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     Dalam upaya mendukung UPT Perpustakaan Unmuh Jember sebagai

perpustakaan perguruan tinggi rujukan di wilayah Jawa Timur, maka

diperlukan upaya promosi perpustakaan, salah satunya adalah dengan

mengadakan lomba menulis esai tingkat nasional. Lomba Menulis Esai

Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan Universitas

Muhammadiyah Jember merupakan lomba menulis karya ilmiah yang berisi

ide atau gagasan kreatif yang dikembangkan menurut ketentuan pola pikir

ilmiah dan mengacu pada informasi kekinian yang terpercaya, juga pada

permasalahan beserta solusinya. Selain itu, karya tulis esai juga dapat berisi

tentang pengungkapan informasi terkini dan penerapan ide dengan

ketentuan ilmiah. Sasaran peserta dari lomba ini adalah siswa/siswi pada

tingkat SMA/sederajat.

    Lomba Menulis Esai Nasional 2023 mengusung tema “Membangun

Kualitas Bangsa Melalui Budaya Literasi” merupakan kegiatan kompetisi

ilmiah yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan Unmuh Jember. Karya

ilmiah berupa esai, dibuat berdasarkan data yang dianalisis secara runut,

tajam, dan diakhiri dengan kesimpulan yang relevan. Hasil karya ilmiah esai

ini diharapkan menjadi dasar pemikiran pengembangan perpustakaan di

masa mendatang.
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Pendahuluan

Tujuan

Untuk meningkatkan promosi perpustakaan melalui lomba menulis esai

nasional sebagai upaya branding perpustakaan Unmuh Jember.

Untuk membangun image yang baik dan rekognisi positif terhadap

institusi.

Untuk meningkatkan kepuasan pengunjung perpustakaan.
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Tempat & WaktuC

Tempat:

Waktu:

Online dengan

menggunakan ZOOM

MEETING

14 Maret 2023 

08.30 – Selesai WIB

Jadwal KegiatanD

Tanggal Kegiatan Keterangan

7 Januari 2023 - 
25 Februari 2023

Pendaftaran dan 
pengumpulan naskah

Pendaftaran lomba dan pengumpulan
naskah pada https://bit.ly/esai-2023

27 Februari 2023 -
1 Maret 2023

Proses seleksi dan 
penilaian naskah

Seleksi administrasi dan substansi.
Rapat dewan juri pengambilan
keputusan naskah yang lolos menjadi
finalis, diambil 6 besar.

3 Maret 2023
Pengumuman hasil 
seleksi

Pengumuman dipublikasikan di
website dan sosial media UPT
Perpustakaan Unmuh Jember.

14 Maret 2023
Presentasi hasil dan 
penetapan pemenang

Peserta yang berhasil lolos 6 besar
mempresentasikan naskahnya secara
online di hadapan dewan juri 
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Deskripsi KegiatanE

     Lomba Menulis Esai Nasional 2023 dengan tema “Membangun Kualitas Bangsa

Melalui Budaya Literasi” merupakan kegiatan kompetisi ilmiah yang bertujuan

untuk membangun ide baru dan sebagai bentuk kontribusi dalam menampung

kreatifitas di bidang literasi informasi yang dituangkan dalam bentuk esai. Dalam

kegiatan tersebut peserta membuat esai yang dikirim ke panitia melalui e-mail, dan

hasil penilaian dapat dilihat di website http://perpustakaan.unmuhjember.ac.id dan

sosial media UPT Perpustakaan Unmuh Jember. Penetapan pemenang dilihat dari 6

nilai tertinggi yang akan diminta untuk persentasi secara daring dihadapan juri

sebagai poin tambahan untuk penetapan pemenang. Dari nilai akumulasi tersebut,

peserta yang memiliki nilai terbesar akan mendapatkan juara I, II, dan III. Semua

peserta yang mendaftar wajib mengikuti Webinar Motivasi Pendidikan "Kiat Memilih

Program Studi - Gali Potensimu Gapai Prestasimu" dan presentasi finalis secara

daring pada tanggal 14 maret 2023. Acara tersebut dilakukan secara daring melalui

aplikasi zoom. Selain itu, semua peserta lomba juga akan mendapat ilmu dari

motivator hebat dari Unmuh Jember sebagai pemeriah dalam kegiatan tersebut. 

Waktu Kegiatan

08.30 – 09.00 WIB

09.00 – 11.00 WIB

11.00 - 11.30 WIB

11.30 – 12.30 WIB

14.30 – 15.00 WIB

Opening Ceremony 

Presentasi Hasil Menulis Esai

Presentasi PMB

Ishoma

Closing Ceremony dan Pengumuman
hasil Lomba 

Rundown AcaraF
Selasa, 14 Maret 2023

12.30 – 14.30 WIB
Webinar Motivasi Pendidikan "Kiat Memilih
Program Studi - Gali Potensimu Gapai Prestasimu"
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http://perpustakaan.unmuhjember.ac.id/


Ketentuan UmumG

Kompetisi ini tidak dipungut biaya (gratis).

Peserta dari kompetisi ini adalah pelajar SMA/sederajat
dibuktikan dengan scan kartu pelajar.

Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu
karya saja.

Karya esai dibuat secara individu (bukan berkelompok).

Karya esai yang dikirimkan harus sesuai dengan tema.

Karya esai belum pernah dipublikasikan atau belum pernah
menjadi juara/sedang diikutsertakan dalam lomba lain.

Karya esai merupakan karya asli/orisinal dari penulis. 

Karya esai bersifat objektif, tidak mengandung unsur sara,
didasarkan pada data dan fakta.

Karya esai yang telah dikumpulkan akan diseleksi oleh tim
juri dan diambil 6 orang finalis untuk dipresentasikan di
hadapan dewan juri. 

Keputusan akhir dewan juri bersifat final, mutlak, dan tidak
dapat diganggu gugat.

Jika terdapat kecurangan peserta dalam kompetisi, maka
akan dicabut hak, penghargaan, dan gelar juaranya.
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Ketentuan Naskah EsaiH

Judul ditulis dengan singkat dan jelas sesuai dengan tema yang
ditentukan, dengan format:

Format penulisan naskah esai:

Panjang tulisan 8-10 halaman (terdiri dari Pendahuluan,
Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka).

Naskah dikumpulkan dalam format PDF.

Daftar pustaka ditulis menggunakan APA Style.

Naskah yang memuat kutipan dan daftar pustaka yang tidak
konsisten tidak akan disertakan dalam proses seleksi.

Melampirkan Daftar Riwayat Hidup (CV) singkat.

Melampirkan Surat Pernyataan Keaslian Tulisan, bahwa naskah yang
diusulkan adalah asli karya sendiri; dan pendapat orang lain yang diacu
dituliskan sebagai kutipan; naskah belum pernah dipublikasikan.
Pernyataan ditulis dalam lembar tersendiri, diberi tanggal, ditandatangani
di atas materai oleh penulis dan mengetahui Guru Pembimbing (bila ada).

ditulis rata tengah;
ditulis dengan huruf kapital tebal;
menggunakan font Times New Roman, 14 pt, spasi 1.

Ukuran kertas             : A4
Spasi                              : 1,5
Jenis huruf                   : Times New Roman (12 pt)
Batas tepi (margin)    : atas-kiri-kanan-bawah (4-4-3-3 cm)
Rata kanan-kiri
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Tema : Membangun Kualitas Bangsa Melalui Budaya Literasi



Kriteria PenilaianI

 Penilaian Naskah Esai1.

NO Kriteria Keterangan Bobot

Judul/topik Judul yang dipilih sesuai dengan tema,
menarik, unik dan penting untuk dieksplorasi
ditunjukkan pada uraian pendahuluan yang
tajam dan mengarah pada persoalan.

101

Pendahuluan,
pembahasan,
kesimpulan
dan daftar
pustaka

Uraian sistematis dan muatan isi konsisten 
mulai dari Pendahuluan yang menunjukkan
tingkat pentingnya hal yang diangkat, arahan
pembicaraan, uraian/argumentasi dalam
pembahasan (terdiri atas beberapa sub judul
1,2,3 dst.), alur tulisan yang mengalir sampai
kesimpulan.

302

Kecukupan,
ketajaman
analisis dan
argumentasi, 
hubungan
antar gagasan

Orisinalitas gagasan yang didasarkan atas 
kecukupan dan kekuatan argumentasi, 
ketajaman analisis, pemanfaatan kutipan, 
dan apresiasi terhadap gagasan dari penulis 
sebelumnya.

303

Penggunaan
bahasa dan
pengeditan
naskah

Ejaan, tata tulis, susunan kalimat, teknik 
pengutipan, penggunaan Bahasa Indonesia 
yang baik (EYD), bahasa yang komunikatif.

154

Kecukupan dan
kehandalan
data dan acuan
/ referensi

Data yang diacu akurat dan dari sumber 
yang terpercaya secara akademik dan 
dikutip secara baik.

155

Total 100
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2. Penilaian Presentasi Esai

NO Kriteria Keterangan Bobot

Pemahaman
materi

Penguasaan dan pemahaman terhadap materi
yang ditulis; sistematika dan detail
penyampaian materi; ketangkasan ketepatan
dalam menyampaikan argumentasi

50%1

Kepercayaan
diri

Kepercayaan diri dalam memaparkan materi,
kejelasan intonasi dan bahasa yang digunakan.

25%2

Ketepatan
waktu

Manajemen waktu yang baik dalam
melakukan presentasi, sesuai dengan durasi
yang diberikan panitia; kesiapan alat bantu
yang dibutuhkan saat presentasi.

15%3

Cara
penyampaian

Penampilan yang rapi, baik dan sopan. 10%4

Total 100%

PenghargaanJ

Juara 1     : Rp 2.000.000,00 + Trophy + Sertifikat

Juara 2    : Rp 1.500.000,00 + Trophy + Sertifikat

Juara 3    : Rp 1.000.000,00 + Trophy + Sertifikat

Juara Harapan 1-3     : Rp 300.000,00 + Trophy +

Sertifikat

Semua peserta dan pembimbing  yang

mengirimkan karya akan mendapatkan

sertifikat elektronik (e-sertifikat)
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Ketua

Berlian Eka Kurnia, S.IIP, .M.A

Kepala Perpustakaan Unmuh Jember

Susunan PanitiaK

Sekertaris

Endang Dewi Kartika, S.Ptk

Pustakawan Perpustakaan Unmuh Jember

Anggota

Hendri Uut F., S.I. Pust.

Pustakawan Perpustakaan Unmuh Jember

Anggota

Abdullah Apriono, S.IP

Pustakawan Perpustakaan Unmuh Jember

Anggota

Soraya Firdausi N., S.Pd

Staff UPT PMB Unmuh Jember
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Contact Us

Address:

Phone: 

Email:

Website:

Jalan Karimata Nomor 49, karangrejo, Kecamatan

Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur (64225)

081358780009 (Admin Perpustakaan)

082139299669  (Endang Dewi Kartika)

Perpustakaan@unmuhjember.ac.id

Perpustakaan.unmuhjember.ac.id
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Social Media

library.unmuhjember

Perpustakaan Unmuh Jember

libunmuhjember

perpusunmuhjember

Perpustakaan Unmuh Jember


