
PETUNJUK TEKNIS
LOMBA PENULISAN ESSAY

PEKAN KOMSOS KEUSKUPAN KETAPANG

Dalam rangka Pekan Komunikasi Sosial Nasional Komisi KOMSOS Keuskupan Ketapang

bekerjasama dengan Pemuda  Katolik  Komcab Ketapang menyelenggarakan beberapa  rangkaian

kegiatan,  salah satunya adalah LOMBA ESSAY untuk tingkat pelajar SMA. Adapun tema yang

diangkat adalah “MENUGAL DI LAHAN GAMBUT DALAM ERA MILENIAL”. Tema tersebut

diangkat karena  menugal itu sendiri adalah suatu proses untuk menghasilkan sumber pangan dalam

kaitan bertahan hidup yang dilakukan oleh masyarakat Dayak. Dalam proses menugal itu dilakukan

secara gotong-royong atau bersama-bersama,  dan di  dalam proses tersebut  tercipta  suatu ikatan

emosional  karena  merasa  se-nasib  sehingga  terdapat  rasa  saling  peduli  satu  sama  lain.  Proses

komunikasi  juga  berjalan  dengan  baik  saat  proses  menugal  tersebut.  Acapkali  para  tetua  akan

bercerita  atau menyampaikan petuah-petuah berisi  tentang kearifan lokal agar  proses kehidupan

dapat berjalan dengan damai & selaras dengan alam sekitar. 

Makna di  “lahan  gambut”  sendiri  merupakan gambaran  akan  situasi  nyata  di  lapangan,

gambut  sangatlah identik dengan Kalimantan, namun lahan gambut ini bukanlah lahan yang secara

umum /  secara  biasa  dipergunakan  untuk  bercocok  tanam melainkan  suatu  lahan  yang  khusus

keberadaannya  di  suatu  wilayah tertentu  untuk siklus  ekosistem wilayah  tersebut.  Pemanfaatan

lahan gambut ini  secara spesifik  akan melahirkan suatu karya yang identik pula dengan situasi

gambut tersebut.  Terdapat  karakteristik  dari  produk-produk yang dihasilkan dari  lahan tersebut.

Selain itu juga, dalam menghasilkan produk-produk itu diharapkan alam gambut & sekitarnya tetap

berfungsi sebagaimana mana fungsinya.

Tema “Menugal di lahan Gambut di Era Millenial” merupakan topik bahasan mengenai tata

cara bagaimana orang-orang yang berdomisili di Kalimantan untuk  bertahan & menyambung hidup

demi  kehidupan mendatang agar  lebih  baik  lagi,  khususnya di  Kalimantan  serta  sesuai  dengan

situasi jaman saat ini, yaitu di era Milenial. Tata cara bertahan ini dapat dilakukan dengan berbagai

cara,  bisa menjadi  pegawai  di suatu lembaga swasta  atau pemerintahan atau bisa juga menjadi

seorang petani profesional, pengrajin, pengusaha, dan lain sebagainya, namun yang membedakan di

sini  adalah  lokasinya  berada  di  Kalimantan.  Dalam  lomba  ini,  peserta  diharapkan  mampu

menuangkan gagasannya secara ringkas dan padat tanpa mengurangi sifat kritis dan pertimbangan

dari kekritisan tersebut, sesuai dengan ketentuan lomba. 
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Naskah esai  selambat-lambatnya harus sudah dikumpulkan pada panitia  pada tanggal  07

Mei 2018.  Setelah proses  penjurian,  juara I,  II,  dan II  akan dihubungi  oleh pihak panitia  pada

tanggal 15 Mei 2018 untuk kemudian hadir pada penyerahan hadiah yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : 17 Mei 2018

Waktu : 08.00 - selesai

Tempat : Gedung Silikens, Kompleks Katedral Keuskupan Ketapang

KETENTUAN LOMBA

1. Ketentuan Umum

• Peserta adalah pelajar  SMA/SMK/sederajat di wilayah Keuskupan Ketapang yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah

• Lomba ini untuk Kategori SMA

• Lomba ini bersifat perorangan

• Naskah yang dikirim adalah asli karya peserta, bukan jiplakan, terjemahan maupun 

saduran, baik sebagian maupun seluruhnya dari karya yang telah ada sebelumnya, serta 

belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diikutsertakan dalam lomba-lomba sejenis

• Setiap peserta, melalui pihak sekolah, mengirimkan satu karya yang sebelumnya telah 

diseleksi oleh pihak sekolah

• Lomba tidak dipungut biaya

• Ketentuan Naskah dan Pengiriman

1. Karya yang diikutsertakan dalam Lomba Penulisan Esai ini ditulis dengan format

ketikan; kertas A4; spasi 1,5; dan menggunakan font Times New Roman 12 pt.

2. Panjang naskah  3 halaman

3. Data diri/curriculum vitae, identitas pribadi (kartu pelajar), serta nomor telepon 

yang bisa dihubungi harap disertakan dalam lembar terpisah dengan naskah

4. Karya dikirimkan ke : Panitia Pekan Komsos Keuskupan Ketapang, e-mail : 

pekan.komsos@keuskupanketapang.org dan di – CC (Carbon Copy) ke 

pekan.komsoskk2018@gmail.com. Setiap peserta yang mengirimkan karya, 

akan menerima e-mail balasan sebagai konfirmasi karya sudah diterima oleh 

Panitia.

5. Penerimaan naskah oleh Panitia  pada tanggal 21 April  - 07 Mei 2018

6. Pengumuman juara I, II dan III setelah proses seleksi akan dilakukan via telepon,

para juara akan diundang untuk menerima hadiah dan piala.

2

mailto:pekan.komsos@keuskupanketapang.org
mailto:pekan.komsoskk2018@gmail.com


2.   Ketentuan Penilaian  

Penilaian :

No. Kriteria Penilaian
Bobot

1. Orisinalitas karya dan keatraktifan judul atau topik yang 
diangkat
Orisinalitas penulis dalam hal ide dan argumentasi serta seberapa 
menarikkah judul dan topik yang diangkat

10

2. Format Penulisan
Tata tulis : ukuran kertas, tipografi, kerapian ketik, tata letak, jumlah 
halaman
Ketepatan format penulisan sehingga menarik untuk dibaca

10

3. Penggunaan Bahasa
Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar
gaya penulisan dan kemampuan ( atraktifitas dan inovasi ) dalam 
menggunakan kata

15

4. Ketajaman Analisis Permasalahan
Kemampuan merumuskan masalah
Kemampuan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
timbulnya masalah atau latar belakang masalah
Kesesuaian penyelesaian masalah dengan perumusan masalah yang 
disertai dengan argumentasi ilmiah. Kemampuan dalam argumentasi 
yang dituangkan dalam eksplorasi tema
Kesesuaian lingkup eksplorasi tema

30

5. Manfaat & Urgency permasalahan yang diangkat :
Pentingnya masalah yang diangkat dalam essay dengan manfaat 
yang dapat diberikan berkaitan dengan masalah dan topik baik dalam
hal manfaat informasi atau kesadaran kognitif sehingga dianggap 
penulisan essay tersebut dapat membawa manfaat yang significant 
bagi pembacanya

15

6. Simpulan dan saran :
Kemampuan menghubungkan masalah dan tujuan dengan simpulan
Kemampuan merumuskan implikasi kebijakan secara spesifik
Kualitas penyampaian pesan/komunikasi

20

Total Skor Terbobot (BS) Maksimal: 10000 = 100

Catatan :
A. Skor yang diberikan 40 s.d. 100
B. Skor terbobot = bobot x skor
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3. Pemenang dan Hadiah 

1. Pemenang Pertama : 

Hadiah uang IDR 800.000 + Trophy dan Sertifikat 

2. Pemenang Kedua :

Hadiah uang IDR 600.000 + Trophy dan Sertifikat 

3. Pemenang Ketiga :

Hadiah uang IDR 500.000 + Trophy dan Sertifikat 

4. Dewan Juri

1. RD. Fransiskus Suandi

       2. F. Alkap Pasti

       3. Petrus Kanisius
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