Kompetisi Penulisan Buku Jawa 2018
Kompetisi diselenggarakan dalam rangka pembinaan pengembangan bahasa dan sastra Jawa
Dinas Kebudayaan DIY, khususnya untuk mendapatkan materi penerbitan buku karya sastra
Jawa, berupa novel berbahasa Jawa.

Ketentuan-ketentuan:
1. Kompetisi diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY dengan membentuk Panitia
Kompetisi sebagai pelaksana yang melibatkan unsur praktisi ahli, pengamat budaya,
akademisi kompeten, dan pejabat berwenang.
2. Nama Kompetisi ini adalah “LOMBA PENULISAN NOVEL BERBAHASA JAWA”
(selanjutnya disebut Kompetisi) diselenggarakan dalam rangka pembinaan
pengembangan bahasa dan sastra Jawa Dinas Kebudayaan DIY, untuk mendapatkan

materi penerbitan buku karya sastra Jawa bermutu, berupa Novel berbahasa
Jawa untuk generasi muda.
3. Peserta Kompetisi adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak dibatasi usia, dibuktikan dengan
foto copy KTP yang sah dan masih berlaku.
4. Mengingat tujuan kegiatan adalah pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra
Jawa, serta memberikan kesempatan kepada warga masyarakat penulis yang lain,
maka Peserta yang telah masuk 5 besar terbaik pada Lomba Penulisan Novel
Berbahasa Jawa yang diselenggarakan Dinas Kebudayan D.I. Yogyakarta pada tahun
2017 tidak diperkenankan mengkuti Kompetisi pada tahun 2018.
5. Peserta wajib mengisi formulir kepesertaan (Formulir terlampir) dan mengikuti proses
tahapan Kompetisi.
6. Tahapan Kompetisi meliputi:
a. Calon peserta mendaftar dengan, (1) mengisi formulir kepesertaan dan data diri, (2)
mengajukan Proposal berisi deskripsi gagasan kreatif sesuai tema Kompetisi dan
rencana kerja penulisan terkait novel yang akan disertakan dalam Kompetisi.
Mengirimkan kembali fomulir tersebut dan diterima Panitia. (Form Isian terlampir.
Form 01 dan Form 02)

b.
c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.

Formulir dan Proposal calon peserta diterima Panitia selambat-lambatnya: tanggal 5
Maret 2018.
Tempat Penyerahan di Seksi Bahasa Jawa Dinas Kebudayaan DIY Jalan Cendana 11
Yogyakarta atau melalui email kompetisinoveljawa@gmail.com
Tim Penilai akan melakukan verifikasi dan penilaian atas Proposal calon peserta.
20 Proposal yang lolos verifikasi dan penilaian akan diumumkan pada tanggal 22
Maret 2018 melalui website www.tasteofjogja.org dan papan pengumuman di
Dinas Kebudayaan DIY.
20 Penulis yang Proposalnya lolos verifikasi dan penilaian akan diundang oleh
Panitia untuk menghadiri dan wajib menjadi peserta Workshop Penulisan dan
Presentasi.
Panitia berhak melakukan tahapan sebagaimana termaktub dalam ketentuan a, b, c,
dan d secara bertahap dan terpisah sesuai kebutuhan dengan tidak mengubah
jadwal penyerahan karya, penilaian/penjurian, pengumuman pemenang,
penyerahan hadiah, dan penerbitan karya pemenang.
Tahap proses penulisan, Penulis menyiapkan dan menulis novel sesuai proposal
yang diajukan.
Penyerahan hasil karya novel peserta paling lambat tanggal 31 Juli 2018.
Proses seleksi/kurasi/penilaian Sidang Tim Penilai menentukan 5 (lima) Pemenang
dan karya yang lolos sebagai karya nomine.
Pengumuman 5 (lima) Pemenang Kompetisi dan karya yang lolos sebagai karya
nomine diumumkan pada tanggal
20 September 2018 melalui website
www.tasteofjogja.org dan papan pengumuman Dinas Kebudayaan DIY.

j.

Waktu/Jadwal Penyerahan Hadiah kepada 5 (lima) penulis Pemenang dan
Penyampaian apresiasi kepada penulis yang karyanya masuk nomine, akan
ditentukan kemudian.
k. Panitia melaksanakan proses penyiapan dan pelaksanaan Penerbitan Lima Karya
Pemenang menjadi buku novel.
l. Buku novel Lima Pemenang terbit pada bulan November 2018.
7. Tema Besar Novel Kompetisi :
“Menuju Masa Depan Daerah Istimewa Yogyakarta Berbekal Kearifan Lokal,
Kekayaan Historis, Adat Istiadat, dan Nilai-Nilai Hidup Masyarakat dengan
Memanfaatkan Potensi Strategis Samudra Selatan Jawa”
8. Karya yang disertakan dalam Kompetisi harus tidak ada ungkapan yang
menyinggung/mengandung pertentangan SARA, tidak mengandung pornografi dan
sadisme.
9. Karya yang disertakan dalam Kompetisi adalah karya individu (pribadi perseorangan),
bukan kelompok/tim.
10. Tiap penulis hanya dibolehkan menyertakan 1 (satu) karya.
11. Hasil karya novel ditujukan untuk pembaca umum minimal usia 18 tahun.
12. Karya yang disertakan dalam Kompetisi adalah karya asli, bukan terjemahan, bukan
saduran, bukan adaptasi, bukan penulisan ulang dari karya-karya sebelumnya yang
pernah terbit/dipublikasikan, dan bukan jiplakan.
13. Karya yang dinilai dalam Kompetisi adalah karya sastra/fiksi berbentuk novel – fiksi
prosa dalam satu kesatuan/keutuhan cerita, bukan pilah-pilah atau kumpulan cerita.
14. Ditulis dalam struktur bahasa Jawa yang baik dan benar dengan huruf Latin,
menggunakan tata tulis (ejaan) bahasa Jawa yang disempurnakan.
15. Panjang karya sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) halaman kertas kwarto 1,5 spasi
(spacing: before 0 dan after 0), font Times New Roman, size 12 point, tanpa gambar dan
atau ilustrasi. Batas kanan-kiri atas-bawah 3-3-3-3. Mencantumkan nomor halaman
pada bagian tengah bawah halaman. Sinopsis cerita wajib disertakan di awal cerita.
16. Karya dikirim dalam bentuk hard copy (print), dibendel, sebanyak 4 (empat) eksemplar
dan
dalam
bentuk
soft
copy
(program
word)
melalui
e-mail:
kompetisinoveljawa@gmail.com.
17. Penyerahan/ Pengiriman karya dalam bentuk hard copy (print/ bendel) paling lambat
tanggal 27 Juli 2018 (cap pos) beserta soft copy. (Alamat email :

kompetisinoveljawa@gmail.com)
18. Karya diserahkan/dikirimkan ke Seksi Bahasa Jawa Dinas Kebudayaan DIY, Jalan
Cendana Nomor 11 Yogyakarta pada jam kerja.
19. Karya yang disertakan dalam Kompetisi adalah karya yang belum pernah
dipublikasikan dalam bentuk cetak, digital, maupun siaran, dan tidak sedang
disertakan dalam Kompetisi sejenis.
20. Semua karya yang disertakan dalam Kompetisi tidak dikembalikan dan menjadi
dokumen Dinas Kebudayaan DIY dengan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual atau
Hak Cipta tetap pada penulis.
21. Semua karya yang disertakan dalam Kompetisi akan dilakukan penilaian oleh Tim
Penilai yang terdiri dari kalangan praktisi, pengamat/peneliti seni-budaya dan bahasa,
budayawan, akademisi kompeten, dan pejabat berwenang.
22. Kriteria unsur penilaian meliputi: (1) bahasa, gaya ekspresi penulisan; (2) kekuatan
penceritaan, penokohan, dan konflik dramatik; (3)
aktualitas, keutuhan,
kontekstualitas, kedalaman dan kesesuaian isi pesan.
23. Lima (5)karya Pemenang Kompetisi, kepada penulisnya akan diberikan penghargaan
berupa (1) Piagam, (2) Penerbitan Novel dalam bentuk buku cetak, setiap penulis
mendapatkan 5 (lima) eksemplar nomor bukti, hak edar/distribusi cetakan pertama
ada pada Dinas Kebudayaan DIY, dan (3) Hadiah uang masing-masing sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong pajak. Hadiah sudah termasuk honor
penerbitan. Hak Kekayaan Intelektual/Hak Cipta karya tetap ada Penulis.
Kepada tiap-tiap penulis yang karyanya masuk nomine diberikan apresiasi berupa
uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lia juta rupiah) dipotong pajak.

24. Lima
(5)
Penulis
Pemenang
wajib
setuju
karya
novelnya
diterbitkan/dicetak/diedarkan oleh Dinas Kebudayaan DIY.
25. Otentitas/Keaslian karya dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penulis yang
ditandatangani di atas materai dan diterima oleh Panitia.
Apabila di kemudian hari terbukti karya Pemenang dan karya nomine bukan karya
asli, maka Pemenang wajib bersedia dicabut kemenangannya dan seluruh hadiah yang
telah diterima ditarik/dikembalikan penuh kepada Dinas Kebudayaan DIY.
26. Keputusan Tim Panilai bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
27. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian.

YOGYAKARTA, Januari 2018
PANITIA

Form. 01.

Calon Peserta
KompetisiPenulisan Buku Jawa
Dinas Kebudayaan DIY
Tahun 2018
NAMA LENGKAP
1. (termasuk gelar akademik, gelar
adat, dan asma sepuh)
NAMA PANGGILAN
NAMA SAMARAN/PENA
(Kalau ada)
2. TEMPAT DAN TANGGAL
LAHIR
Telepon Rumah :
Telepon Seluler :
WhatsApp :
Alamat E-mail :

3. ALAMAT RUMAH
(wajib diisi)
ALAMAT KANTOR
4. Karya Tulis di Media
(Selektif. dalam kurun
terakhir)

1
tahun 2

5. Karya Tulis Buku Tunggal

3
1
2

6. Karya Tulis Buku Bersama

3
1
2

7. Riwayat Pekerjaan/profesi

3
1
2
3

8. Nomor Telepon keluargasaudara/teman dekat yang
bisa dihubungi.
(wajib diisi)
Dengan ini mengajukan/mendaftarkan diri menjadi Peserta Lomba Penulisan Novel
Berbahasa Jawa tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY dan
menyatakan bersedia mentaati seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh
Panitia.
Yogyakarta, …………………….. 2018

………………………………………

Form.02

PROPOSAL
Kompetisi Penulisan Buku Jawa
Dinas Kebudayaan DIY
Tahun 2018
Nama :
……………………………………………………
1.

Ide/Gagasan Utama atas Novel Berbahasa Jawa yang akan ditulis :
Maksimal 100 kata, ditulis/diketik dalam bahasa Jawa

2.

Penjelasan sumber gagasan/latar belakang gagasan/ruang lingkup gagasan.
Maksimal 100 kata, ditulis dalam bahasa Jawa

3.

Rencana Pokok Cerita/Garis Besar Cerita Novel yang akan ditulis (bukan Sinopsis)
Maksimal 200 kata, ditulis dalam bahasa Jawa

4.

Jadwal Rencana Kerja atau rancangan tahapan penyelesaian penulisan karya yang
akan disertakan Kompetisi (April-Juli 2018).

Yogyakarta, …………………… 2018
(tanda tangan)

NAMA TERANG

AGENDA LOMBA PENULISAN NOVEL BERBAHASA JAWA 2018
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No
1
2
3
4

Tanggal
1 Februari – 5 Maret 2018
6 – 21 Maret 2018
22 Maret 2018
27 – 29 Maret 2018

5
6

1 April – 31 Juli 2018
27 Juli 2018

7
8

01 Agustus – 15 September 2018
20 September 2018

Agenda
Pendaftaran & Pengiriman Proposal
Seleksi Proposal
Pengumuman Hasil Seleksi Proposal
Workshop 20 besar peserta
Proses Penulisan
Batas Pengumpulan Karya Novel
Penjurian Novel Jawa
Pengumuman Pemenang

