judul diketik di tengah-tengah menggunakan huruf kapital, dicetak tebal (bold), 

dan tanpa digarisbawahi. 

c. Subjudul ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf 

kapital, kecuali kata penghubung, seperti: yang, dari, dan, terhadap, dan lain 

sebagainya. 

10. Peserta harus mengikuti petunjuk penulisan sebagai berikut: 

a. Halaman Judul (format terlampir) 

• Judul diketik dengan huruf besar (kapital), hendaknya ekspresif, sesuai, dan 

tepat dengan masalah yang ditulis, serta tidak membuka peluang untuk 

penafsiran ganda. 

• Logo perguruan tinggi. 

• Nama dan NIM penulis ditulis dengan jelas. 

• Perguruan tinggi, kota/kabupaten asal, dan tahun penulisan ditulis dengan 

jelas. 

b. Naskah Esai  

Naskah esai ditulis paling banyak 10 halaman (tidak termasuk halaman judul dan 

lampiran) yang terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. 

• Pendahuluan: berisi latar belakang atau gambaran umum mengenai topik yang 

diangkat serta alasan memilih pokok pembahasan dalam naskah esai.  

• Isi: berisi argumentasi dan analisis penulis esai yang didukung dengan 

sejumlah data dan fakta yang akurat.  
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• Penutup: berisi simpulan atau sintesis dan rekomendasi penulis. 

c. Daftar Pustaka  

Daftar pustaka ditulis untuk memudahkan pembaca dalam penelusuran sumber 

data yang ditulis. Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis 

nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, kota terbit, dan nama penerbit. 

Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, tahun, judul 

tulisan, nama jurnal, volume, dan nomor halaman. Penulisan daftar pustaka yang 

diperbolehkan dari internet dengan mencantumkan alamat website dan waktu 

pengambilan. Adapun penulisan daftar pustaka menggunakan gaya penulisan 

American Psychological Association (APA) atau Harvard.  

d. Lampiran:  

• Daftar riwayat hidup peserta, minimal mencakup nama lengkap, tempat dan 

tanggal lahir, program studi/jurusan/fakultas, asal perguruan tinggi, nomor 

handphone, E-mail, riwayat pendidikan serta karya yang pernah dibuat dan 

penghargaan ilmiah yang pernah diraih jika ada (format terlampir). 

• Hasil scan surat pernyataan orisinalitas karya yang telah ditandatangi di atas 

meterai 10000 oleh peserta. 

 

I. ASPEK PENILAIAN 

No. 
Kriteria 

Penilaian 
Acuan Penilaian 

Bobot 

(%) 

Skor 

(1-100) 

Nilai  

(Bobot × Skor) 

1.  

Orisinalitas 

karya dan 

keatraktifan 

topik 

a. Orisinalitas ide dan 

argumentasi. 

b. Keatraktifan judul dan topik 

yang dibahas 
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2.  
Format 

Penulisan 

a. Kerapian, tipografi, ukuran 

kertas, jumlah halaman. 

b. Penggunaan kata dan 

kesesuaian cara penulisannya 

yang benar 
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3.  

Ketajaman 

Analisis 

Permasalahan 

a. Kemampuan merumuskan 

masalah. 

b. Kemampuan menguraikan 

faktor-faktor yang 

35 
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mempengaruhi timbulnya 

masalah atau latar belakang 

masalah. 

c. Kesesuaian penyelesaian 

masalah dengan perumusan 

masalah yang disertai 

dengan argumentasi ilmiah. 

d. Kemampuan dalam 

argumentasi yang dituangkan 

dalam eksplorasi tema. 

e. Kesesuaian lingkup 

eksplorasi tema 

4. 

Manfaat dan 

Urgensi 

Permasala 

han yang 

diangkat 

Pentingnya masalah yang 

diangkat dan manfaat yang dapat 

diberikan bagi pembacanya. 25 

  

5. 
Simpulan dan 

Saran 

a. Kemampuan 

menghubungkan masalah 

dan tujuan dengan simpulan. 

b. Kemampuan merumuskan 

implikasi kebijakan secara 

spesifik.  

c. Kualitas penyampaian 

pesan/komunikasi. 

20 

  

                                              TOTAL 100   

 

J. HADIAH DAN PENGHARGAAN 

 Juara 1: Trofi, uang pembinaan Rp500.000,00 dan piagam penghargaan. 

 Juara 2: Trofi, uang pembinaan Rp350.000,00 dan piagam penghargaan. 

 Juara 3: Trofi, uang pembinaan Rp200.000,00 dan piagam penghargaan. 

 Setiap peserta mendapat e-sertifikat 
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K. INFORMASI LEBIH LANJUT 

➢ Narahubung : 0878-8527-9263 (Erlanda Dora Oktaviana) 

   0856-4644-8414 (Diky Romadoni Saputra) 

➢ Website : formadiksi.um.ac.id 

➢ Email  : formadiksi@um.ac.id 

➢ Instagram : formadiksium 

➢ Twitter  : UM_Formadiksi 

➢ Facebook : Formadiksi UM 

➢ Tiktok   : formadiksium 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Tempat bidang pengetikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batas 

bidang 

pengetikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat nomor 

halaman bab baru 
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3 cm 4 cm 



 

5 cm 

Lampiran 2. Format Halaman Judul 

 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH DAN ESAI  

MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI DAN KIP KULIAH   

TINGKAT NASIONAL TAHUN 2021 

(BIDANG ESAI) 

JUDUL ESAI 

................................................................ 

............................................................................................... 

 

 

 

 

 5 cm 

 

 

 

Disusun oleh: 

Nama Peserta, NIM, Angkatan 

 

(jarak 5 enter) 

 

NAMA PERGURUAN TINGGI 

KOTA 

TAHUN 

 

 

LOGO 

 

Perguruan 

Tinggi 
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Lampiran 3. Format Surat Pernyataan Pendaftaran 

 

SURAT PERNYATAAN PENDAFTARAN 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH DAN ESAI MAHASISWA PENERIMA 

BIDIKMISI DAN KIP KULIAH TINGKAT NASIONAL TAHUN 2021 

BIDANG LOMBA ESAI 

 

Yang bertanda di bawah ini: 

nama lengkap  : 

NIM   : 

asal perguruan tinggi : 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Bersedia mengikuti serangkaian acara Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Esai Mahasiswa 

Penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah Tingkat Nasional Tahun 2021 sesuai yang telah 

ditentukan oleh panitia. 

2. Tidak akan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari 

pihak manapun. Apabila di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima 

sanksi sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara Lomba Karya Tulis Ilmiah dan 

Esai Mahasiswa Penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah Tingkat Nasional Tahun 2021. 

 

Kota, Tanggal Bulan 2021 

         

 

 

         Nama Lengkap 

         NIM  
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Meterai 

10.000 

Lampiran 4. Format Penulisan Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya 

 

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH DAN ESAI MAHASISWA PENERIMA 

BIDIKMISI DAN KIP KULIAH TINGKAT NASIONAL TAHUN 2021 

BIDANG LOMBA ESAI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama lengkap   : ………………………………………………………………… 

NIM    : ………………………………………………………………… 

asal perguruan tinggi  : ………………………………………………………………… 

menyatakan bahwa naskah esai dengan judul...………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dipublikasikan di 

manapun dan/atau dilombakan di luar kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Esai 

Mahasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah Tingkat Nasional Tahun 2021 yang diselenggarakan 

oleh Forum Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang (Formadiksi UM). 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari 

terdapat pelanggaran di dalamnya, maka saya siap didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kami. 

 

Kota, Tanggal Bulan 2021 

 

 

 

         Nama Lengkap 

         NIM 
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Lampiran 5. Format Daftar Riwayat Hidup 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas Diri 

Nama Lengkap  

Tempat dan Tanggal Lahir  

Program Studi  

Jurusan  

Fakultas  

Perguruan Tinggi  

No. Telp./Handphone  

E-mail  

 

B. Riwayat Pendidikan 

 SD SMP SMA/SMK 

Nama Instansi    

Jurusan    

Tahun 

Masuk–Lulus 
   

 

C. Karya Tulis yang Pernah Dibuat 

No. Institusi Penyelenggara Judul Tahun 

1.    

2.    

3.    

 

D. Penghargaan Ilmiah dalam 10 Tahun Terakhir 

No. Jenis Penghargaan Pihak Pemberi Penghargaan Tahun 

1.    

2.    
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Lampiran 6. Caption Twibbon 

 

Halo teman-teman Bidikmisi dan KIP Kuliah se-Indonesia!  

 

Perkenalkan saya (Nama Lengkap) dari (Nama Perguruan Tinggi) siap menyalurkan inovasi 

dan ide kreatif saya dalam Lomba KTI dan Esai Mahasiswa Penerima Bidikmisi dan KIP 

Kuliah Tingkat Nasional Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa 

Bidikmisi Universitas Negeri Malang (Formadiksi UM) sebagai upaya untuk mewujudkan 

Indonesia yang lebih baik. 

 

“Ide yang baik adalah sesuatu yang tidak hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi dapat 

menyelesaikan banyak masalah sekaligus.” –Shigeru Miyamoto 

 

So, what are you waiting for? 

Dare yourself to show your skill! 

 

#LKTIEN2021 

#FormadiksiUMSukses 

#BidikmisiBerprestasiTiadaHenti 

#KIPKuliahGenerasiMudaSemangatBerprestasi 

#PermadaniDiksiNasional 

#KampusMerdeka 

#Kemendikbudristek 
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