
 

TEMPLATE ESSAY 

 

JUDUL ESSAY (Times New Roman, 16) 

Oleh : (Times New Roman, 12) 

 

 Pada milad muhammadiyah yang ke 108H/ 105 M diadakan beberapa 

perlombaan yang mana salah satunya adalah perlombaan essay. Pada 

perlombaan ini dapat diikuti oleh peserta dari utusan Organisasi Otonom dan 

Amal Usaha Muhammadiyah. Adapun beberapa tema dalam perlombaan essay 

ini : 

1. Aku dan Muhammadiyah (SD Kelas 6 dan SMP Kelas 1-3) 

2. Peran Muhammadiyah Terhadap Pendidikan (SMA Kelas 1-3) 

3. Muhammadiyah Gerakan Dakwah Berkemajuan (Mahasiswa dan Umum) 

 

 

A. Ketentuan peserta 

 

1. Peserta adalah utusan Organisasi Otonom dan Amal Usaha Muhammadiyah 

2. Peserta lomba merupakan perorangan 

3. Peserta hanya boleh mengirimkan satu karya 

4. Naskah esai yang dikirimkan adalah karya asli yang belum pernah 

dipublikasikan, belum pernah menjadi juara pada event sebelumnya, belum 

pernah dan tidak sedang diikutkan dalam event lainnya, dan merupakan 

hasil karya penulis sendiri 

 

B. Ketentuan umum  

1. Setiap peserta wajib mengirimkan karya tulisnya dalam bentuk pdf dalam 

satu folder dengan nama file “Lombaesai_Nama Lengkap_Nama 

Ortom/AUM_Judul Esai” ke email miladmuhammadiyah108@gmail.com 



2. Peserta yang sudah mengirimkan karya tulisnya harus konfirmasi ke panitia 

dengan format  

“Konfirmasi_Lombaesai_NamaLengkap_NamaAUM/ORTOM_JudulEsai”  

ke nomor 082357218165/0823380654510 

3. Setiap peserta wajib menyertakan CV 

4. Setiap peserta wajb menyertakan Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya 

Peserta yang di sudah di Scan 

 

C. Berkas yang dikirimkan 

Jika peserta sudah menyelesaikan karya tulisnya, berikut adalah hal yang 

harus dikirim melalui email miladmuhammadiyah108@gmail.com dalam satu 

folder dengan nama Folder 

“Lombaesai_NamaLengkap_NamaInstansi/Lembaga” : 

1. Naskah Esai dalam bentuk pdf 

2. CV 

3. Form Pendaftaran 

4. Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Peserta 

 

D. Ketentuan Penulisan Karya Tulis  

 

1. Sifat dan Isi Tulisan 

a. Kreatif dan inovatif 

b. Judul bebas asalkan sesuai dengan tema yang ditentukan 

c. Tulisan berisi gagasan yang kreatif sesuai tema 

 

2. Orisinalitas karya 

a. Keaslian karya 

b. Keaslian gagasan dalam menciptakan sebuah solusi 

 

3. Logis dan Sistematis 

 Isi tulisan digunakan dengan menggunakan EYD 



 Jumlah halaman artikel antara 5-7 halaman 

 Naskah esai berisi tiga bagian yang tidak perlu disebut secara eksplisit, 

yaitu pendahuluan, isi, dan konklusi dan dibagian akhir dicantumkan 

daftar pustaka 

 

4. Format Penulisan 

 Font   : Times New Roman 

 Ukuran  : 12 

 Spasi   : 1,5 

 Kertas   : A4 

 Margin   : 4, 3, 3, 3 (Kiri, Kanan, Atas, Bawah) 

 Kutipan  : Memakai bodynote 

 Daftar Pustaka  : 

 Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis nama 

pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat penerbit, dan nama 

terbit 

 Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama 

penulis, judul tulisan, nama jurnal, volume, dan nomor halaman 

 Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet ditulis alamat 

websitenya dan waktu pengambilan (hanya boleh dari website) 

 Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari media cetak ditulis 

nama sumbernya, tanggal, dan halaman 


