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LATAR BELAKANG
Esai merupakan salah satu bentuk tulisan yang mengedepankan perspektif
penulis dan bersifat subyektif serta mengikuti kaidah ilmiah pada umumnya, sehingga
esai sangat tepat untuk menggambarkan gagasan seseorang berupa ide dan
pemikiran yang dikombinasikan dengan observasi lapangan.
Kegiatan “Lomba Esai KDEI Taipei 2019” merupakan kegiatan yang pertama
kali yang dilaksanakan oleh KDEI dengan tujuan untuk mendapatkan saran dan
pandangan dari Warga Negara Indonesia (WNI) di Taiwan mengenai peluang,
tantangan, dan rekomendasi dalam memajukan perekonomian di tanah air dengan
mengoptimalkan potensi ekonomi, pasar, sumber daya alam/manusia, peningkatan
pengenalan budaya Indonesia melalui duta kebudayaan dan pariwisata, membangun
sistem pelindungan terhadap lebih dari 270 ribu WNI di Taiwan, dan meningkatkan
peluang kerja sama di bidang pendidikan. Dengan demikian, kontribusi nyata tersebut
dapat sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia saat ini, terutama dalam
menghadapi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, bersaing di
bidang ekonomi dengan negara lain, menarik wisatawan asing untuk datang
berkunjung ke Indonesia, membangun sistem pelindungan WNI yang semakin
terpadu, dan meningkatkan kerja sama pendidikan.

KETENTUAN PESERTA
1.

Peserta adalah WNI yang berdomisili di Taiwan.

2.

Peserta dikategorikan menjadi dua, yaitu mahasiswa dan umum.

3.

Peserta dalam kategori mahasiswa merupakan mahasiswa aktif program
Diploma, S1, S2, atau S3 perguruan tinggi di Taiwan dan masih berstatus
mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Alien
Resident Certificate (ARC) yang masih berlaku.

4.

Peserta dalam kategori umum merupakan WNI dan sedang bekerja di Taiwan
yang ditunjukkan dengan ARC yang masih berlaku.

5.

Peserta untuk setiap kategori terdiri dari perorangan atau individu.

6.

Peserta dengan kategori mahasiswa tidak diperkenankan mendaftarkan
diri dalam kategori umum. Jika terbukti melanggar, panitia berhak untuk
mendiskualifikasi.

7.

Peserta diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu judul esai.

TEMA ESAI
1.

Lomba esai dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tema yaitu ekonomi, pelindungan
WNI, dan pendidikan.

2.

Sub-tema

ekonomi

berupa: Peluang

dan

Tantangan serta

Strategi

Optimalisasi Indonesia untuk Mengembangkan Ekonomi, Industri dan
Pariwisata Indonesia di Taiwan”. Tema ini dapat diarahkan untuk menggali
berbagai

peluang

dan

tantangan

yang

harus

ditaklukkan

bagi

pengembangan potensi ekonomi, industri maupun pariwisata Indonesia
agar dapat bersaing dengan negara lain dalam kompetisi global serta
menemukan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan peran dan
keberadaan WNI sebagai duta budaya dan duta pariwisata dalam
memanfatkan peluang yang ada.
3.

Sub-tema pelindungan WNI berupa “Dinamika Permasalahan WNI di Taiwan”.
Tema ini dapat difokuskan untuk menggali permasalahan dan berbagai
dampak yang timbul dari regulasi/peraturan Taiwan yang mengatur mengenai
hak dan kewajiban WNI dengan tujuan untuk menjamin rasa aman yang
bekerja sama dengan berbagai stakeholder di Taiwan. Beberapa sub-tema
meliputi:

a)

Strategi dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan
dengan 1) transparansi kontrak kerja, dan 2) PMI kaburan.

b)

Kontribusi dan peran mahasiswa untuk peningkatan perlindungan
WNI di Taiwan.

4.

Sub-tema pendidikan berupa “Peningkatan kerja sama pendidikan IndonesiaTaiwan: Optimalkan Potensi Beasiswa dan kerja sama antar universitas di
berbagai sektor ilmiah”. Tema ini berupaya menggali informasi dan strategi
WNI dalam ber-kiprah dan berperan serta mengambil peluang beasiswa dan
kesempatan belajar di institusi pendidikan tinggi di Taiwan sebagai upaya
meningkatkan taraf hidup dan ekonomi untuk investasi masa depan. Selain
itu, esai juga dapat dielaborasikan dengan mengemukakan gagasan dan
pendapat dalam meningkatkan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan
Taiwan agar terjadi transfer of knowledge dari berbagai bidang studi/ilmiah
Taiwan yang unggul sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi peningkatan
sistem pendidikan maupun kualitas pendidikan di Indonesia.

MEKANISME PENDAFTARAN
1.

Tahap pendaftaran esai dibuka pada tanggal 1 Agustus 2019.

2.

Peserta tidak dikenakan biaya pendaftaran untuk mengikuti lomba ini.

3.

Batas pengumpulan esai berakhir pada 30 Agustus 2019.

4.

Pengumuman finalis esai dilaksanakan pada tanggal 30 September 2019.

5.

Penentuan pemenang esai dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2019.

PENGIRIMAN BERKAS
1.

Peserta wajib mengisi semua dokumen berupa LEMBAR PENGESAHAN,
HALAMAN ORISINALITAS, RIWAYAT HIDUP dan menyimpannya dalam
bentuk pdf dengan format nama file: ESAIKDEI2019_LAMPIRAN_Nama
Lengkap_Kategori_Sub-tema.

2.

Peserta wajib mengirimkan dokumen berupa FOTO BERWARNA, scan Kartu
Tanda Mahasiswa (KTM) dan ARC (untuk kategori MAHASISWA) atau scan
Passport dan ARC (untuk kategori UMUM), dan screenshoot follow
instagram

@lombaesaikdeitaipei

dengan

format

nama

ESAIKDEI2019_IDENTITAS_Nama Lengkap_Kategori_sub-tema.

file:

3.

Format dokumen untuk nomor 1 dapat didownload bersamaan dengan
download buku panduan ini.

4.

Semua dokumen pada nomor 1 dan 2 disimpan dalam bentuk .rar dan dikirim
ke panitia melalui alamat email: lombaesaikdei2019@gmail.com dengan
format nama file dan judul email ESAIKDEI2019_DOK&LAMPIRAN_Nama
Lengkap_Kategori_Sub-tema dan ukuran kapasitas file maksimal sebesar
2mb.

5.

Naskah

esai

dalam

bentuk

ESAIKDEI2019_NASKAH_Nama

pdf

dengan

format

nama

file:

Lengkap_Kategori_Sub-tema

dan

diunggah melalui link http://bit.ly/PENDAFTARAN_MAHASISWA (untuk
kategori

mahasiswa)

atau

http://bit.ly/PENDAFTARAN_UMUM

(untuk

kategori Umum). Ukuran kapasitas file maksimal sebesar 2mb.

KETENTUAN PENULISAN
SIFAT TULISAN
1.

Esai dapat merepresentasikan gagasan yang inovatif, kreatif, dan solutif.

2.

Esai bersifat orisinil dan belum pernah diikutsertakan dan menjadi juara di
ajang kompetisi serupa atau tidak sedang diikutkan dalam lomba lain.

3.

Esai bersifat objektif, tidak mengandung SARA, dan didukung oleh fakta yang
actual, serta tidak mengandung plagiarism.

4.

Penulisan dilakukan secara sistematis dan logis dengan penggunaan Bahasa
Indonesia yang baik dan benar dan sesuai EYD (Ejaan Yang Disempurnakan).

5.

Setiap

bentuk

kecurangan

akan

dikenai

pengurangan

nilai

tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu kepada peserta.

PEDOMAN PENULISAN
1.

Judul esai bebas sesuai dengan tema.

2.

Jumlah total kata untuk esai adalah 4000-5000 kata, tidak termasuk cover serta
lampiran-lampiran. Ketentuan jumlah kata pada setiap bagian esai dapat dilihat
pada sistematika.

3.

Esai diketik dengan ukuran font 12 point, Times New Roman, spasi 1.5, batas
pengetikan kiri, kanan, atas, bawah masing-masing adalah 3, 2, 2, 2 (dalam
satuan cm) dan ukuran kertas A4.

4.

Naskah esai berisi tiga bagian, yaitu pendahuluan (berisi latar persoalan dan
identifikasi topik bahasan), isi (pembahasan dan analisis), dan konklusi
(kesimpulan/penutup). Tiga bagian tersebut tidak harus disebutkan secara
eksplisit.

5.

Sumber referensi baik berupa buku, jurnal, surat kabar atau sumber yang lain
harus dicantumkan dalam daftar pustaka (batas referensi 10 tahun).

6.

Sistematika esai, meliputi:
 Halaman Judul/Cover,
 Pendahuluan (15% dari total kata),
 Isi (75% dari total kata),
 Konklusi (10% dari total kata)
 Daftar Pustaka

7.

Esai yang dikirim menjadi hak milik panitia. Panitia berhak mempublikasikan
esai dengan tetap mencantumkan nama penulis esai.

KRITERIA PENILAIAN
1.

Penilaian ini dilakukan oleh tim juri yang ditetapkan oleh panitia Lomba Esai
KDEI Taipei 2019.

2.

Esai yang diterima sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan
diseleksi dan ditetapkan 3 esai terbaik dan 1 esai waiting list untuk setiap tema
pada setiap kategori peserta berdasarkan nilai akumulasi tertinggi yang
diberikan oleh tim juri.

3.

Setiap peserta esai terbaik pada poin 2 akan mengikuti interview oleh tim juri
(jadwal diinfokan kemudian) untuk memilih esai terbaik untuk setiap tema pada
setiap kategori. Apabila ada esai terbaik yang tidak dapat mengikuti
interview sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka
kesempatan interview tersebut akan diberikan kepada esai waiting list.

4.

Peserta esai terbaik pada poin 3 wajib hadir dan mempresentasikan esai di
depan juri pada tanggal 06 Oktober 2019 (tempat dan waktu diinfokan
kemudian).

5.

Peserta esai yang terpilih untuk mengikuti interview maupun presentasi wajib
mempersiapkan PPT dengan ketentuan:
a. PPT maksimal 5 slides tidak termasuk cover dan terima kasih,
b. Warna PPT tidak boleh kontras dengan tulisan,

c. Font tulisan minimal 22, dan
d. Waktu interview 20 menit/peserta. Jika melewati batas waktu yang
ditentukan maka akan berpengaruh terhadap penilaian.
e. Waktu presentasi 15 menit/peserta atau tergantung dewan juri. Jika
melewati batas waktu yang ditentukan maka akan berpengaruh terhadap
penilaian. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi selama 80 menit/subtema.
Setiap audiens berhak bertanya kepada peserta dalam diskusi di acara
Round Table Discussion (RTD).
6.

Peserta diperbolehkan membawa media atau alat pendukung lainnya pada
saat presentasi untuk menambah nilai presentasi. Media atau alat pendukung
dapat berupa brosur, website, mobile apps, dll yang dapat mendukung gagasan
dalam esai.

7.

Keputusan tim juri tidak dapat diganggu gugat.

8.

Aspek-aspek dan bobot nilai:
No Aspek Penilaian

Uraian

1 Kesesuaian Tema Topik sesuai dengan tema esai yang telah
ditentukan.
2 Gagasan
Penyajian gagasan yang relatif baru dan kekinian
dengan menyajikan data dan fakta secara
komprehensif.
3 Argumentasi
Relevansi data dan informasi yang diacu dengan
uraian tulisan. Kemampuan menganalisis serta
merumuskan simpulan.
4 Penulisan

Tata tulis (kerapian ketik, tata letak, jumlah kata
untuk setiap bagian esai, kesesuaian margin,
ketepatan dan kejelasan ungkapan, penggunaan
EYD)

Selengkapnya tentang penilaian dapat dilihat pada Lampiran.

PENGHARGAAN
Juara 1

Uang NTD 20.000 + sertifikat

Juara 2

Uang NTD 10.000 + sertifikat

Juara 3

Uang NTD 5.000 + sertifikat

Bobot
10%

30%

40%
20%

WAKTU PELAKSANAAN
Pembukaan pendaftaran esai

01 Agustus 2019

Batas pengumpulan esai

30 Agustus 2019

Pengumuman finalis

30 September 2019

Presentasi
finalis,
pengumuman 06 Oktober 2019
pemenang, dan penerimaan hadiah

LAYANAN INFORMASI
1. Alamat
Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI)
6F, No. 550, Rui Guang Road, Neihu District, Taipei, 114, Taiwan, ROC
Phone : (02) 87526170
Fax : (02) 87523706
2. Info lainnya
Website

:

http://www.kdei-taipei.org/index.php/component/k2/item/1790-

lomba-esai-kdei-taipei-2019
Line

: frandhoniutomo atau maryamrachma

Email

: lombaesaikdei2019@gmail.com

Instagram

: @lombaesaikdeitpe

LAMPIRAN FORM PENILAIAN ESAI (untuk INTERVIEW)
Formulir Penilaian Lomba Esai KDEI Taipei 2019
KODE Esai :
Kategori
:
Tema
:
Judul
:

No

Aspek Penilaian

Uraian

1

Kesesuaian Tema

Topik sesuai dengan tema esai yang telah ditentukan.

Bobot
10%

a. Kesesuaian topik dengan tema
b. Narasi topik (uraian pendahuluan)
2

Gagasan

Penyajian gagasan yang relatif baru dan kekinian
dengan menyajikan data dan fakta secara komprehensif.
a. Kebaharuan gagasan/ide

30%

b. Penyajian data dan fakta
c. Paparan dan narasi gagasan
3

Argumentasi

Relevansi data dan informasi yang diacu dengan uraian
tulisan. Kemampuan menganalisis serta merumuskan
simpulan.

40%

a. Kriteria sumber data dan informasi
b. Uraian tulisan
c. Analisa
d. Perumusan konklusi (simpulan)
4

Penulisan

Tata tulis (kerapian ketik, tata letak, jumlah kata untuk
setiap bagian esai, kesesuaian margin, ketepatan dan
kejelasan ungkapan, penggunaan EYD)
a. Kerapian ketik
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Komentar untuk setiap point:

Tata letak/lay out
Jumlah kata total
Jumlah kata_bagian Pendahuluan
Jumlah kata_bagian Isi
Jumlah kata_bagian Konklusi
Kesesuaian margin
Ketepatan dan kejelasan ungkapan
Penggunaan EYD

20%

LAMPIRAN FORM PENILAIAN PRESENTASI
Nama
Kategori
Tema
Judul

No

:
:
:
:

Kriteria

1 Penyajian

2 Gagasan

3 Tanya Jawab

Uraian Penilaian
a. Sistematika penyajian isi
b. Kreatifitas media dan alat peraga
a. Penggunaan bahasa yang baku
b. Cara presentasi (sikap)
c. Ketepatan waktu
a. Kreatifitas gagasan (keunikan,
manfaat dan dampak)
b. Kelayakan implementasi

Skor

Tingkat pemahaman gagasan

1-40

1-15
1-15
1-15
1-15

Nilai

