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PANDUAN TEKNIS 

LOMBA ESSAY  NASIONAL ICAEC 2020 

 
GAMBARAN UMUM KEGIATAN 

 
ICAEC 2020 merupakan ajang lomba karya tulis dalam bentuk essay nasional tingkat mahasiswa 

D3/D4/S1 yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian Jurusan Teknik 

Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Tim yang lolos pada seleksi karya 

akan bertanding dengan mempresentasikan karya ilmiah terbaik mereka dan memenangkan 

kompetisi. 

NAMA KEGIATAN 

 
IMATEKTA-Creative Agricultural Engineering Competition 2020  

TEMA DAN SUB-TEMA KEPENULISAN 

1. Tema 

“Optimalisasi Strategi dan Inovasi Generasi Muda Terhadap 
Dampak Covid-19” 

 
2. Sub-Tema 

 Pertanian 

 Lingkungan 

 Teknologi 

 Kesehatan 

 Pendidikan 

 Energi Terbarukan 

 
PERSYARATAN PESERTA 
 

 Peserta merupakan mahasiswa aktif (D3/D4/S1) dari PTN/PTS seluruh Indonesia 

dibuktikan dengan menunjukkan scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang disertakan 

pada formulir pendaftaran. 

 Peserta diperbolehkan individu atau tim yang terdiri atas maksimal 2 orang 

(diperbolehkan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda, namun dalam satu perguruan 

tinggi). 

 Setiap tim hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 (dua) karya dengan ketua 

tim yang berbeda. 
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SIFAT DAN ISI KARYA 

 
 Essay merepresentasikan gagasan/riset yang inovatif, kreatif dan  solutif. 

 Essay bersifat orisinil yang belum pernah dipublikasikan dan belum pernah menjadi 

juara di ajang kompetisi serupa. 

 Essay  bersifat objektif, tidak mengandung SARA, dan didukung oleh fakta yang 

actual. 

 Penulisan essay dilakukan secara sistematis dan logis dengan menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar, sesuai EYD. 

 Essay yang dikompetisikan dalam kompetisi ini akan menjadi milik panitia, sehingga 

panitia berhak untuk melakukan publikasi dengan tetap mencantumkan identitas 

penulis. 

 Segala macam bentuk plagiarisme tidak dapat ditoleransi serta secara otomatis 

didiskualifikasi dari kompetisi ini. 

 Penilaian juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 
TIMELINE KEGIATAN 

 
1 Agustus – 19 September 2020 : Pendaftaran dan pengumpulan Essay 

1 Oktober 2020 : Pengumuman Finalis 

2 Oktober 2020 : Technical Meeting 

3 – 17 Oktober 2020 : Pengumpulan Video Presentasi 

31 Oktober 2020 : Pengumuman Juara 

  

MEKANISME DAN KETENTUAN KOMPETISI 
 
A. Tahap Pendaftaran Karya 

 
 Setiap tim wajib membuat dan mengirimkan karya  sesuai dengan tema dan subtema 

yang dilombakan. 

 Tahap pendaftaran akan dibuka bersamaan dengan pengumpulan karya essay pada 

tanggal 1 Agustus 2020. 

 Essay dikirim dalam bentuk softcopy dengan format .PDF dan .DOCX (Word 97-2003 

Document) disertai foto/scan struk pembayaran dengan format .JPEG atau .JPG 

kemudian digabung menjadi file .rar atau .zip dengan nama file ICAEC2020_(Nama 

Ketua Tim)_(Subtema)_(3 Kata Pertama Judul Essay)_Asal Perguruan Tinggi. 

File tersebut dikirim pada link google form berikut: 

https://bit.ly/PendaftaranICAEC2020.   

 Peserta yang sudah mengirim karya essay harus konfirmasi ke panitia melalui 

WhatsApp dengan format ICAEC2020_Essay_(Nama ketua tim)_(Asal Perguruan 

Tinggi)_(Subtema)_(3 Kata Pertama Judul Proposal) ke nomor 0895361986922 

https://bit.ly/PendaftaranICAEC2020
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atas nama Moch. Imron Mustofa Bisri. 

 Uang pendaftaran Essay sebesar Rp. 50.000,-/karya dibayarkan ke No. rekening 

BRI: 653901009059-53-8 atas nama Nila Nur Azizah. 

 Setelah melakukan pembayaran diharapkan ketua kelompok melakukan konfirmasi 

via WhatsApp dengan format ICAEC2020_Registrasi_(Nama ketua tim)_(Asal 

Perguruan Tinggi)_(3 Kata Pertama Judul Proposal)_(Pemilik 

Rekening/Penyetor) ke nomor 083852310368 atas nama Nila Nur Azizah. 

 Batas akhir pendaftaran Essay beserta kelengkapan dokumen yaitu tanggal 19 

September 2020 pada pukul 23.59 WIB. 

 Semua peserta yang sudah membayar uang registrasi dan sudah mengirimkan Essay 

dalam bentuk softcopy akan mendapatkan e-sertifikat ICAEC 2020 yang akan dikirim 

via email atau WhatsApp ketua tim. 

 Essay diseleksi/dinilai oleh juri yang telah ditentukan dengan basic sesuai dengan 

tema ICAEC 2020. Untuk menjaga independensi, maka dalam penjurian tidak akan 

dilampirkan halaman judul dan identitas nama peserta. 

 Tim yang lolos seleksi Essay merupakan tim yang karyanya memiliki nilai tertinggi 

hasil kumulatif dari semua aspek penilaian karya tulis. Keputusan juri bersifat mutlak 

dan tidak dapat diganggu gugat. 

 Pengumuman lolos seleksi Essay (finalis) akan diinformasikan pada tanggal 1 

Oktober 2020 melalui media sosial IMATEKTA dan ICAEC (Instagram) dan email 

serta WhatsAppp ketua tim. 

 

B. Tahap Pengumpulan Video Presentasi  
 

 Setiap tim yang dinyatakan lolos seleksi Essay berhak melanjutkan ke tahap 

berikutnya, yaitu tahap presentasi dan tanya jawab. Pada tahap ini peserta diminta 

untuk mengirimkan Video presentasi dengan format MP4 dengan durasi video 

maksimal 10 menit dan ukuran file maksimal 200 MB. 

 Video presentasi dikirim dalam bentuk softcopy dan format MP4 dengan nama file 

ICAEC2020_Presentasi_(Nama Ketua Tim)_(Subtema)_(3 Kata Pertama Judul 

Essay)_Asal Perguruan Tinggi. File tersebut dikirim pada link google form berikut: 

https://bit.ly/PresentasiICAEC2020.   

 Peserta yang sudah mengirim video presentasi harus konfirmasi ke panitia melalui 

WhatsApp dengan format ICAEC2020_Presentasi_(Nama ketua tim)_(Asal 

Perguruan Tinggi)_(Subtema)_(3 Kata Pertama Judul Proposal) ke nomor 

0895361986922 atas nama Moch. Imron Mustofa Bisri.. 

 Batas pengumpulan akhir video presentasi yaitu tanggal 17 Oktober 2020 pada pukul 

23.59 WIB. 

 

 

https://bit.ly/PresentasiICAEC2020
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C. Tahap Final  

 Tahap final akan dilaksanakan secara virual meeting. 

 Tahap final terdiri atas pemaparan resume karya serta sesi tanya jawab. 

 Jadwal final akan diinfokan lebih lanjut melalui WhatsApp ketua tim. 

 
HADIAH 

 
Juara I : Rp 2.000.000,-  dan Sertifikat 

Juara II : Rp 1.500.000,-  dan Sertifikat 

Juara III : Rp 1.250.000,-  dan Sertifikat 

Juara Favorit :  Rp 500.000,-    dan Sertiifikat
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KETENTUAN  PENULISAN ESSAY 

 
A. Sistematika Penulisan  

1. Bagian Awal 

a. Halaman Judul  

 Judul diketik dengan huruf kapital, hendaknya eskpresif, sesuai dan tepat dengan 

masalah yang ditulis dan tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda. 

 Terdapat logo asal perguruan tinggi. 

 Nama penulis, NIM dan tahun angkatan ditulis dengan jelas. 

 Perguruan tinggi, kota asal dan tahun penulisan ditulis dengan jelas. 

b. Lembar orisinalitas karya  

Lembar pernyataan keaslian dan belum pernah dikompetisikan dan atau dipublikasi 

dengan materai yang ditandatangani Ketua Tim. 

2. Bagian Inti 

a. PENDAHULUAN 

 Latar belakang berisi gambaran umum mengenai topik yang diangkat serta alasan 

memilih pokok permasalahan yang menjadi karya  tulis. 

 Data pengantar dan urgensi topik yang diangkat. 

 Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan. 

b. ISI 

 Pemaparan masalah serta uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-

konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji. 

 Uraian mengenai pendapat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Kutipan 

akan lebih baik bila diambil dasi sumber pustaka primer seperti buku, jurnal 

penelitian, buletin, prosiding seminar, maupun internet. Namun tidak diperbolehkan 

mengutip dari blog. 

 Uraian mengenai pemencahan masalah yang pernah dilakukan. 
c. PENUTUP 

 Kesimpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab tujuan. 

 Saran disampaikan secara spesifik sejalan dengan implikasi kebijakan, dan dapat 

berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan adopsi ide yang diusulkan. 

3. Bagian akhir 

a. Daftar Pustaka 

Ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat dengan mudah 

menemukan sumber yang disebutkan. Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai 

dengan menulis nama pengaran, tahun penerbitan, judul buku, tempat terbit, dan nama 

penerbit. Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, tahun, 

judul tulisan, nama jurnal, volume, dan nomor halaman. Penulisan daftar pustaka yang 

diperoleh dari internet ditulis alamat website-nya. 
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Penulisan yang diperoleh dari media cetak ditulis nama, sumbernya, tanggal dan 

halaman. 

b. Daftar Riwayat Hidup Peserta  

Daftar riwayat hidup peserta mencakup nama lengkat. Tempat dan tanggal lahir, 

pengamalan organisasi, karya ilmiah yang pernah dibutat, dan penghargaan 

ilmiah yang pernah diraih. 

c. Lampiran (jika diperlukan) 
 

B. Persyaratan Penulisan 

1. Naskah ditulis 5 – 10 halaman tidak termasuk cover dan lampiran. Jumlah halaman yang 

tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat mengurangi  penilaian. 

2. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia baku dengan tata bahasa dan ejaan yang 

disempurnakan (EYD), sederhana, jelas, satu kesatuan, mengutamakan istilah yang mudah 

dimengerti, dan tidak menggunakan singkatan seperti tdk, tsb, yg, dgn, dll., sbb. 

3. Naskah diketik pada kertas ukuran A4, jenis huruf Times New Roman ukuran 12 dan 

spasi 1,5 dengan batas pengetikan samping kiri, kanan, atas, dan bawah masing-

masing 4 cm, 3 cm, 3 cm, dan 3 cm. 

4. Penulisan nomor halaman di pojok kanan atas menggunakan angka 1,2,3.. dst, kecuali 

halaman judul dan lembar pernyataan orisinalitas diberi nomor halaman menggunakan 

angka romawi i, ii, iii, dst. pada halaman tengah bawah. 

 

KRITERIA PENILAIAN KARYA 

1. Kriteria  Penilaian Naskah Essay 

No Kriteria Penilaian Parameter Penilaian Bobot 

1. Kesesuain format penulisan 

1. Penulisan  :  Ukuran  kertas, kerapian ketik, 
tata letak, jumlah halaman 
2. Penyajian : Sistematika tulisan, ragam 
bahasa ilmiah, ketepatan dan kejelasan 
ungkapan, penggunaan bahasa yang baik dan 
benar, komunikatif dan mudah dipahami 

10 

2. Kesesuaian Tema 
Topik  sesuai  dengan  tema  esai yang         
telah ditentukan. Kesesuaian tema bisa dilihat 
dari judul dan kesesuain ikhwal 

10 

3. Gagasan 

1. Orisinil:   menyajikan   gagasan yang relatif 
baru dan unik 
2. Kreatif:  menunjukkan pemahaman baru 
atas persoalan yang dibahas 
3. Aktual:  gagasan  sesuai  dengan kondisi 
kekinian dengan menyajikan  data  dan  fakta 
secara komprehensif 

30 
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4. 
Data dan sumber 
Informasi 

1. Kesesuaian   sumber   informasi 
(Relevansi data dan informasi yang  diacu)  
dengan  uraian tulisan 
2. Keakuratan  dan  integritas  data dan 
informasi 
3. Kemampuan menghubungkan berbagai 
data dan informasi 
4. Sumber   pustaka   dicantumkan dan 
didalam pengutipan dan daftar pustaka 

25 

5. 
Pembahasan, kesimpulan 
dan transfer gagasan 

1. Kemampuan  menganalisis  dan 
mensintesis serta merumuskan kesimpulan 
2. Kelayakan   hasil   implementasi 
gagasan/produk 
3. Kemungkinan/prediksi   transfer gagasan 
dan proses adopsi 

25 

Total 100 

 
2. Kriteria Penilaian Presentasi 
No. Kriteria Penilaian Parameter Penilaian Bobot 

1. Pemaparan 1. Sistematika penyajian dan isi. 
2. Kemutakhiran   alat   bantu   dan media 
yang digunakan 
3. Penggunaan bahasa yang baku 
4. Cara dan sikap presentasi 
5. Ketepatan waktu 

 
 
 

40 

2. Penalaran 1. Penguasaan materi dalam penyampaian dan 
kejelasan gagasan 
2. Kreativitas dalam pengembangan jawaban 
3. Keterbukaan   peserta   di   dalam menjawab 
pertanyaan 

 
 
 
 

50 

3. Performa Penampilan finalis ketika presentasi dan 
kerjasama tim (kekompakan) 

 
10 

Total 100 

 

3. Kriteria Penilaian Tanya Jawab 
No. Kriteria Penilaian Bobot 

1. Tingkat pemahaman gagasan 30 

2. Tanggapan pertanyaan yang kritis, terbuka, logis dan 
 
tepat 

20 

3. Dukungan data dalam menjawab pertanyaan 15 

4. Keyakinan dalam menjawab 25 

5. Cara dan sikap menjawab 10 

Total 100 

 

 
4. Kriteria Pemenang 

 

Penilaian Essay meliputi 2 (dua) aspek, yaitu penilaian karya tulis dengan bobot 40% dan 

presentasi serta tanya jawab 60%. Penilaian karya tulis dilakukan oleh tim yang terdiri atas 
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3 dewan juri yang merupakan pakar dibidangnya. Peserta atau tim akan didiskualifikasi 

apabila kedapatan tidak sesuai dengan ketentuan dan atau pedoman yang telah ditentukan 

oleh panitia. Keputusan Dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

KETENTUAN LAIN 

Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan diinformasikan lebih lanjut di kemudian 

hari. 

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT 

CP  : 0831-5788-189 (Lailatus) 

0878-5626-6549 (Shabella)  

Instagram : icaec.imatekta dan imatekta_unej 
E-mail : icaecimatektaunej@gmail.com 

mailto:icaecimatektaunej@gmail.com
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– TERIMA KASIH – 
 

 

 

 

 

 

 


