JUKNIS LOMBA CERPEN
A. Ketentuan Lomba
a. Peserta lomba cerpen tidak terikat ketentuan umum lomba di atas.
b. Peserta dibagi menjadi dua kategori: (1) SMP/MTs, (2) SMA/MA/SMK
c. Para peserta yang telah mengikuti salah satu dari lomba-lomba diatas tetap diperbolehkan
mengikuti lomba cerpen.
d. Peserta lomba membuktikan bahwa ia adalah murid SMP/MTs dan SMA sederajat dengan
menyertakan scan atau fc kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah.
e. Peserta lomba menjamin naskah yang dikirimkan asli, bukan saduran, terjemahan, dan
belum pernah dipublikasikan baik di media cetak maupun non-cetak,dan tidak sedang
diikutkan pada lomba lainnya.
f. Naskah cerpen tidak menyinggung unsur SARA/pornografi dan tidak menyudutkan
golongan/pihak tertentu.
g. Setiap peserta lomba diwajibkan membayar Rp 30.000,00/karya untuk biaya pendaftaran
melalui rekening BRI No. Rek. 6604-01-00025-050-0 (Eni Rohmawati).
h. Bagi SMP/MTs dan SMA sederajat boleh mengirimkan karya-karya muridnya secara
kolektif menggunakan satu e-mail.
i. Naskah karya dikumpulkan sebelum tanggal 20 Februari 2019.
j. Setiap karya yang dikumpulkan menjadi hak cipta panitia.
k. Pengumuman pemenang akan dilakukan lewat IG MAPK, @mapk_solo dan blog MAPK:
mapksolo.com pada tanggal 25 Februari 2019.
l. Hal-hal yang masih belum jelas dapat ditanyakan melalui CP di atas atau melalui WA +62
895-3403-40055 a.n. Ahmad Musyahidin atau 082326049750 a.n. Anggun Azzahra.
B. Teknis Perlombaan
a. Tema Cerpen “Arti Sebuah Kepercayaan”, genre bebas.
b. Isi naskah cerpen terdiri dari 1.000 -1.500 kata termasuk spasi.
c. Naskah ditulis dengan Microsoft Office Word (.doc atau .docx), dengan format naskah A4,
Times New Roman 12, margin normal, spasi 1,5. Disimpan dengan nama file:
CerpenMF2019_Nama Peserta_Kategori_Judul Naskah.
d. Peserta lomba mengirim naskah dalam bentuk attachment/lampiran ke email
cerpennasionalmapkfair@gmail.com dengan subjek email sama dengan nama file
CerpenMF2019_Nama Peserta_Kategori_Judul Naskah. Sekaligus melampirkan bukti
pembayaran.
Contoh, CerpenMF2019_Ulil Albab_SMA_Indonesiaku
e. Khusus sekolah yang melakukan pendaftaran secara kolektif, semua naskah siswa-siswinya
dengan nama file CerpenMF2019_Nama Sekolah.
Contoh: CerpenMF2019_Ulil Albab_SMA_Indonesiaku. Dan beberapa naskah tersebut
WAJIB dikirim dalam satu email, ke: cerpennasionalmapkfair@gmail.com dengan subjek
email: CerpenMF2019_Nama Sekolah
Contoh: CerpenMF2019_MTs N Nglawak

f. Setiap peserta hanya boleh mengirimkan 2 naskah terbaiknya.
g. Naskah yang sama dan sudah masuk tidak dapat direvisi. Apabila peserta mengirim
ulang naskah lebih dari satu kali, maka hanya naskah pertama saja yang terdaftar.
Naskah berikutnya akan terdiskualifikasi dengan sendirinya. Jadi periksa baik-baik
kelengkapan naskah sebelum dikirimkan.
h. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
C. Kriteria Penilaian
a. Kesesuaian dengan tema.
b. EBI dan kerapian tulisan.
c. Gaya bahasa, pilihan kata, penulisan yang menarik untuk dibaca (tidak membosankan).
d. Isi karya : Memiliki nilai positif dan diutamakan menyuguhkan sesuatu yang baru.
e. Konflik dan kedalaman cerita.

D. Hadiah
a. Juara I
: Sertifikat + Uang Pembinaan
b. Juara II
: Sertifikat + Uang Pembinaan
c. Juara III
: Sertifikat + Uang Pembinaan
d. 40 karya terbaik akan dibukukan
e. Semua peserta mendapat E-Sertifikat

