
 

KETENTUAN UMUM LOMBA ESAI KEPENDIDIKAN 2017 

TAHAP II (PRESENTASI) 

 

A. WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan esai kependidikan akan dilaksanakan pada: 

Hari  : Jumat  

Tanggal  : 26 Mei 2017 

Waktu  : 08.00 - selesai 

Tempat : Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Jl S.Suparman No.39 Magelang. 

                              Di lantai 4 ruang A4.B4 (kategori guru) dan A4.B6 (kategori  

                              mahasiswa). Tempat transit guru (ruang A4.B5) 

    

B. TAHAPAN KEGIATAN 

1. Registrasi 

Registrasi wajib dilakukan sebelum pelaksanaan lomba untuk pendataan kembali 

peserta yang berpartisipasi dalam lomba.  

Registrasi dimulai mulai pukul 07.00 s.d 08.00 WIB dan peserta diwajibkan datang 30 

menit sebelum perlombaan dimulai 

Perlombaan akan dimulai pukul 08.30 sesudah upacara pembukaan. 

 

2. Peserta Lomba Esai Kependidikan 

a. Peserta yang dinyatakan masuk 10 besar dan menjadi finalis merupakan hasil 

seleksi peserta pada tahap pertama (seleksi esai secara tertulis). 

a. Peserta yang dinyatakan menjadi finalis diwajibkan mengikuti tahap kedua yaitu 

presentasi karya 

 

3. Pra- Lomba Esai Kependidikan 

a. Peserta yang dinyatakan masuk 10 besar dan menjadi finalis lomba Esai 

Kependidikan diwajibkan mengikuti seluruh ketentuan lomba sesuai yang telah 

ditentukan 
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b. Sebelum peserta mengikuti perlombaan, peserta baik kategori guru atau mahasiswa 

akan mengikuti upacara pembukaan. 

c. Sesudah upacara pembukaan selesai peserta memasuki ruang masing-masing sesuai 

petunjuk ruang, A4.B4 (kategori guru) dan A4.B6 (kategori mahasiswa) (akan 

dipandu oleh panitia). 

d. Sesudah memasuki ruang masing-masing panitia akan memberikan pengarahan 

tentang teknis perlombaan kepada peserta lomba 

 

4. Teknis Lomba 

a. Sesudah peserta memasuki ruang sesuai kategori masing-masing dan panitia sudah 

memberikan petunjuk teknis, panitia mempersilakan peserta untuk mengambil 

nomor undian. 

b. Setiap peserta akan memaparkan presentasi sesuai esai yang dibuat selama 10 

menit. 

c. Esai yang dipaparkan sesuai dengan isi esai yang telah dikumpulkan 

d. Time keeper akan mengingatkan peserta di menit ke-5, menit ke-8 dan waktu  

selesai untuk presentasi. 

e. Sesudah presentasi selesai, juri akan mengadakan sesi tanya-jawab kepada setiap 

peserta sesuai dengan esai yang dibuat 

f. Sesudah presentasi selesai juri akan memberikan ulasan dan mengumumkan 

pemenang lomba 

 

5. Penilaian 

Penilaian lomba meliputi kesesuaian tema, gagasan, argumentasi, dan penulisan. 

Dalam melakukan presentasi peserta dapat menggunakan berbagai macam 

teknik/metode, power point, alat peraga dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk 

mendukung presentasi. 

Penilaian akan dilakukan oleh juri yang akan dilakukan secara obyektif dan tidak 

memihak dan keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat 

 

6. Pengumuman pemenang 

Pemberian penghargaan untuk peserta yang dinyatakan masuk 3 besar akan diberikan 

di kegiatan penutup pekan keguruan dan peserta diwajibkan mengikuti kegiatan 

tersebut. 


