
Dalam rangka memperingati Hari Kartini
tanggal 21 April 2021, 

Kementerian Kominfo menyelenggarakan

bagi para pelajar.

Kategori
SD / sederajat

Kategori
SMA / sederajat

Kategori
SMP / sederajat

Lomba Menulis

Surat untuk
Kartini

Total Hadiah

Tema:
Ceritaku Tentang
Bagaimana Aku Belajar,
Bermain, dan Berkarya
di Era Digital

Peserta diminta untuk membuat surat kepada Ibu Kartini yang bercerita tentang 
pengalaman peserta dalam belajar, bermain, dan berkarya di era digital. Surat 
tersebut juga harus memuat harapan peserta tentang bagaimana pemerintah 
dapat membantu untuk mewujudkan harapan dan cita-citamu.

Warga Negara Indonesia, baik di dalam maupun 
di luar negeri.
Peserta merupakan pelajar baik 
SD/SMP/SMA/sederajat.
Setiap peserta hanya boleh mengirimkan satu 
karya lomba.
PPeserta difabel dapat menggunakan bantuan 
teknologi untuk mengikuti lomba.

a.

b.

c.

d.

Isi surat sesuai dengan tema yang telah 
ditentukan.
Surat ditujukan kepada Ibu Raden Ajeng Kartini.
BentuBentuk dan teknik penulisan surat harus sesuai 
dengan tata penulisan surat yaitu 
mencantumkan tempat, tanggal surat, salam 
pembuka, isi surat, penutup, tanda tangan serta 
nama jelas pengirim. 
Surat terdiri dari 500 – 1.000 kata.
Surat ditulis dalam bahasa Indonesia.
SuSurat merupakan karya asli (karya sendiri), 
bukan terjemahan/saduran, dan belum 
pernah/dipublikasikan ataupun tidak sedang 
dilombakan.
Surat merupakan hasil tulisan tangan peserta.
PPeserta difabel diperbolehkan untuk menuliskan 
surat dengan bantuan orang lain atau teknologi 
yang mendukung peserta difabel untuk 
mengikuti lomba ini.

a.

b.
c.

d.
e.
f.

gg.
h.

Proses penilaian akan dilakukan dalam 
dua tahap:
    Tahap I : Pemilihan 20 besar
                     karya yang masuk
                     untuk setiap kategori.
    Tahap II : Pemilihan juara 1,
                      juara 2, dan juara 3
                                            untuk setiap kategori.
                      Para pemenang akan
                      diundang untuk hadir
                      baik luring maupun
                     daring dalam peringatan
                     Hari Kartini di Kementerian
                     Kominfo
PPeserta yang tidak memenuhi 
persyaratan dan ketentuan pengiriman 
surat akan dianggap gugur.
Keputusan Dewan Juri tidak dapat 

c.

d.

e.

a.

b.

Penilaian karya peserta dilakukan oleh Dewan 
Juri yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal 
Kementerian Kominfo.
Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria 
sebagai berikut.

Struktur surat (tanggal surat, kalimat 
pembuka dan penutup, tanda 
tangan)
Isi (kesesuaian dengan tema, 
keunikan gagasan, koherensi, 
kohesi)
Kreativitas
PPenerapan kaidah bahasa

Kriteria

1

2
40%

30%
20%

3
4

No

10%

Bobot

Panitia akan melakukan validasi terkait 
dengan persyaratan administrasi 
peserta lomba.
Kandidat akan diminta untuk 
menandatangani surat pernyataan 
keaslian karya yang dilombakan.

a.

b.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

Launching

Pengumpulan Karya Lomba

Rekapitulasi Karya Lomba

Penjurian

Pengumuman Pemenang

12 April 2021

12 - 16 April 2021

17 April 2021

17 - 19 April 2021

20 April 2021

Panitia penyelenggara Lomba Menulis Surat untuk Kartini adalah Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kominfo. Panitia mempunyai 
hak untuk menyunting, mendistribusikan, memublikasikan, mereproduksi, dan/atau menerjemahkan karya cipta surat-surat yang 
dilombakan ke dalam bahasa lain. Peserta lomba dianggap mengerti dan menyetujui pernyataan ini.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Gedung Belakang Lantai 1
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9
Jakarta 10110
WA: 0811-56-3344

Para pemenang lomba akan diberikan 
penghargaan berupa piala, sertifikat,
dan hadiah uang pembinaan dengan rincian :
Pemenang I : sebesar Rp. 5.000.000
Pemenang II : sebesar Rp. 3.000.000
Pemenang III : sebesar Rp. 1.500.000
Pajak hadiah ditanggung pemenang.

a.

b.


