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Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2018

“Seandainya kamu adalah sebuah surat yang melintasi waktu,
pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada pembacamu?”.
Tema ini merupakan adopsi dari tema lomba yang diselenggarakan Universal Postal Union yaitu
“Imagine you are a letter travelling through time. What message do you wish to convey to your readers?”.
Isi tulisan mengandung nilai-nilai universal, antara lain kemanusiaan, pelestarian lingkungan hidup, toleransi,
persahabatan, atau yang menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kesehatan,
kebudayaan, dan lain sebagainya.

1. Ketentuan Peserta Lomba
a.
b.
c.
d.
e.

b.

Warga negara Indonesia.
Remaja berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 5 Mei 2018.
Belum pernah menjadi pemenang I Lomba Menulis Surat
Remaja Nasional Tahun 2017 dan sebelumnya.
Setiap peserta hanya boleh mengajukan satu surat (karangan).
Peserta difabel dapat menggunakan bantuan teknologi untuk
mengikuti lomba.

2. Ketentuan Penulisan Surat:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

Isi surat sesuai dengan tema yang telah ditetapkan.
Sesuai tema lomba, surat ditujukan kepada pembaca surat
tersebut.
Bentuk dan teknik penulisan surat harus sesuai dengan tata
penulisan, yaitu mencantumkan tempat dan tanggal surat,
salam pembuka dan penutup, serta tanda tangan dan nama jelas
pengirim surat.
Jumlah kata dalam surat tidak lebih dari 1.000 kata.
Surat ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
Surat merupakan karya asli (karya sendiri), bukan terjemahan/
saduran, dan belum pernah dilombakan/dipublikasikan.
Penulisan surat dapat menggunakan mesin tik, komputer, atau
dengan tulis tangan.
Penulisan surat disampaikan secara komunikatif.
Surat yang tidak sesuai dengan ketentuan butir c di atas akan
didiskualifikasi.

3. Ketentuan Penilaian
a.
b.

Penilaian karya peserta dilakukan oleh Dewan Juri yang kompeten
dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan
Informatika.
Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria:
No.

Kriteria

c.

d.

10%

2. Isi (kesesuaian dengan tema,
keunikan gagasan, koherensi, kohesi)

40%

3. Kreativitas
berbeda)

yang

30%

4. Penerapan Kaidah Bahasa (Ejaan,
Pilihan Kata, Kalimat, Paragraf)

20%

bahasa

Penilaian akan dilakukan dalam dua tahap:
1) Tahap pertama: Dewan juri akan menetapkan enam karya
nominasi pemenang lomba.
2) Tahap kedua: Peserta nominasi akan diundang ke Jakarta
untuk mengikuti tahap validasi dan penulisan langsung di
hadapan dewan juri.
Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

4. Validasi Nominasi Pemenang Lomba
a.
b.
c.

Dewan Juri akan melakukan validasi keabsahan enam karya
nomine pemenang lomba melalui tanya jawab atau wawancara.
Peserta nomine akan mendapat informasi dari narasumber
mengenai teknik penulisan surat.
Setelah mendapat pembekalan, peserta nomine diminta
kembali membuat/ menulis surat (pengujian langsung) untuk
menetapkan tiga surat/peserta terbaik, sebagai Pemenang I, II,
dan III.

5. Jadwal Lomba
a.

e.
f.

Karya peserta dikirimkan paling lambat tanggal 12 Maret 2018
(cap pos).

Penilaian tahap pertama akan dilakukan pada 28—29 Maret
2018.
Pengumuman nomine pemenang pada 2 April 2018.
Penilaian tahap kedua berupa pembekalan dan pengujian
langsung para nomine pada 10—11 April 2018.
Pengumuman Pemenang I, II, III tanggal 11 April 2018.
Publikasi Pemenang I, II, dan III akan dilakukan pada tanggal
13 April 2018 melalui laman (website) Kementerian Komunikasi
dan Informatika.

LAMPIRAN
FORMULIR DATA DIRI PESERTA
LOMBA MENULIS SURAT REMAJA NASIONAL 2018

6. Ketentuan Pengiriman Surat
a.
b.

c.

Peserta wajib menyertakan fotokopi identitas diri yang sah
(misalnya kartu pelajar, surat keterangan dari yang berwenang/
sekolah atau identitas diri yang berlaku lainnya).
Mencantumkan data diri lainnya sebagaimana disebutkan
dalam formulir terlampir. Formulir dapat diunduh (download)
melalui laman (website) Kementerian Komunikasi dan
Informatika (www.kominfo.go.id) dan PT. Pos Indonesia (www.
posindonesia.co.id).
Karya peserta (naskah surat) dikirimkan kepada:

a.
b.
c.
d.
e.

Panitia Lomba Menulis Surat Remaja Nasional Tahun 2018
d.a. Direktorat Pos
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Gedung Sapta Pesona, Lantai 6
Jalan Medan Merdeka Barat No. 17
Jakarta 10110

7. Penghargaan
a.

Bobot

1. Struktur Surat (tanggal surat, kalimat
pembuka dan penutup, tanda tangan)

(gaya

c.
d.

Referensi tulisan pemenang lomba internasional
tahun sebelumnya dapat dilihat di tautan Universal
Postal Union (www.upu.int).

b.

Para pemenang lomba akan diberi penghargaan berupa trofi,
sertifikat, dan kompensasi hak cipta penulisan dalam bentuk
uang tunai dengan perincian sebagai berikut:
Pemenang I : sebesar Rp 12.000.000,00
Pemenang II : sebesar Rp 10.000.000,00
Pemenang III: sebesar Rp 9.000.000,00
Kompensasi tersebut akan dikenai pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

f.

8. Tindak Lanjut
Surat terbaik (pemenang) pertama akan diikutsertakan pada 47th
International Letter-Writing Competition for Young People 2018
yang diselenggarakan Universal Postal Union (UPU).
Penghargaan yang disediakan oleh UPU berupa medali emas bagi
Pemenang I, medali perak bagi Pemenang II, dan medali perunggu
bagi Pemenang III, serta sertifikat dan hadiah lainnya.

9. Penyelenggara
Panitia penyelenggara Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2018
adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
Panitia ini mempunyai hak tidak terbatas dan berkesinambungan
terhadap karya cipta surat-surat yang dilombakan untuk mengedit,
mendistribusikan, mempublikasikan, mereproduksi, dan/atau
menerjemahkannya ke dalam bahasa lain.
Alamat Panitia
Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2018
Direktorat Pos
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Gedung Sapta Pesona Lantai 6
Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110
Telp. 0213835927, Faks. 0213832870
email: prangko@kominfo.go.id

g.

Nama depan
:
Nama belakang
:
Jenis kelamin
: L/P
Tempat, tanggal lahir
:
Alamat rumah/tempat tinggal
:
Telepon rumah
:
Telepon pribadi (HP)
:
Alamat Email
:
Desa/dusun
:
Kelurahan
:
Kecamatan
:
Kabupaten/kota
:
Provinsi
:
Nama sekolah
:
Alamat sekolah
:
Telepon sekolah
:
Nomor fax sekolah
:
Desa/dusun
:
Kelurahan
:
Kecamatan
:
Kabupaten/kota
:
Provinsi
:
Jumlah kata dalam penulisan Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2018
adalah : ................. kata
........................, ................................... 2018
(Tanda Tangan Peserta)
.................................................
(Nama Lengkap)

Shaquilla Rahmadina

Juara I Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2017 dan
Juara II Tingkat Internasional (Second Prize 46th International
Letter-Writing Competition for Young People 2017)

