Ketentuam Umum
“Lomba Penulisan Cerpen bagi Remaja Se-Provinsi Lampung”

1. Peserta adalah remaja berusia 14 s.d. 17 tahun yang bersekolah di SLTP atau SLTA di
Provinsi Lampung yang ditandai dengan kartu pelajar.
2. Peserta lomba tidak dipungut biaya apa pun (gratis).
3. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021.
Petunjuk teknis lomba dapat diunduh di laman kantorbahasalampung.kemdikbud.go.id.
Formulir pendaftaran dapat diisi di tautan http://bit.ly/CerpenKBPL2021
4. Penjurian lomba akan dilaksanakan pada September 2021.
5. Pengumuman pemenang dan pemberian hadiah akan dilaksanakan pada Oktober 2021.
6. Karya dikumpulkan dalam bentuk softcopy dengan menggunakan format pdf dan microsoft
word ke alamat pos-el lombacerpenkbpl@gmail.com
7. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Yeni (082279951211), Lisa Misliani
(081298636747) dan Resti Putri A. (085320299975)
8. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, trofi, dan piagam
Pemenang I = Rp3.000.000,00
Pemenang II = Rp2.000.000,00
Pemenang III = Rp1.500.000,00
Pemenang IV = Rp1.000.000,00
Pemenang V = Rp750.000,00

PETUNJUK TEKNIS “LOMBA PENULISAN CERPEN BAGI REMAJA
SE-PROVINSI LAMPUNG”

1. Cerpen ditulis dengan menggunakan tema cerita:
“Romantika Pelajar di Masa Pandemi”
a. Rindu Sekolah
b. Bersahabat tapi Tak Bersua
c. Aku, Guru, dan Gawai
2. Ketentuan isi cerita:
a. Isi dan makna cerita harus sesuai dengan salah tema yang telah ditentukan panitia
b. Cerita sarat dengan pesan moral
c. Tidak mengandung unsur SARA
d. Tidak mengandung unsur pornografi
e. Menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar
3. Format Penulisan:
a. Cerpen diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman (TNR) dengan ukuran
huruf 12 dan spasi 1,5.
b. Ukuran kertas adalah A4 dengan margin kiri 4 cm, margin atas 3 cm, margin kanan 3 cm,
dan margin bawah 3 cm.
c. Cerpen ditulis minimal 7 halaman maksimal 10 halaman.
4.

Naskah belum pernah/tidak sedang diikutksertakan dalam lomba penulisan yang serupa dan
belum pernah dipublikasikan di media apa pun.

5. Naskah merupakan ciptaan sendiri, bukan saduran, dan terjemahan. Hal ini harus dibuktikan
dengan surat pernyataan bebas plagiarisme.
6. Peserta hanya boleh mengirimkan satu karya.
7. Peserta menuliskan biodata dalam bentuk narasi yang disertai foto dan nomor telepon di
halaman akhir cerita.
8. Tanggal penting:
a.
b.
b.
c.

pendaftaran 15 Februari 2021 s.d. 31 Juli 2021,
batas akhir pengumpulan cerpen 31 Agustus 2021,
penjurian September 2021,
pengumuman dan pemberian hadiah Oktober 2021.

9.

Karya dan surat pernyataan bebas plagiarisme dikumpulkan dalam bentuk softcopy dengan
menggunakan

format

pdf

dan

microsoft

word

ke

alamat

pos-el

lombacerpenkbpl@gmail.com
10. Lima naskah terbaik akan ditetapkan sebagai pemenang oleh dewan juri. Pemenang akan
mendapatkan uang pembinaan, trofi, dan piagam penghargaan dengan ketentuan:
- Pemenang I
: Rp3.000.000
- Pemenang II
: Rp2.000.000
- Pemenang III
: Rp1.500.000
- Pemenang Harapan I : Rp1.000.000
- Pemenang Harapan II : Rp750.000
Pajak hadiah ditanggung pemenang.
Peserta yang menjadi pemenang akan diumumkan di laman/media sosial Kantor
Bahasa Provinsi Lampung:
- Laman
: kantorbahasalampung.kemdikbud.go.id
- Instagram
: kantorbahasalampung
- Facebook
: Kantor Bahasa Lampung
11. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

