Penulisan Cerpen bagi Siswa SM A /SM K
i
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Menulis merupakan salah satu kegiatan untuk mengekspres kan diri serta menuangkan ide dan p kiran

i

tentang kehidupan. Bakat dan kemampuan seseorang dalam menulis hendaknya diasah dan d pupuk sejak ia

i

ii

i

mas h sangat muda. Dengan menulis fiksi, para siswa juga m em l ki kegiatan posit f untuk mengisi waktu dan

ii

i

m em l ki cara yang baik untuk mengomunikasikan jalan p kiran, baik sesama rekan siswa maupun kepada
orang dewasa yang sering kurang memahami mereka.

T ujuan
Sayembara ini bertujuan
a. Mengembangkan kepekaan terhadap masalah sosial budaya dan kecintaan terhadap alam Indonesia;
b. M endorong para remaja agar mau berlatih dan mengasah kemampuan serta kreativitas menulis karya fiksi berupa cerpen;
c. Menumbuhkembangkan sikap positif dan rasa cinta terhadap sastra; dan
d. Menumbuhkembangkan kegiatan menulis di kalangan siswa SM A/ S M K

Peserta
Sayembara Penulisan Cerpen ini terbuka bagi siswa SM A /SM K di seluruh Indonesia.

Persyaratan
a. Tema cerpen bebas, tidak mengarah pada pornografi, dan tidak berpotensi menimbulkan konflik yang berkaitan dengan
SARA.
b. Cerpen harus asli (bukan saduran atau terjemahan), belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan, dan belum pernah
diikutsertakan dalam sayembara apa pun.
c. Panjang karangan 2500-3000 kata dan menggunakan kertas kuarto ukuran A4.
d. Cerpen ditulis dalam bahasa Indonesia, diketik rapi 1,5 spasi dengan huruf Times New Roman 12 atau Arial 11, dan tidak
bolak-balik.
e. Peserta boleh mengirimkan lebih dari satu cerpen.
f. Cerpen yang dikirim kepada Panitia harus dilampiri biodata dan fotokopi Kartu Pelajar atau surat keterangan lain yang
menyatakan bahwa peserta adalah siswa SMA/SMK.

P engirim a n N a sk a h
a. Naskah cerpen dikirim kepada panitia sebanyak tiga eksemplar;
b. Peserta harus menuliskan alamat dengan jelas beserta nom or telepon agar mudah dihubungi melalui pos, telepon,
faksimile, dsb. D i sebelah kiri amplop harap dicantumkan Sayembara Penulisan Cerpen bagi Siswa SMA/SMK.
c. Cerpen yang masuk menjadi milik Panitia dan tidak akan dikembalikan.
d. Pengiriman naskah paling lambat tanggal 31 O k t o b e r 2015 (cap pos).

Penilaian

N a ra h u b u n g (contact person)

a. Penilaian akan dilakukan di Badan Bahasa.
b. Penilaian dan penentuan pemenang akan dilakukan
oleh tim juri.
c. Penilaian mencakupi tema, isi, teknik dan gaya penulisan,
serta penggunaan bahasa Indonesia.
d. Hasil penilaian tim juri tidak dapat diganggu gugat dan
tidak diadakan surat-menyurat.

Eem Suhaemi
Devi Lutfiah
Efgeni

A la m a t Panitia
Bidang Informasi dan Publikasi, Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur;
13220.

085283887587
081286330911
081519762555

Im b a la n
Pemenang akan mendapat piagam dan uang tunai (dipotong
PPh sebesar 5% )
Pemenang I
Rpl.750.000,00
Pemenang II
Rpl.500.000,00
Pemenang III
Rpl.250.000,00
Pemenang IV
Rpl.000.000,00
Rpl.000.000,00
Pemenang V
Rpl.000.000,00
Pemenang VI

Naskah pemenang dan naskah yang dikategorikan baik oleh juri akan diterbitkan.

