
 
JUKLAK-JUKNIS LOMBA MENULIS ESAI  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SLEMAN 
 

A. Tema 

 

"Upacara Adat dan Tradisi Budaya di Kabupaten Sleman” 

 

B. Persyaratan Administrasi: 

1. Peserta adalah pelajar SLTA, Guru, dan mahasiswa tingkat S1 dan D3 dari 

universitas / akademi / sekolah tinggi se-DIY; dibuktikan dengan bukti diri Kartu 

Pelajar/ Kartu Mahasiswa / Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku. 

2. Lomba bersifat perorangan; 

3. Setiap peserta diperkenankan mengirimkan maksimal satu karya; 

4. Peserta memenuhi persyaratan administratif dan mengisi formulir pendaftaran. 

5. Peserta wajib mengirimkan seluruh berkas yang dipersyaratkan dalam bentuk 

softcopy dan hardcopy ke panitia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman 

6. Mengisi dan melengkapi lembar originalitas naskah esai guna mempertanggung- 

jawabkan keaslian naskah yang dibuat. 

7. Formulir pendaftaran dan lembar originalitas naskah esai terlampir pada panduan  

lomba penulisan esai ini.  

8. Peserta tidak dipungut biaya/gratis 

 

C.  Kriteria Penyerahan Naskah 
1. Naskah yang dibuat relevan dengan tema yang diberikan 

2. Naskah merupakan karya asli bukan terjemahan, atau saduran 

3. Naskah belum pernah dipublikasikan di media massa/cetak, elektronik dan tidak 

sedang mengikuti lomba sejenis 

4. Naskah tidak mengandung unsur SARA dan tidak mengandung unsur pornografi 

5. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD 

6. Naskah diketik dengan menggunakan kertas A4 huruf Arial ukuran 11, spasi ganda, 

dengan margin : atas (4 cm), kiri (4 cm), bawah (3 cm), kanan (3 cm), format .doc 

atau .docx, dan panjang naskah maksimal 10 halaman 

7. Nama penulis harus diletakkan pada halaman terpisah dengan lembar naskah 

8. Apabila ditemukan kecurangan pada peserta baik sebelum maupun sesudah 

penilaian oleh juri, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. 

9. Naskah yang telah dikirimkan kepada panitia menjadi hak sepenuhnya Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, dan dapat dipublikasikan dengan 

disertakan/dicantumkan identitas penulis untuk diterbitkan dalam bentuk buku non 

komersial. 

10. Esai dapat dikirim ke email dibawah dan bisa menghubungi nomor dibawah ini: 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman: 
budpar.sleman@gmail.com 
no kontak : 0274 – 868405 ext 1212 

11. Pengiriman naskah paling lambat tanggal 7 Desember 2016 



 
 
D. Kriteria Penilaian Esai  
 

1. Judul (10%) 

2. Keaslian gagasan (20%) 

3. Aktualisasi dan gagasan materi ( 25%) 

4. Teknik penyajian meliputi pemilihan bahasa, kata dan kalimat ( 20%) 

5. Kedalaman isi dan sudut pandang (25%) 

 

 E. Hadiah-hadiah 
Dalam perlombaan ini semua karya akan diseleksi dan akan diterbitkan dalam 

bentuk buku.  

Pemenang akan diambil sebanyak 6 pemenang dengan hadiah masing-masing adalah 

sebagai berikut : 

1. Juara I  : Tropi, Piagam dan uang pembinaan sebesar Rp.2.500.000,-  

  (belum dipotong pajak) 

2. Juara II : Tropi, Piagam dan uang pembinaan sebesar Rp.2.000.000,-  

    (belum dipotong pajak) 

3. Juara III : Tropi, Piagam dan uang pembinaan sebesar Rp.1.500.000,-  

    (belum dipotong pajak) 

4. Harapan I : Tropi, Piagam dan uang pembinaan sebesar Rp.1.000.000,-  

    (belum dipotong pajak) 

5. Harapan II : Tropi, Piagam dan uang pembinaan sebesar Rp.750.000,-  

    (belum dipotong pajak) 

6. Harapan III : Tropi, Piagam dan uang pembinaan sebesar Rp.500.000,-  

    (belum dipotong pajak) 

 

F. Jadwal Pelaksanaan :    

1. 31 Oktober – 7 Desember  2016 : Pengumpulan naskah via e-mail atau diantar ke 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman Bidang PBNT 

2. 8 Desember 2016 : Penjurian  

3. 11 Desember2016 : Presentasi dan Pengumuman juara 

Pengumuman pemenang akan diunggah di www.slemankab.go.id 

 

G. CONTACT PERSON  
     Mei             : 081 328 784 783, email: ning_tini@yahoo.com 

http://www.slemankab.go.id/

