
Lomba Komentar Edisi 3 (28 Mei – 4 Juni 2012) 

Yuk, rekan-rekan mahasiswa UG ikutan lomba komentar di beberapa tulisan dosen, sekalian ajang silaturahmi 

dan saling berbagi pengetahuan dan pendapat. Lomba komentar ini hanya sebagai salah satu upaya 

meningkatkan silaturahmi antara mahasiswa dan dosen di dunia maya. Juga sekaligus saling berbagi pendapat, 

wacana, atau opini antar civitas akademika melalui media blog, khususnya mengenai topik-topik yang 

berkaitan dengan suasana akademis, perkembangan IPTEKS, dan keindonesiaan, atau isu menarik yang lagi 

berkembang di masyarakat. Panitia akan memberikan cindera mata kepada komentator terbaik. 

Berikut tata cara atau langkah mengikuti lomba komentar: 

1. Kunjungi dan bacalah beberapa tulisan berikut: 

a. “E-Government for the People: Indonesia?“, dengan alamat:  
http://pena.gunadarma.ac.id/e-government-for-the-people-indonesia/   

b. “Indonesia Tidak Kreatif, Setuju?“, dengan alamat: 
http://pena.gunadarma.ac.id/indonesia-tidak-kreatif-setuju/   

c. “Orang Bijak Taat Pajak, Benarkah?“, dengan alamat: 
http://tax.blog.gunadarma.ac.id/index.php/orang-bijak-taat-pajak-benarkah/ 

d. “Menikmati Jakarta Apa Adanya“, dengan alamat: 
http://pena.gunadarma.ac.id/menikmati-jakarta-apa-adanya/ 

e. “Menulis? Siapa Takut!“, dengan alamat: 
http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/24/menulis-siapa-takut/  
  

Salinlah alamat tulisan tersebut ke browser yang Anda gunakan agar bisa mengakses dan membaca 

tulisan di atas. Isi tulisan adalah opini atau pemikiran pribadi dari penulisnya, atau tidak mencerminkan 

kebijakan atau pendapat Universitas Gunadarma. 

2. Setelah membaca tulisan ringkas yang hanya dijadikan landasan diskusi, silakah Anda membuat 

komentar di tulisan-tulisan tersebut dengan format komentar seperti tampilan di bawah ini. 

 

Tulis nama lengkap Anda sesuai
dengan KTM

Tulis alamat email studentsite Anda (wajib
menggunakan email student site), misalnya

dindanadiyan@student.gunadarma.ac.id

Tulis alamat blog pribadi anda yang 
digunakan sebagai media dalam mata kuliah

berbasis softskill, contohnya:
http://divamahardikawati.wordpress.com

Tuliskan komentar Anda di
sini, maksimal 200 kata. 
Pada kolom komentar ini
tidak perlu dicantumkan

nama atau identitas Anda, 
juga alamat blog Anda

atau tautan ke situs lain. 
Jadi kolom ini hanya berisi

komentar saja

Jika sudah lengkap, silahkan kirim
komentar Anda
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3. Lomba ini hanya berlaku untuk mahasiswa program D3 dan S1 di Universitas Gunadarma 

4. Waktu lomba adalah mulai dari tanggal 28 Mei sampai 4 Juni 2012. Komentar yang masuk di luar 

periode waktu tersebut tidak didipertimbangkan sebagai peserta lomba. 

5. Jika Anda memiliki akun pribadi di social media (blog, facebook, twitter, dll), buat link atau share 

tulisan yang dikomentari di akun social media yang dimiliki Anda. Pencantuman link di blog pribadi 

atau share di akun social media tersebut menjadi salah satu kriteria lomba. 

6. Komentar akan dimoderasi oleh Penulisnya sehingga tidak langsung tampil. Penulis berhak menghapus 

komentar yang melanggar etika atau peraturan perundangan yang berlaku. 

7. Komentar terbaik dinilai oleh Penulisnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing 

penulis, yang secara umum mencakup relevansi, keunikan, dan kebermanfaatan komentar dalam 

melengkapi topik tulisan. Keputusan pemenang komentar terbaik tidak dapat diganggu gugat. 

8. Pemenang komentar terbaik untuk masing-masing tulisan akan diumumkan paling lambat dua minggu 

setelah pengumuman lomba ini. 

9. Panitia lomba akan menghubungi pemenang melalui email studentsite. Pastikan Anda menulis nama 

lengkap dan email studentsite dengan benar. 

 

 


