LOMBA ESSAY/KARYA TULIS MAHASISWA DENGAN TEMA
“CATATAN PERJALANAN DPD RI KE-18 TAHUN”
Peserta:
1. Terbuka untuk mahasiswa perguruan tinggi dan sederajat;
2. Lomba tidak dipungut biaya pendaftaran;
3. Melampirkan scan/copy identitas kartu mahasiswa yang masih berlaku.
Kriteria Essay/Karya Tulis:
1. Essay/Karya Tulis yang dikirimkan harus aktual, karya asli, bukan plagiat, terjemahan,
saduran, hasil edit, rangkuman dan lainnya;
2. Belum pernah dipublikasikan sebelumnya dalam media cetak/elektronik sebelum periode
lomba;
3. Tema Essay/Karya Tulis adalah “Catatan Perjalanan DPD RI ke-18 Tahun”, dengan
sub tema pilihan sebagai berikut (memilih salah satu):
-

Penataan kewenangan di bidang legislasi;

-

Penataan kewenangan di bidang pengawasan (pelaksanaan terhadap pelaksanaan
UU);

-

Penataan kewenangan di bidang pertimbangan UU.

4. Essay/Karya tulis menggambarkan pula tentang tagline DPD RI “Dari Daerah Untuk
Indonesia”;
5. Essay/Karya tulis yang merupakan plagiarisme dan telah dipublikasikan di media
cetak/elektronik akan didiskualifikasi;
6. Essay/Karya tulis tidak sedang diikutsertakan dalam lomba yang lain;
7. Essay/Karya Tulis yang diterbitkan dalam media cetak pada periode lomba (1-25
September 2022) harus disertai bukti tayang di media cetak (berupa scan cetakan) akan
menjadi nilai lebih.
Jadwal Penerimaan dan Penjurian:
1. Penerimaan Essay/Karya Tulis melalui e-mail diterima sejak tanggal 14 September
2022 sampai dengan 27 September 2022 (batas akhir);
2. Penjurian dilakukan tanggal 28 September 2022;
3. Pemenang diumumkan tanggal 1 Oktober 2022 di website www.dpd.go.id dan/atau sosial
media DPD RI lainnya;
4. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Dewan juri berhak
membatalkan/menarik kembali penghargaan yang diberikan bila karya yang
memenangkan penghargaan ternyata terbukti hasil plagiat dan tidak orisinal. Sebagai
konsekuensi pembatalan tersebut peserta wajib mengembalikan seluruh hadiah yang
diperoleh disertai dengan permintaan maaf tertulis kepada panitia.

Ketentuan Teknis:
1. Essay/Karya Tulis dikirimkan dalam bentuk format Word/PDF dan diberi judul: “Lomba
Essay/Karya Tulis Mahasiswa dalam rangka HUT DPD RI Ke-18”;
2. Menggunakan format dokumen kertas A4, Huruf Times New Roman, Ukuran (font) 12,
Spasi 1,5, margin normal, rata kanan-kiri, dan ditulis maksimal 5 (lima) halaman;
3. Essay/Karya Tulis dapat disertai sitasi dan daftar pustaka, serta diperbolehkan
mencantumkan catatan kaki;
4. Peserta hanya dapat mengirimkan maksimal 1 (satu) essay/karya tulis;
5. Menyampaikan surat pernyataan keaslian tulisan (dalam bentuk scan PDF) yang disertai
identitas peserta (Nama, Alamat, Asal Perguruan Tinggi, nomor telepon/HP) yang diketik
di dokumen kertas A4, 1 spasi, dan ditandatangani diatas materai Rp10.000,6. Menyampaikan scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
7. Essay/Karya Tulis beserta scan Surat Pernyataan Keaslian Tulisan, dan Scan KTM
dikirimkan melalui email: hut18@dpd.go.id
Hadiah:
1. Juara 1 : Rp5.000.000,- & Piagam Penghargaan.
2. Juara 2 : Rp2.500.000,- & Piagam Penghargaan.
3. Juara 3 : Rp1.500.000,- & Piagam Penghargaan.

