
PETUNJUK TEKNIS

LOMBA PENULISAN ARTIKEL BLOG

KIM KOTA SURABAYA TAHUN 2019

TUJUAN :

Lomba Blog dengan tema “Unity in Diversity” memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menuangkan ide dan gagasan dalam

bentuk tulisan dan lisan melalui Blogsite yang dibuat.

2. Menggali potensi dan pemahaman peserta KIM untuk turut menyumbangkan

pemikirannya guna menunujang program Pemerintah Kota Surabaya.

3. Mengangkat dan mengenalkan kearifan lokal yang ada di masyarakat sekitar.

4. Membentuk KIM sebagai agen informasi dari masyarakat untuk pemerintah yang

mempunyai ragam platform atau jenis-jenis penyampaian informasi.

MEKANISME LOMBA :

1. Tema artikel “Unity in Diversity” dengan ruang lingkup penulisan artikel blog yaitu

kehidupan bermasyarakat, keberagaman antar umat, kehidupan bersosial yang ada

di lingkungan masyarakat sekitar.

2. Peserta wajib memasukkan keyword “Keberagaman” pada artikel yang ditulis

3. Tulisan minimal 500 kata, dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan

benar.

4. Cantumkan minimal 1 foto/gambar pendukung di dalam artikel.

5. Peserta wajib mencantumkan kata “Bersatu dalam perbedaan“ dalam artikel dengan

menyertakan hastag #keberagamanmasyarakat.

6. Meng-upload/mengunggah artikel blog yang di submit melalui akun Blog KIM.

7. Mencantumkan embed code web surabaya.go.id, Facebook, Instagram, dan Twitter

Sapawarga di blog masing-masing peserta.

8. Menkonfirmasi karya yang sudah disubmit di blog melalui email

publikasi2.surabaya@gmail.com dengan subject lomba penulisan artikel Blog KIM

tahun 2019.

9. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.



SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Peserta dari Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di Kelurahan se-Kota

Surabaya.

2. Setiap KIM boleh mengirim beberapa artikel dengan penulis yang berbeda.

3. Peserta wajib menulis artikel dengan Tema “Unity in Diversity “ di Blog masing-

masing peserta.

4. Tulisan merupakan karya original/asli, tidak copy-paste, dan tidak plagiat.

5. Tulisan yang tidak sesuai dengan tema dan ketentuan lomba, tidak dapat

diikutsertakan dalam lomba.

6. Tulisan tidak mengandung unsur pornografi dan SARA, serta tidak melanggar

hukum/aturan yang berlaku.

7. Seluruh hasil karya pemenang akan menjadi hak milik Dinas Kominfo Pemerintah

Kota Surabaya.

KRITERIA PENILAIAN :

1. Kesesuaian dengan tema (keselarasan dan fokus tulisan seputar tema besar yang

ditentukan).

2. Gaya penulisan (Alur penulisan, diksi, dan tata bahasa).

3. Kualitas dan value artikel (Kedalaman, kemenarikan, dan nilai guna yang dimiliki

artikel).

4. Tampilan dan desain blog (tata letak, kemudahan akses konten, kesesuaian desain

blog dengan tema, harmonisasi warna, kerapihan widget dan desain fitur lainnya).

BOBOT NILAI :

Kesesuaian Tema
“Keselarasan dan

fokus tulisan”

Gaya Penulisan
“Alur penulisan,

diksi dan tata

bahasa”

Kualitas Artikel
“Kedalaman materi,

kemenarikan, nilai

guna yang dimiliki”

Tampilan Blog
“Tata letak,

kemudahan akses

konten, kesesuaian

desain”

35 % 20 % 35 % 10 %

PELAKSANAAN LOMBA :

1. Sosialisasi lomba : 26 Juli 2019.

2. Babak seleksi (pengumpulan karya) : 19 Agustus s/d 14 September 2019.

3. Babak penilaian : 16 s/d 25 September 2019.

4. Pemenang lomba akan diumumkan pada acara Anugerah KIM Berprestasi 2019.



HADIAH PEMENANG :

1. Juara I : Rp. 5.000.000

2. Juara II : Rp. 3.000.000

3. Juara III : Rp. 1.750.000


