
 

 

 

 

Petunjuk Penyerahan Karya Esai & Foto Anda 
Mohon Petunjuk Dicermati dengan Baik sebelum Menyerahkan Karya 

 

 

Panduan Umum Penyerahan Karya Esai dan Foto Anda 
 

• Kompetisi ini terbuka hanya untuk mahasiswa tingkat akhir program sarjana dari semua 

program studi di Indonesia. 

• Semua karya sudah harus diserahkan ke competition@worldbank.org paling lambat jam 

13:00 WIB tanggal 24 Oktober 2016. Hasil karya yang diserahkan melewati tenggang 

waktu tidak akan kami ikut sertakan.  

• Semua karya harus disertai dengan tiga kelengkapan berikut: 

1) Sebuah Pernyataan Kepemilikan Karya (lihat keterangan di bawah); 

2) Sebuah salinan kartu mahasiswa Anda; dan 

3) Sebuah CV satu halaman. 

• Karya esai maupun foto yang diserahkan tanpa disertai ketiga kelengkapan di atas akan 

langsung didiskualifikasi. 

• Semua karya harus disertai sebuah Pernyataan Kepemilikan Karya yang ditandatangani 

oleh pemilik karya yang meneguhkan bahwa ketiga pernyataan berikut benar adanya: 

1) Saya adalah pemilik dan penulis karya esai/foto yang diserahkan dan semua dukungan 

yang diterima selama persiapan karya telah sepenuhnya diakui dan dinyatakan dalam 

karya ini; 

2) Saya telah mencantumkan semua sumber data, ide, kata-kata yang disalin baik secara 

langsung maupun diparafrase dalam karya ini; dan 

3) Saya menyiapkan karya esai/foto ini sesuai dengan dengan maksud yang telah 

disampaikan. 

• Setiap mahasiswa dapat mengirimkan satu esai dan/atau foto. Tetapi setiap penyerahan 

karya/email hanya boleh mencantumkan satu esai atau satu foto. 

• Entri yang diterima harus merupakan karya aslibelum pernah dipublikasikan.  dan tidak 

boleh diserahkan atau pernah diserahkan pada kegiatan atau pihak lain. Peserta harus siap 

membuktikan pernyataannya bila diminta. 

• Entri yang menggunakan bahasa yang bersifat menyerang maupun mengandung muatan 

yang eksplisit secara seksual, bugil, cabul, kekerasan, ras, agama, etnis, dan kelompok, 

sesuai ketentuan Bank Dunia dan Universitas Indonesia, akan dinyatakan tidak layak 

untuk kategori apapun dalam kompetisi ini.  

• Pertanyaan dapat ditujukan kepada kompetisiworldbankui@ui.ac.id. Pihak panitia tidak 

melayani pernyataan melalui telepon. 
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Panduan Spesifik Penyerahan Karya Esai dan Foto Anda 
 

Penyerahan Karya Esai 

 

1. Siapkan karya esai Anda  

 Mohon siapkan esai Anda menggunakan 

Spesifikasi Format yang dijelaskan 

berikut ini. 

 Esai harus membahas tema keseluruhan 

dengan fokus pada satu atau lebih sub-

tema yang ditetapkan. 

 Panjang esai harus antara 800 dan 1000 

kata dalam Bahasa Indonesia, dan tidak 

boleh melebihi tiga halaman A4, di luar 

daftar acuan. 

 

 

 

 

2. Kirimkan esai Anda dalam format 

PDF ke competition@worldbank.org    

 Mohon dengan jelas menuliskan “Essay 

Competition” pada baris subjek. 

 Bila Anda tidak memiliki aplikasi PDF 

converter, silakan kunjungi 

http://www.freepdfconvert.com untuk 

mengkonversi berkas Anda ke pdf 

secara daring dan gratis. 

 Serahkan hanya satu esai. Penyerahan 

lebih dari satu esai dapat mengakibatkan 

semua esai Anda ditolak tanpa 

dikonsultasikan kepada Anda terlebih 

dahulu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penyerahan Karya Foto 

 

1. Siapkan karya foto Anda  

• Foto harus berdasar pada tema 

keseluruhan dengan fokus pada satu 

atau lebih  sub-tema yang tercantum. 

• Setiap foto harus disertai keterangan 

tentang foto sekitar 30-40 kata, 

menjelaskan mengapa foto tersebut 

berkaitan dengan Pengelolaan 

Keuangan Publik.  

• Peserta harus mendapatkan semua 

persetujuan rilis yang diperlukan dari 

pihak ketiga (subyek manusia dalam 

foto, termasuk persetujuan 

orangtua/wali untuk anak-anak). 

 

2. Kirimkan foto Anda ke 

competition@worldbank.org  

 Mohon dengan jelas menuliskan 

“Photo Competition” pada baris 

subjek. 

 Entri awal harus dalam format JPEG 

dengan resolusi 800x600 piksel, baik 

dalam tata letak tegak maupun 

lanskap, dan ukuran tidak lebih dari 

5MB. Foto yang terpilih akan diminta 

untuk dikirim ulang dengan resolusi 

yang lebih tinggi.  

 Entri dapat berupa foto berwarna atau 

hitam-putih. 

 Foto tidak boleh merupakan hasil 

penyuntingan digital ataupun 

manipulasi lainnya. Jika Dewan Juri 

menyatakan bahwa peserta fotografer 

telah memanipulasi fotonya, foto 

akan didiskualifikasi. 

 Hasil pindaian berkualitas tinggi dari 

foto non-digital diperbolehkan. 

 Serahkan hanya satu foto. Penyerahan 

lebih dari satu foto dapat 

mengakibatkan semua foto Anda 

ditolak tanpa dikonsultasikan dengan 

Anda terlebih dahulu.  

 Foto harus diambil paling lama satu 

tahun sebelum tanggal mulai 

kompetisi (12 September 2016). 

 

https://precisionconference.com/~hicss/
http://www.freepdfconvert.com/
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3. Bagaimana esai Anda akan dinilai? 

 Esai Anda akan dinilai oleh Dewan Juri 

berdasarkan kriteria berikut: 

 pemahaman kritis akan status dan 

kemajuan reformasi pengelolaan 

keuangan publik di Indonesia 

 argumen yang jelas dan fokus 

dengan didukung oleh penelitian  

 alur logika 

 kejelasan bahasa  

 orisinalitas ide 

 menyertakan elemen kemanusiaan  

 

3. Keterangan foto 

• Selain keterangan foto sebanyak 30-

40 kata, yang menjelaskan mengapa 

foto tersebut berkaitan dengan 

Pengelolaan Keuangan Publik, entri 

juga harus menyertakan informasi 

tentang: 

 Lokasi: Kota/Desa 

 Nama lokasi: Misalnya, nama 

pusat layanan kesehatan, nama 

fasilitas publik dalam foto 

 Tanggal foto diambil 

 

Informasi Umum tentang Kompetisi ini  
 

Pemberitahuan Karya telah Diterima 

• Terdapat enam orang juri yang terdiri dari para akademisi pejabat pemerintah, dan mitra 

pembangunan. 

• Pemberitahuan akan dikirimkan paling lambat tanggal 21 November 2016. 

• Hanya karya esai dan foto terpilih yang akan dihubungi oleh pihak panitia. Mohon tidak 

menghubungi pihak panitia maupun para sponsor. 

Pemenang dan Hadiah  

• Akan ada 10 esai  terpilih. Dari 10 esai  tersebut, Dewan Juri akan menentukan satu 

pemenang pertama, dua pemenang kedua, dan tiga pemenang harapan. 

• Akan ada 10 foto terpilih. Dari 10 foto tersebut, Dewan Juri akan menentukan satu 

pemenang pertama, dua pemenang kedua dan tiga pemenang harapan.  

• Hadiah untuk pemenang pertama dan kedua akan berupa travel grant: 

o Essay Competition  

o 1 Pemenang Pertama: Rp10 juta 

o 2 Pemenang Kedua:  Masing-masing Rp5 juta, total Rp10 juta 

o Photo Competition 

o 1 Pemenang Pertama : Rp 5 juta 

o 2 Pemenang Kedua:  Masing-masing Rp2.5m juta  total Rp 5 juta 

 

• Setiap esai terpilih akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan dikompilasi dalam 

sebuah mini-booklet dua bahasa yang akan dibagikan pada saat Acara Penganugerahan 

Pemenang. 

• Setiap keterangan foto terpilih akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan akan 

menjadi bagian dari mini-booklet dua bahasa yang akan dibagikan pada saat Acara 

Penganugerahan Pemenang. 

• Kedua pemenang pertama dan empat pemenang kedua akan dihubungi sebelum Acara 

Penganugerahan Pemenang untuk pembuatan rekaman video tentang latar belakang mereka 

dan inspirasi di balik karya esai dan foto  yang disertakan dalam kompetisi ini. 
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Acara Penganugerahan Pemenang 

 Kompetisi ini diselenggarakan oleh Bank Dunia yang bermitra dengan Universitas 

Indonesia.  

 Kompetisi ini didanai oleh Public Financial Management Multi Donor Trust Fund (PFM 

MDTF) yang dikelola  oleh Bank Dunia. Lembaga donor dari PFM MDTF mencakup 

Pemerintah Kanada, Uni Eropa, dan Pemerintah Swiss. 

 Acara Penganugerahan Pemenang dijadwalkan akan diselenggarakan pada tanggal 1 

Desember 2016 di kantor Kementerian Keuangan, dan akan dihadiri oleh para pejabat 

tinggi pemerintah, perwakilan lembaga donor PFM MDTF, termasuk para Duta Besar 

terkait, Universitas Indonesia, Bank Dunia, dan media. 

 Semua karya esai dan foto terpilih akan dipamerkan pada Acara Penganugerahan 

Pemenang. 

 Kedua pemenang pertama, keempat pemenang kedua, dan keenam pemenang harapan akan 

diundang untuk menghadiri Acara Penganugerahan Pemenang. Biaya perjalanan dan 

penginapan akan ditanggung oleh para sponsor kompetisi ini jika para pemenang tersebut 

perlu beperjalanan dari luar Jakarta. 

 Para pemenang akan diwawancara di panggung saat Acara Penganugerahan Pemenang. 

 

 

Spesifikasi Format dalam Menyiapkan Karya Esai Anda  

dengan Nama dan Afiliasi Penulis  
 

 

Nama Penulis  

Nama Universitas  

Perkiraan Tanggal Kelulusan: Bulan Tahun 

alamatemail@xxx.xxx 

HP: xxxxxxxxx 

 

 

1. Pembukaan 

 

Semua manuskrip harus ditulis dalam Bahasa Indonesia. Panduan ini mencakup penjelasan 

lengkap tentang tipe dan ukuran huruf, spasi, dan informasi terkait dalam penulisan esai Anda. 

Mohon dipatuhi. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tujukan pertanyaan Anda kepada 

kompetisiworldbankui@ui.ac.id. Pihak panitia tidak melayani pertanyaan melalui telepon. 

Hanya karya yang terpilih yang akan dihubungi oleh panitia. 

 

2. Memformat esai Anda  

 

Panjang esai harus antara 800 dan 1000 kata, tidak lebih dari 3 halaman A4 di luar daftar acuan. 

Semua teks harus dalam format kolom tunggal dan rata kiri-kanan dengan tepi halaman 2,54 

cm dari keempat pinggiran kertas A4. 

 

3. Judul esai 

 

mailto:emailaddress@xxx.xxx
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Judul esai (pada halaman pertama) harus rata tengah, dan menggunakan tipe huruf Times New 

Roman, 14-poin, huruf tebal (bold). Huruf pertama dari kata-kata benda, pengganti, kata kerja, 

kata adjektif, dan kata adverba menggunakan huruf kapital; Jangan menulis kata artikel, kata 

sambung, atau kata depan dalam huruf kapital (kecuali kalau judul dimulai dengan kata 

tersebut). Berikan jarak sebesar dua baris 12-poin setelah judul. 

 

4. Nama(-nama) pemulis dan afiliasi(-afiliasi)nya 

 

Nama penulis, afilitasi, perkiraan tanggal kelulusan, alamat email, dan nomor hp harus 

disertakan setelah judul esai. Berikan jarak sebesar dua baris 12-poin setelah informasi tentang 

penulis. 

 

5. Jenis huruf  

Mohon gunakan Times New Roman sebagai tipe huruf dalam esai Anda. 

 

6.  Nomor halaman 

 

Mohon cantumkan nomor halaman di pojok kanan bawah menggunakan Times New Roman 

11-poin. 

 

7. Teks utama  

 

Untuk teks utama, gunakan Times New Roman 12-poin, spasi tunggal. Jangan gunakan spasi 

ganda. Baris pertama setiap paragraf harus menjorok ke dalam (indent) sekitar 0,5 cm. Pastikan 

teks Anda rata kiri-kanan. Mohon jangan menambahkan baris kosong di antara dua paragraf. 

Mohon jangan menggunakan gambar atau tabel apapun dalam esai Anda. 

 

8. Sub-judul  

 

Misalkan, “1. Pembukaan”, harus ditulis dengan Times New Roman 12-poin cetak tebal (bold), 

huruf pertama dari setiap kalimat menggunakan huruf kapital, rata kiri, dengan satu baris 12-

poin kosong sebelum dan sesudahnya. Gunakan titik (“.”) setelah nomor sub-judul, bukan tanda 

titik dua (“:”). Jangan menggunakan sub-judul terlalu sering. 

 

9. Catatan akhir dan daftar pustaka 

  

Tuliskan daftar dan cantumkan nomor untuk semua catatan akhir dan daftar pustaka dalam 

Times New Roman 9-poin, spasi tunggal, di akhir esai Anda.  Ketika mengacu dalam teks, 

gunakan format catatan akhir baik untuk acuan pustaka maupun catatan akhir dengan nomor 

acuan dalam format superscript, misalkan1. Bilamana diperlukan, sertakan nama (para) 

penyunting dari buku-buku yang diacu: 

 
1 A.B. Smith, C.D. Jones, and E.F. Roberts, “Article Title”, Journal, Publisher, Location, Date, pp. 1-10.  
2 Jones, C.D., A.B. Smith, and E.F. Roberts, Book Title, Publisher, Location, Date. 

 

10. Pernyataan Kepemilikan Karya  

 

Semua karya yang dikirimkan harus menyertakan Pernyataan Kepemilikan Karya lengkap 

dengan tanda tangan penulis yang meneguhkan bahwa ketiga pernyataan berikut benar adanya: 
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1) Saya adalah pemilik dan penulis karya esai/foto yang diserahkan dan semua dukungan 

yang diterima selama persiapan karya telah sepenuhnya diakui dan dinyatakan dalam 

karya ini; 

2) Saya telah mencantumkan semua sumber data, ide, kata-kata yang disalin baik secara 

langsung maupun diparafrase dalam karya ini; dan 

3) Saya menyiapkan karya esai ini sesuai dengan maksud yang telah disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Tanda Tangan Penulis dan Tanggal 


