
    PANDUAN PENULISAN ESSAY 

OLIMPIADE KIMIA XII NASIONAL 

“Be a Creative Chemist for Managing Natural Wealth” 

 

A. Ketentuan Umum 

1. Essay merupakan atas nama perseorangan. 

2. Essay ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sesuai dengan 

EYD atau ejaan yang telah disempurnakan. 

3. Peserta adalah siswa/i SMA/SMK/MA sederajat yang lolos babak semifinal 

Olimpiade Kimia XII Nasional. 

4. Naskah harus sesuai dengan tema maupun subtema Essay Olimpiade Kimia XII 

Nasional. 

5. Karya tidak mengandung unsur SARA serta tidak bertentangan dengan norma 

yang berlaku. 

6. Peserta melakukan tahapan sesuai dengan timeline yang dirilis. 

 

B. Tema 

“Be a Creative Chemist for Managing Natural Wealth” 

Subtema : 

1. Implementasi ilmu Kimia dalam pengelolaan sumber daya alam yang ramah 

lingkungan. 

2. Solusi dan inovasi tepat guna dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang 

disebabkan oleh pembuangan limbah kimia. 

3. Strategi pendayagunaan limbah kimia dari laboratorium menjadi lebih 

bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis. 

 

C. Timeline Essay Olimpiade Kimia XII Nasional  

1. Pengumpulan naskah dalam bentuk soft file dan hard file.  

2. Pengumpulan soft file dilakukan mulai tanggal 1- 7 November 2018 pukul 22.00 

WIB. 

3. Pengumpulan hard file dilakukan pada saat registrasi ulang (10 November 2018). 

4. Penjurian dilakukan pada tanggal 10 November 2018. 

 



 

 

D. Ketetuan Penulisan  

➢ Ukuran kertas : A4 

➢ Batas tepi  : 3 cm (kiri, kanan, atas dan bawah) 

➢ Jenis huruf  :  Times New Roman  

   Size 12 

   Spasi 1,5 

➢ Naskah terdiri dari 300 – 500 kata. 

➢ Naskah ditulis mengikuti template yang telah disediakan panitia. 

 

E. Pengiriman Karya Essay  

➢ Pengiriman naskah via email ditujukan ke: kimiamaliki2@yahoo.co.id 

➢ Ketentuan pengiriman: 

a. Naskah dikirim dalam bentuk soft file berformat PDF. 

b. Soft file dikirim dengan format penulisan subject / judul email, yaitu : 

“OKIXII_Nama Penulis_Asal Sekolah_Judul Essay” 

 

F. Seleksi Naskah dan Penjurian 

1. Naskah esai akan dinilai oleh dewan juri lomba yang ditentukan oleh panitia. 

No. Kriteria Penilaian Bobot Skor 

1.  Format Naskah  

➢ Tata tulis : ukuran kertas , tipografi, 

kerapihan ketik, tata letak, jumlah kata. 
➢ Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

➢ Kesesuaian format penulisan yang tercantum 

di panduan. 

 

 

 

 

10 

 

2. Kreativitas Gagasan 

➢ Kreatif, inovatif, keunikan dan bermanfaat 

bagi masyarakat. 

➢ Keaslian gagasan. 

➢ Kejelasan pengungkapan ide 

 

 

 

30 

 

3. Topik yang Dikemukakan  

➢ Kesesuaian judul dengan tema ,subtema, 

topik dan isi karya tulis. 

➢ Aktualitas topik dan fokus analisis masalah 

yang dipilih. 

 

 

20 

 



4. Analisis – Sintesis dan Kesimpulan  

➢ Kemampuan menganalisis masalah 

➢ Kemampuan menyimpulkan dan memberi 

solusi 

 

 

40 

 

5. TOTAL 100  

 

2. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


