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I.

PENDAHULUAN
Dalam upaya mendorong BUMN menjadi agen pembangunan
sebagaimana diamanatkan oleh RPJMN 2015-2019, Kementerian BUMN perlu
berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan awareness para pemangku kepentingan, Kementerian BUMN
bermaksud untuk menyelenggarakan Lomba Esai Ilmiah pada tahun 2015.
Pelaksanaan Lomba Esai Ilmiah ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman para pemangku kepentingan mengenai upaya yang dilakukan oleh
BUMN dalam meningkatkan nilai perusahaan di era perubahan yang cepat dan
dunia tanpa batas (borderless). Lomba ini juga akan menjadi wadah kegiatan
bagi para peneliti muda untuk dapat menyumbangkan sumbangsih pemikiran
untuk meningkatkan peran BUMN sebagai agen pembangunan. Dengan
pemahaman yang baik, para pemangku kepentingan diharapkan dapat
membantu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan BUMN,
melalui umpan balik untuk menyempurnakan kebijakan atau keputusan yang
telah dibuat.

II.

DASAR KEGIATAN
a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4297);
b. Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4916);
c. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara;
d. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2015 tentang Kementerian Badan
Usaha Milik Negara
e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER06/MBU/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan
Usaha Milik Negara

III. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN
a. Tujuan :
1. Meningkatkan awareness para pemangku kepentingan tentang Tugas dan
Fungsi Kementerian BUMN dan peran penting BUMN dalam
pembangunan.
2. Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai upaya
yang dilakukan oleh BUMN dalam meningkatkan nilai perusahaan di era
perubahan yang cepat dan dunia tanpa batas (borderless).
3. Mendorong peneliti-peneliti muda untuk dapat menyumbangkan
sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan peran BUMN sebagai agen
pembangunan.
b. Sasaran Kegiatan:
1. Terbentuknya jejaring peneliti di bidang pembinaan BUMN.
2. Bertambahnya khazanah pustaka kajian di bidang pembinaan BUMN;
3. Tersedianya kajian-kajian ilmiah
kebijakan dalam pembinan BUMN.

sebagai

referensi

pengambilan

IV. TEMA KEGIATAN
MENUJU PENINGKATAN NILAI BUMN DI ERA PERUBAHAN
Sub Tema :
1. Kesiapan dan daya
perdagangan bebas;

saing

BUMN

dalam

menghadapi

pasar

2. Peran strategis BUMN sebagai agen pembangunan di berbagai bidang;
3. Peningkatan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN.

V.

JADWAL KEGIATAN
Kegiatan
Pengumuman dan penerimaan esai
Batas akhir penerimaan esai
Pengumuman pemenang
Presentasi Pemenang
* Jadwal tentatif

Jadwal
22 Juni – 30 Juli 2015
30 Juli 2015
11 Agustus 2015
14 Agustus 2015*

VI. MEKANISME LOMBA
A. Ketentuan Umum
1. Peserta lomba merupakan perorangan dan terbuka bagi masyarakat
umum;
2. Peserta tidak dipungut biaya;
3. Peserta mengirimkan maksimal 1 karya;
4. Naskah esai merupakan naskah asli, bukan saduran/terjemahan, dan
merupakan hasil pemikiran penulis sendiri yang belum pernah
dipublikasikan;
5. Peserta lomba wajib mengisi formulir registrasi dan pernyataan keaslian
karya sebagaimana terlampir;
6. Panitia diberi hak dan wewenang untuk mempublikasikan setiap esai
dengan tetap mencantumkan nama penulis;
7. Tulisan pada esai harus mengikuti petunjuk penulisan yang ditetapkan
panitia;
8. Naskah esai harus disertai dengan biodata penulis yang minimal memuat
nama, pekerjaan, pendidikan, alamat tempat tinggal, nomor telepon dan
emai yang dibuat dalam bentuk CV (curriculum vitae);
9. Naskah esai disampaikan kepada panitia dalam bentuk softcopy (file pdf
dan Ms Word) dan dalam bentuk hardcopy sebanyak 1 (satu) eksemplar,
termasuk formulir registrasi, pernyataan keaslian karya, dan CV dalam 1
amplop tertutup dan ditulis Lomba Esai Ilmiah 2015 di pojok kiri atas
amplop;
10. Tata cara penyampaian esai ilmiah adalah sebagai berikut:
Dalam bentuk softcopy (file pdf dan word maksimal berukuran
20MB) disampaikan paling lambat tanggal 30 Juli 2015 ke alamat
email essay2015@bumn.go.id
Dalam bentuk hardcopy melalui pos atau diantar langsung paling
lambat tanggal 30 Juli 2015 pukul 15.00 WIB, ke alamat:
Panitia Lomba Esai Ilmiah 2015
c.q. Sub Bidang Riset
Keasdepan Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian BUMN
Gedung Kementerian BUMN Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat 10110
11. Naskah esai yang tidak disertai dokumen pendukung berupa formulir
registrasi, pernyataan keaslian karya, dan CV serta melewati batas waktu
penyampaian tidak akan diikutsertakan dalam lomba;

B. Petunjuk Penulisan
1. Esai yang dilombakan adalah esai jenis ilmiah populer yang
berlandaskan landasan ilmiah dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh
masyarakat umum;
2. Judul esai ilmiah bebas sepanjang mengacu pada tema dan sub tema;
3. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia;
4. Naskah esai terdiri dari 2.000 – 3.000 kata (tidak termasuk tabel dan
lampiran);
5. Naskah diketik di kertas A4, Times New Roman 12, spasi 1, margin kiri
4cm, kanan 3 cm, atas 3cm dan bawah 3 cm;
6. Naskah Esai berisi tiga bagian yang tidak perlu disebut secara eksplisit,
yaitu pendahuluan (berisi latar belakang dan identifikasi topik bahasan),
isi (pembahasan dan analisis) dan konklusi (kesimpulan/penutup);
7. Sumber pustaka dianjurkan dari buku, jurnal, makalah, dan surat kabar.
Sumber pustaka daring (online) bersifat terbatas pada sumber-sumber
terpercaya (laman resmi surat kabar, instansi pemerintah/swasta, ejournal, e-book). Sumber pustaka dicantumkan di dalam pengutipan dan
daftar pustaka;
8. Sumber data untuk penulisan dapat dilakukan melalui wawancara dan
observasi lapangan;
9. Esai dapat memuat data berupa foto dan infografis seperlunya;
10. Refleksi atas fakta yang didasarkan pada analisis menjadi prioritas
penilaian.
C. Penentuan Pemenang
1. Panitia akan melakukan seleksi administratif terkait dengan:
Batas waktu penyampaian naskah.
Kelengkapan dokumen pendukung berupa CV dan pernyataan
keaslian karya ilmiah.
2. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan petunjuk penulisan dan
kriteria penilaian yang telah ditetapkan.
3. Keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Aspek-aspek yang dinilai dan bobot penjurian :

No

1

2

3

4

Aspek
Penilaian
Kesesuaian
Tema

Uraian
Topik ditulis sesuai dengan tema dan
keterkaitannya dengan sub tema, dilihar
dari rumusan judul dan keseuaian dengan
bahasan/isi tulisan

Bobot

10%

Gagasan

Keaslian : gagasan relatif baru dan unik
Kreatif : menunjukkan pemahaman baru
atas persoalan yang dibahas
Aktual gagasan sesuai dengan kondisi
kekinian dengan menyajikan data dan
fakta
Disajikan secara komprehensif

30%

Argumentasi

Gagasan runtut, tertib, dan jelas (mudah
dimengerti).
Relevensi data dan informasi yang diacu
dengan uraian tulisan.
Sumber pustaka dianjurkan dari buku,
jurnal, makalah, dan surat kabar.
Sumber pustaka daring (online) bersifat
terbatas pada sumber-sumber terpercaya
(laman resmi surat kabar, instansi
pemerintah/swasta, e-journal, e-book).
Sumber pustaka dicantumkan di dalam
pengutipan dan daftar pustaka.
Data dari hasil wawancara dan
observasi lapangan diutamakan.
Refleksi atas fakta yang didasarkan
pada analisis menjadi prioritas
penilaian.
Kemampuan menganalisis & sintesis
secara reflektif dan meringkasnya dalam
simpulan

40%

Penulisan

Tata tulis: kerapihan ketik, tata letak,
dan jumlah halaman.
Pengungkapan: sistematika tulisan,
ketepatan dan kejelasan ungkapan,
bahasa baku yang baik dan benar,
komunikatif, dan relatif mudah
dipahami

20%

D. Penghargaan
Pemenang berhak mendapatkan penghargaan berupa piagam dan sejumlah
uang tunai sebagai kompensasi pengalihan hak publikasi sebesar:
Juara I

Rp 15.000.000,-

Juara II

Rp 12.500.000,-

Juara III

Rp 10.000.000,-

Harapan Pertama

Rp

6.000.000,-

Harapan Kedua

Rp

5.000.000,-

*) Pajak ditanggung pemenang
E. Helpdesk
Informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia melalui:
Telp

: (021) 29935678 Ext 1292

Email

: essay2015@bumn.go.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama

:

Pekerjaan

:

Alamat

:

No Identitas

:

dengan ini menyatakan bahwa karya esai ilmiah saya dengan judul:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik
secara keseluruhan maupun sebagian yang dipublikasikan secara umum. Karya esai
ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang
menjadi rujukan dalam karya ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang
berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi, kecuali yang
menyangkut ekspresi kalimat dan disain penulisan.
Demikian pernyataan ini Saya buat secara benar dan bertanggung jawab.
............................., ................ 2015
Yang menyatakan
Materai
Rp 6000
(..................................................)
Nama Lengkap

LOMBA ESAI ILMIAH
TAHUN 2015
Nama

FORMULIR REGISTRASI
:

Pekerjaan

:

Alamat

:

No. Identitas

:

No Telp Rumah/Kantor/HP

:

Email

:

Hak cipta terhadap Naskah Esai Ilmiah yang telah dikirim ke Kementerian BUMN
menjadi hak cipta penulis, namun Kementerian BUMN berhak mempublikasikan dan
menyimpan salinan naskah esai ilmiah tersebut.
Keputusan Dewan Juri merupakan keputusan final dan tidak dapat diganggu gugat.
Apabila Saudara menyetujui dengan ketentuan Lomba ini, Saudara wajib untuk
menyalin ulang (tulis tangan) pernyataan di bawah ini pada kolom yang tersedia.
“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan akan mengikuti dan memenuhi
seluruh aturan lomba esai ilmiah. Apabila saya tidak mengikutinya secara penuh
serta tidak melampirkan seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku maka saya
menyatakan mundur dari lomba ini.”
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................., ................ 2015
Yang menyatakan
Materai
Rp 6000
(..................................................)
Nama Lengkap

