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Lomba Esai & Presentasi
“Gema Aspirasi”

KATA PENGANTAR

 Perubahan dan perkembangan zaman merupakan hal yag terus terjadi dan tidak dapat 
dihindari. Adanya arus globalisasi dan modernisasi turut serta membawa berbagai pergeseran 
dalam berbagai aspek di berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai 
bagian dari rakyat Indonesia dan masyarakat dunia, harus turut serta beradaptasi dan 
mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut. 
 
 Generasi muda merupakan benih masa depan bangsa. Mereka lah yang kemudian akan 
menjadi tombak perubahan maupun kemajuan bangsa mendatang. Pemahaman dan juga 
sikap kepedulian serta kepekaan terhadap berbagai isu dan kondisi sekitar menjadi hal penting
yang harus dimiliki oleh para generasi muda kita sejak dini. Dengan mulai memahami berbagai 
persoalan yang dihadapi bangsa atau bahkan dunia, generasi muda dapat tumbuh menjadi 
masyarakat yang peka, bijak, partisipatif, dan kritis dalam menghadapi berbagai persoalan 
maupun tantangan yang mungkin dapat muncul seiring perubahan zaman.
 
 Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menumbuhkan sikap tersebut adalah 
melalui internalisasi budaya literasi. Menurut National Institute for Literacy (NIFL), literasi 
merupakan kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan 
memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan  
masyarakat.
 
 Seperti dikatakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, aktivitas 
budaya literasi dapat dilakukan dalam beragam cara, salah satunya adalah pembiasaan 
membaca dan kemudian dari hasil bacaan akan muncul keinginan untuk menulis karya. Melalui 
aktivitas menulis karya tulis, peserta didik dapat menuangkan gagasan kritis dari hasil 
pembacaan dan memacu peserta didik untuk terus berkarya (menulis) karena dengan menulis 
mereka memiliki pengetahuan. Selain itu, kegiatan karya tulis siswa juga sebagai sarana untuk 
menumbuh kembangkan nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, empati, kepercayaan diri, 
kreativitas, kejujuran, inovasi, intelektualitas, dan memperkuat jaringan silaturahmi antarsiswa, 
dan nilai-nilai karakter lainnya.
 
 Berdasarkan pemahaman tersebut, EduCenter sebagai mall edukasi pertama di 
Indonesia menyelenggarakan Lomba Esai dan Presentasi “Gema Aspirasi” demi memberikan 
wadah bagi siswa-siswi untuk mengembangkan kemampuan literasi dan berkompetisi secara 
sehat. Harapan EduCenter tidak lain yaitu untuk mendorong & membentuk generasi cerdas dan 
bermartabat yang kritis serta bijak bertindak dalam era modern ini.

 Akhir kata, seperti yang sering dikatakan, “the pen is mightier than the sword”. Marilah kita 
sedikit demi sedikit membantu menciptakan perubahan dan perkembangan positif melalui 
karya tulisan dan presentasi dalam perlombaan ini. Selamat berkarya, para benih masa depan 
bangsa! 
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TUJUAN

         Memberikan wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan aspirasi dan berkarya secara
        positif.
        Meningkatkan minat baca siswa untuk menambah pengetahuan dan wawasan.
        Membentuk generasi muda yang bijak dan cerdas dalam menghadapi arus perkembangan  
        zaman.
        Mendorong terbentuknya sikap peduli, kreativitas dan daya bersaing secara sehat pada   
        kaum pelajar.
        Mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi dalam
        bidang literasi.
        Melatih dan mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi baik secara lisan  
        maupun tulisan.

SASARAN KEGIATAN

Siswa-siswi SMP/MTs Negeri/Swasta atau yang sederajat dari seluruh wilayah Indonesia, 
terutama mereka yang bersekolah di kawasan Tangerang dan Jakarta. 

SUSUNAN ACARA

Susunan Acara Babak Final & Pengumuman Pemenang
 

Hari, Tanggal Waktu Deskripsi 

Jumat, 18 Oktober 2019 23.59 Batas Registrasi 

Jumat, 25 Oktober 2019 23.59 Pengumpulan Esai 

Rabu, 30 Oktober 2019 - Pengumuman 20 Finalis 

Senin, 4 November 2019 23.59 Batas Pengumpulan Presentasi 

Kamis, 7 November 2019 08.00 – 14.15 Babak Final & Pengumuman Pemenang 

 

Waktu Acara 

08.00 – 08.30 Registrasi Ulang 

08.30 – 09.00 Opening 

09.00 – 13.00 Presentasi Finalis 

13.00 – 13.45 Break 

13.45 – 14.00 Pengumuman Pemenang 

14.00 – 14.10 Foto Bersama 

14.10 – 14.15 Closing 
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TATA CARA PENDAFTARAN

MEKANISME PERLOMBAAN

       Penulisan Esai (Babak Seleksi)

Esai dikirimkan via e-mail ke mariana@educenter.id dengan Subjek: Esai-Nama 
Sekolah-Nama Peserta paling lambat 25 Oktober 2019.
Panjang esai 3 – 5 halaman, ukuran kertas A4, spasi 1.5, jenis font Times New Roman, 
ukuran 12, margin atas-bawah 4 cm, kiri-kanan 3 cm. File dalam format Ms.Word.
Tulisan dapat memilih dari topik berikut:
“Membentuk Generasi Muda yang Cerdas dan Berkarakter di Era Digital”
“Optimalisasi Sumber Daya dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0”
“Mempertahankan Semangat Nasionalisme di Tengah Arus Globalisasi”
“Kesetaraan Gender dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan”
Esai ditulis menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta tidak 
mengandung unsur SARA dan pornogra�.
Esai yang dikirimkan menjadi hak milik EduCenter dan dapat disebarluaskan oleh 
panitia melalui media massa dengan mencantumkan nama penulis.
Dua puluh �nalis dengan karya terbaik akan diumumkan melalui media sosial 
EduCenter pada 30 Oktober 2019. Para �nalis yang terpilih akan memasuki tahap 
perlombaan berikutnya, yakni presentasi.

Pendaftaran terbuka untuk seluruh siswa/siswi di Indonesia yang sedang duduk di bangku  
SMP/MTs Negeri/Swasta atau yang sederajat.
Peserta perlombaan bersifat individual, dan setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 
3 peserta/perwakilan.
Peserta wajib membayar biaya registrasi sebesar Rp 35.000,00/orang. Pembayaran dapat 
dilakukan via transfer ke rekening BCA 4973800500 a.n PT. Sukses Panjang Umur. 
Cantumkan kode unik  “003”  pada 3 digit terakhir jumlah bayar. Contoh: Biaya transfer 1 
peserta menjadi Rp 35.003,00, sementara 2 peserta Rp 70.003,00.
Apabila peserta berhalangan hadir atau tidak dapat berpartisipasi dalam perlombaan, 
biaya pendaftaran dinyatakan hangus dan tidak dapat dikembalikan.
Setelah melakukan pembayaran, peserta wajib mengisi formulir registrasi melalui 
www.educenter.id/gema-aspirasi/registrasi/. Lampirkan juga bukti pembayaran/transfer  
biaya registrasi pada formulir tersebut.
Panitia akan segera mengirimkan balasan ke e-mail yang tercantum pada formulir 
registrasi yang telah diisi sebagai tanda pendaftaran telah diterima. Jika belum ada 
balasan dari panitia, mohon hubungi 081286080410 (WhatsApp) untuk mengkon�rmasi 
penerimaan e-mail.
Pendaftaran  akan ditutup pada 18 Oktober 2019 pukul 23.59.
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       Presentasi (Babak Final)
 

Para �nalis diwajibkan mengirimkan bahan presentasi (format Ms Powerpoint, untuk 
video format MP4) via e-mail ke mariana@educenter.id dengan Subjek: Presentasi-
Nama Sekolah-Nama Peserta, maksimal 4 November 2019 pukul 23.59.
Pada hari presentasi (7 November 2019) para �nalis wajib untuk membawa kembali 
bahan presentasi yang disimpan dalam �ashdisk sebagai backup �le. 
Finalis wajib hadir pukul 08.00 untuk proses registrasi ulang. Tidak ada penambahan 
waktu bagi yang datang terlambat.
Tiap peserta akan mengambil undian berisikan nomor yang menentukan urutan tampil 
saat presentasi.
Apabila tidak hadir saat panggilan presentasi, maka giliran peserta akan dilewati.
Peserta akan dipanggil kembali setelah semua peserta tampil, dan apabila tidak hadir 
juga maka peserta akan dinyatakan gugur.
Durasi presentasi setiap �nalis adalah 7 – 9 menit, dengan toleransi tambahan waktu 
sebanyak 20 detik. Setelah melewati batas toleransi waktu (9 menit 20 detik), maka 
panitia akan menghentikan presentasi.
Saat presentasi, panitia akan memberikan tanda-tanda sebagai berikut:
Kartu hijau  :  Mulai melakukan presentasi
Kartu kuning :  Sisa waktu 1 menit (diangkat di menit ke-8)
Kartu merah  :  Waktu habis (diangkat di menit ke-9)
Peserta dapat menggunakan properti atau alat peraga lainnya. 
Peserta dapat dibantu oleh 1 orang operator selama presentasi dan/atau menggunakan 
pointer presentasi. 
Peserta dapat mengenakan seragam sekolah atau pakaian lainnya sesuai keperluan 
presentasi.
Setelah presentasi, peserta akan memasuki sesi tanya jawab di mana dewan juri akan 
mengajukan 2 pertanyaan kepada peserta sehubungan dengan materi yang 
disampaikan.

SYARAT DAN KETENTUAN PERLOMBAAN

Hasil karya yang diikutsertakan dalam Lomba Esai dan Presentasi “Gema Aspirasi” 
merupakan hasil karya orisinil dan berlum pernah diikutsertakan dalam perlombaan 
lainnya.
Peserta yang tidak mengirimkan esai dan/atau tidak hadir saat tahap presentasi dinyatakan 
gugur dan biaya registrasi dinyatakan hangus.
Keputusan panitia dan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.
EduCenter memiliki hak untuk mempublikasikan seluruh hasil karya serta mencantumkan 
identitas nama para peserta dalam publikasi tersebut.
Peserta dan pemenang wajib hadir saat pengumuman pemenang.
Hadiah pemenang diambil di EduCenter dan tidak dapat dikirimkan.
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ASPEK PENILAIAN

       Babak Seleksi
      

       
       Babak Final

   

No. Kriteria Penilaian Bobot 

1 
Kesesuaian Materi 
Keselarasan dan kesinambungan materi esai dengan materi presentasi 
yang disampaikan 

15 

2 

Cara Penyampaian dan Komunikasi 
Cara menjelaskan sehingga materi mudah untuk dimengerti; gaya, 
mimik, dan bahasa tubuh; kejelasan vokal, artikulasi, dan intonasi; 
pemilihan kata dan penggunaan bahasa yang baik  

30 

3 

Penyajian & Tampilan Presentasi 
Desain presentasi, keringkasan dan ketepatan point-point penting yang 
dimasukan dalam materi presentasi; penggunaan jenis dan ukuran font 
serta gambar/ilustrasi/materi pendukung yang tepat dan menarik. 

25 

4 
Kesesuaian dan Ketepatan Jawaban 
Kemampuan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dewan 
juri. 

20 

5 
Ketepatan Waktu 
Kesesuaian durasi presentasi dengan batas waktu yang ditentukan 10 

 

No. Kriteria Penilaian Bobot 

1 
Kesesuaian Tema 
Relevansi judul dan isi esai dengan pilihan topik yang diberikan 15 

2 

Gagasan dan Argumentasi 
Orisinalitas dalam hal ide dan argumentasi; menyajikan gagasan yang 
relatif baru, unik, dan menarik; menunjukkan pemahaman baru dan 
aktual atas persoalan yang dibahas; kemampuan menganalisis dan 
sintesis serta merumuskan simpulan; sistematika gagasan runtut, tertib, 
dan jelas 

40 

3 

Penggunaan Bahasa 
Kesesuaian bahasa dengan kaidah penulisan & EYD; ketepatan kata dan 
keruntutan kalimat; bahasa yang komunikatif, atraktif, dan mudah 
dipahami 

30 

4 

Format Penulisan 
Tata tulis: ukuran kertas, jenis dan ukuran font, margin, jumlah halaman, 
tipogra�, kerapian ketik; ketepatan format penulisan sehingga menarik 
untuk dibaca 

15 
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       Pemilihan Juara Favorite

Esai seluruh peserta “Gema Aspirasi” akan diunggah dan dapat dibaca oleh publik 
dengan mengakses website www.educenter.id/gema-aspirasi/. Setelah membaca, 
masyarakat dapat melakukan pemilihan untuk pemenang Juara Favorite melalui proses 
voting di Instagram @educenterid.
Panitia akan meng-upload Instagram feed post berupa list nomor, judul esai, dan nama 
peserta pada 28 Oktober 2019, dan voting pun dapat mulai dilakukan dengan cara:

Pemilih/voters wajib untuk follow akun Instagram dan Facebook @EduCenterID.
Like Instagram post yang di-upload.
Tuliskan pada kolom komentar berupa nomor peserta dan judul esai yang dipilih, 
lalu tambahkan tagar #EduCenterId #GemaAspirasi, serta mention 2 orang teman.

Voting akan ditutup pada 7 November 2019 pukul 13.00 WIB.
Satu akun hanya dapat melakukan voting sebanyak satu kali, dan hanya dapat memilih 
satu peserta/esai saja (no double voting). 
Peserta/pemilih dilarang keras menggunakan cara-cara curang dalam melakukan voting 
seperti membeli likes/comments. Peserta yang ditemukan menggunakan cara-cara 
tersebut akan didiskuali�kasi sebagai pemenang.

HADIAH PEMENANG

Juara I  : Rp 2.000.000,00 + Tro� + Goodie bags
Juara II  : Rp 1.500.000,00 + Tro� + Goodie bags
Juara III  : Rp 1.000.000,00 + Tro� + Goodie bags
Juara Favorite : Rp 500.000,00 + Tro� + Goodie bags
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3.
4.

5.
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TENTANG KAMI

 EduCenter merupakan mall edukasi pertama di Indonesia dengan konsep “one stop 
excellence of education”. Dengan lokasi yang strategis, dikelilingi 45 institusi pendidikan dan 4 
cluster perumahan elit di BSD, EduCenter memiliki tujuan menjadi solusi dari masalah 
pendidikan anak zaman kini, yakni menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk 
berpindah-pindah dari satu kursus ke kursus lainnya.

 Seperti layaknya sebuah mall, EduCenter memiliki banyak hal untuk ditawarkan seperti 
restoran, food court, taman bermain anak, dan tentu saja banyak tempat kursus terkemuka. 
Apple Tree Pre-School, UniSadhuGuna, Farabi Music School, Nutty Scientists, CMA Mental 
Arithmetic, Shane Learning Centre, Calculus, Flamingo Studio, Wow Art Studio, Far East 
Education, hanyalah beberapa di antaranya.

 Dengan konsep yang revolusioner dan terintegrasi, EduCenter memberikan nuansa yang 
menyenangkan bagi para generasi muda untuk menikmati pengalaman belajar yang 
sempurna.

INFORMASI & KERJASAMA

08176790028
bertha@educenter.id

Bertha Wilvensus
081286080410
mariana@educenter.id

Mariana Christine
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