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Terms of Reference Lomba Esai Kreatif
Untuk seluruh pemuda Indonesia
Tema

:

“Break Through the Next Normal, The Role of Youth as a Game Changer in
Education”

Topik Esai:

“Seberapa efektif peranan Pendidikan Digital sebagai instrumen utama
pemerataan pendidikan formal di Indonesia?”

Pasal 1 Pengantar
Indonesia adalah sebuah negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia.
Menurut Komisi Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Bank Dunia (2016),
Indonesia akan mencapai puncak dividen demografisnya di antara tahun 2020 dan 2030.
Selama masa ini, pemuda dengan rentang usia 15-32 tahun akan menjadi mayoritas
demografi Indonesia. Keterlibatan pemuda dalam pembangunan negara menjadi sangat
penting dan bahwa merekalah pemegang masa depan masyarakat Indonesia. Kami pemudapemudi pelajar Indonesia yang diberikan kesempatan untuk belajar di Belanda berkeinginan
untuk menuangkan semangat muda kami dalam acara yang bernama Indonesian Youthquake
2020. Acara ini bertujuan untuk menggali potensi pemuda-pemudi Indonesia dalam suatu
wadah bertemakan "Break Through the Next Normal, the Role of Youth as a Game
Changer".
Untuk mencapai tujuan acara yang dituangkan dalam tema besar, Indonesian
Youthquake 2020 memiliki beberapa mata acara. Salah satu mata acara dalam adalah Lomba
Esai Kreatif. Mata acara yang berbentuk lomba ini menawarkan sarana untuk para pemuda
yang memiliki hasrat berkompetisi untuk berkarya dan berjuang untuk menang.
Lomba esai kami mengkaji kualitas pendidikan di Indonesia. Kami mengambil tema ini
karena sektor pendidikan adalah sektor yang krusial untuk perkembangan Indonesia. Kami
percaya bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia, terutama dengan adanya
bonus demografi.
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Terdapat dua inti pembahasan dalam lomba esai ini yaitu mengenai teknologi digital
dan pemerataan kualitas pendidikan Indonesia. Perkembangan teknologi digital yang pesat
dapat menjadi kesempatan ataupun ancaman bagi Indonesia di masa depan. Kami melihat ini
sebagai sebuah kesempatan besar terutama mengimplementasikannya dalam pendidikan
formal di Indonesia. Kami mempunyai cita-cita bahwa Indonesia memiliki kualitas pendidikan
formal yang dapat bersaing ditingkat Internasional dan merata di seluruh Indonesia. Dari citacita dan keadaan aktual perkembangan teknologi kami menarik kesimpulan dan
menuangkannya ke dalam topik utama kami untuk Lomba Esai Kreatif: “Seberapa efektif
peranan pendidikan digital sebagai instrumen utama pemerataan pendidikan formal di
Indonesia?”.
Melalui Lomba Esai Kreatif berharap agar para pemuda dapat menggali kreativitas
dan mengeluarkan ide-ide menarik yang bertujuan untuk membangun bangsa dan negara,
terutama tercapainya UUD 1945 Pasal 31 tentang pendidikan di Indonesia. Kami berharap
peserta dapat merumuskan masalah yang tepat sasaran. Kemudian para peserta juga
mengusulkan solusi yang tertuang dalam karya tulisnya. Peserta juga diharapkan memiliki
sudut pandang penilaian pribadi yang unik menurut preferensi masing-masing.
Semoga seluruh pemuda Indonesia yang berpartisipasi dalam ajang Lomba Esai Kreatif
Indonesian Youthquake 2020 dapat dan akan terus berkarya untuk Indonesia, dengan
dilaksanakannya lomba ini Indonesia dapat terus melangkah memajukan pendidikannya.
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Pasal 2 Persyaratan Umum
1. Peserta adalah Pemuda berkewarganegaraan NKRI dengan rentang tingkat pendidikan
dari tingkat SMA sampai tingkat S3 atau pemuda dengan rentang umur 15-32 tahun,
dibuktikan dengan mengunggah identitas diri dalam format .pdf atau .jpeg.
2. Peserta mengisi formulir registrasi dan mengumpulkan hasil lomba sebelum batas
pengumpulan esai tanggal 13 Juli 2020 pukul 23:59:59 CET atau 14 Juli 2020 pukul
04:59:59 WIB.
(https://indonesianyouthquake.id/registrasi-lomba-esai-kreatif/)
3. Mengirimkan hasil karya tulis kepada email indonesianyouthquake@ppibelanda.org
dengan format PDF dan nama file (No.Peserta_ Judul Esai).
4. Diharapkan hadir dalam setiap Technical Meeting lomba yang sudah dijadwalkan oleh
panitia lomba Esai pada tanggal 20 Juni 2020 dan 6 Agustus 2020.

Pasal 3 Format dan Ketentuan Umum Lomba Esai Kreatif
1. Format Esai berupa Persuasive Writing.
2. Judul Esai bebas sesuai Tema dan Topik yang telah ditentukan panitia lomba.
3. Format tulisan sebagai berikut:
•

Ukuran kertas adalah A4

•

Jumlah halaman adalah 3-5 halaman, tidak termasuk lembar referensi dan
lampiran.

•

Jenis Font adalah Calibri (Body)

•

Ukuran Font adalah 12

•

Penulisan Judul dengan ukuran font 16 dan teks judul ditebalkan

•

Margin page menggunakan margin equal normal (2.54cm)

•

Text alignment Justify

•

Memakai indentation 1.5cm untuk setiap paragraf baru

•

Menggunakan penomoran halaman pada kanan bawah kertas

•

Menuliskan nomor peserta di setiap halaman pada kanan atas kertas

•

Peserta tidak diperbolehkan menuliskan nama pada seluruh lembar esai

4. Penulisan esai menggunakan Bahasa Indonesia.
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5. Tujuan penulisan esai ini adalah untuk mendeskripsikan sebuah isu/masalah sesuai
topik “Kualitas edukasi formal di Indonesia” dan menawarkan solusi untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Isu maupun solusi dapat memakai konsep dasa atau
sudut pandang dari satu atau lebih bidang studi.
Beberapa contoh bidang studi sebagai berikut:
• Pendidikan

• Psikologi

• Teknologi

• Sains

• Sustainability

• Politik

• Ekonomi

• Infrastruktur

• Logistik

• Kesehatan

• Demografi

• Geografi

• Adat

dan • Hukum

Kultur

• dan
sebagainya

6. Penulisan esai berdasarkan struktur berikut:
•

Pembukaan esai (memuat definisi masalah dan latar belakang kondisi aktual)

•

Solusi dan perubahan yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang telah
didefinisikan

•

Akibat terhadap pendidikan formal di Indonesia jika solusi yang ditawarkan
dilaksanakan

•

Ajakan atau persuasi kepada badan terkait

•

Referensi dan lampiran

7. Mengumpulkan esai selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 23:59:59
CET / 14 Juli 2020 pukul 04:59:59 WIB . Dikirimkan ke email berikut:
indonesianyouthquake@ppibelanda.org
8. Solusi yang ditawarkan harus orisinal karya penulis esai dan belum pernah ikut serta
dalam kompetisi lainnya atau pun dipublikasikan
9. Konten tidak menyinggung unsur SARA, pornografi, dan kekerasan
10. Solusi yang ditawarkan harus memiliki dasar dan didukung oleh referensi atau data
ilmiah yang telah dipublikasi
11. Penulisan referensi hak cipta menggunakan APA-Style
12. Penulisan kutipan dalam esai menggunakan sistem nomor dan esai tidak memuat
footnote. (contoh: Budi pergi ke pasar[1])
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Pasal 4 Kriteria dan Sistem Penilaian
4.1.

Sistem Penilaian
1. Penilaian esai akan dilakukan oleh tim penilai Lomba Esai Kreatif dan juri Indonesian
Youthquake dimana tiga esai terbaik akan dinyatakan sebagai pemenang.
2. Keputusan juri dan tim Indonesian Youthquake tidak dapat diganggu gugat.
3. Tim penilai terdiri dari tim juri dan tim Lomba Esai Kreatif. Persentase nilai dari hasil
penilaian tim juri adalah 80% dari total nilai peserta dan persentase nilai dari penilaian
Tim Lomba Esai Kreatif adalah 20% dari total nilai peserta.
4. Setiap peserta berhak mendapatkan nilai esai masing-masing beserta penjelasan
penilaian dari tim penilai.
5. Pelaksanaan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang terinci pada ayat 4.2.
6. Jika dalam karya tulis peserta melanggar salah satu atau lebih ayat-ayat yang terdapat
dalam Pasal 3, maka peserta akan secara langsung terdiskualifikasi.

4.2.

Kriteria Penilaian
Bobot

No. Kriteria

Keterangan

Nilai
(%)

Pemilihan

1

Pemilihan judul dan deskripsi
masalah

judul

yang

menarik

dan

mendefinisikan masalah aktual yang terjadi di
Indonesia dengan baik. Judul sesuai tema dan 20
topik yang sudah ditentukan oleh panitia dan
memiliki satu atau lebih sudut pandang.
Menawarkan solusi yang kreatif, orisinal, dan
realistis. Solusi yang ditawarkan memiliki dasar
yang kuat dan didukung oleh data dan referensi

2

Kreativitas dan realisasi solusi

yang terkait. Mengelaborasikan modal yang 30
dibutuhkan untuk merealisasikan solusi dan
menjelaskan efek yang terjadi terhadap edukasi
formal di Indonesia jika solusi diterapkan.
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Ajakan kepada pemerintah atau badan yang
bersangkutan untuk memilih solusi yang
ditawarkan.
Menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

3

a. Mengapa badan terkait harus melihat dan

Tingkat persuasif

mencari solusi untuk masalah yang telah

20

didefinisikan?
b. Mengapa

solusi

yang

ditawarkan

merupakan solusi paling efektif dalam
mengatasi masalah tersebut?
Esai memiliki struktur penulisan yang jelas

4

Struktur

dan

sistematika sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 3 butir

penulisan

6. Penulisan esai memiliki alur berpikir yang

10

jelas dan terarah.
Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan

5

Penggunaan tata Bahasa

benar

sesuai

EYD

(Ejaan

yang 10

Disempurnakan).
Menggunakan data atau/dan referensi terkait
dengan bahasan esai untuk mendukung poin

6

Penggunaan data dan referensi

yang ingin disampaikan. Penulisan referensi 10
sesuai Pasal 3 butir 10 dan Penulisan kutipan
sesuai Pasal 3 butir 12.

Jumlah

100
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Pasal 5 Jadwal Kegiatan Lomba
Tanggal

Tanggal

Mulai

Berakhir

Kegiatan

Keterangan
Peserta mulai mengisi form pendaftaran
melalui link pendaftaran berikut:

https://indonesianyouthquake.id/registrasi9/06/2020

13/07/2020

Open registration

lomba-esai-kreatif/
Registrasi lomba dibuka sampai batas akhir
pengumpulan esai.
Technical Meeting pertama akan membahas

20/06/2020

20/06/2020

Technical Meeting 1

tentang teknis dan peraturan lomba esai dan
pertanda dimulainya lomba esai Indonesian
Youthquake 2020.
Peserta menulis esai masing-masing dalam
rentang tanggal ini. Peserta diperbolehkan
mengumpulkan

esai

yang

sudah

ditulis

sebanyak maksimal 3 pengumpulan (Trial and
Error). Pengumpulan terakhir akan dianggap
20/06/2020

13/07/2020

Pelaksanaan Lomba

sebagai karya tulis akhir untuk penilaian
lomba. Peserta akan diberikan sesi tanya jawab
setiap minggunya dengan instruksi lebih lanjut
melalui media sosial Indonesian Youthquake
2020.
Peserta

mengumpulkan

esai

selambat-

lambatnya pada tanggal 13 Juli 2020 pukul
13/07/2020

13/07/2020

Batas Akhir

23:59:59 CET (Belanda) atau 14 Juli

Pengumpulan Esai

2020 pukul 04:59:59 WIB (Indonesia).
Peserta yang gagal memenuhi syarat ini akan
didiskualifikasi secara langsung.

13/07/2020

5/08/2020

Penilaian Esai

Penilaian oleh juri akan dilaksanakan dalam
rentang tanggal ini.
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Technical Meeting kedua dibagi menjadi dua
sesi dengan agenda sebagai berikut:
•

Sesi pertama adalah untuk pengumuman
pemenang dan penutupan lomba esai. Sesi

6/08/2020

6/08/2020

Technical Meeting 2

pertama dapat dihadiri oleh seluruh
peserta lomba esai.
•

Sesi kedua ditujukan untuk briefing
Diskusi Panel bagi para pemenang lomba
esai.

Diskusi Panel diikuti oleh para pemenang
lomba esai dan narasumber. Tujuan Diskusi
Panel adalah untuk menyampaikan aspirasi
15/08/2020*

16/08/2020*

Diskusi Panel

kepada

pemerintah

untuk

melakukan

perubahan demi kemajuan NKRI.
Para pemenang lomba akan diberi kesempatan
untuk mempresentasikan Esai masing-masing
sebagai aspirasi kaum pemuda Indonesia.

*Tanggal pelaksanaan diskusi panel dapat berubah. Kepastian tanggal akan dikabarkan lebih lanjut oleh panitia.
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Pasal 6 Pemenang
Lomba dalam Indonesian Youthquake memiliki total hadiah €400.
Lomba Esai Kreatif memiliki total tiga pemenang dengan hak-hak pemenang dan peserta
lomba sebagai berikut:
•

Setiap peserta dan pemenang mendapatkan hak untuk mendapatkan e-certificate

•

Juara 1 sampai juara 3 berhak mendapatkan hadiah lomba.

•

Juara 1 sampai juara 3 berhak mengikuti diskusi panel dengan narasumber.

•

Juara 1 sampai juara 3 berhak mendapatkan waktu untuk mempresentasikan karya
tulisnya dalam diskusi panel sebagai topik bahasan diskusi.

Contact Person
Benedictus Dwi Wibowo Hario :
benedictus@ppibelanda.org / +6287879536802 (WhatsApp)

Salam Hangat,

Fauzan Muzakki
Ketua Umum Indonesian YouthQuake 2020

