
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. LOMBA KARYA TULIS ILMIAH REMAJA UNTUK TINGKAT SLTA DAN SLTP 

TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH 2018 

 

Persyaratan : 

A. Umum 

1. Peserta adalah pelajar di wilayah Jawa Tengah; 

2. Setiap karya tulis harus orisinil dan merupakan karya sendiri serta belum 

pernah menang dalam lomba lain; 

3. Panjang karangan minimal 10 halaman; 

4. Setiap sekolah boleh mengirimkan lebih dari satu karya; 

5. Karangan yang ditulis harus diketahui oleh sekolah asal peserta; 

6. Karya tulis dapat dibuat oleh perorangan atau kelompok (maksimal 3 orang); 

7. Karangan yang dikirim menjadi hak milik panitia penyelenggara, tidak 

dikembalikan ke peserta, tetapi hak cipta atas karya yang masuk tetap pada 

penulisnya; 

8. Karangan yang telah diketahui oleh sekolah asal peserta, dikirim atau diantar 

ke sekretariat lomba dengan alamat : Subag Umum dan Kepegawaian 

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 

Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang, paling 

lambat tanggal 2 Maret 2018 dengan stempel/cap pos, dalam sampul 

tertutup dengan diberi tulisan Lomba KIR HAD 2018 dikiri atas bagian depan 

sampul surat; 

9. Penjurian dilaksanakan tanggal awal bulan Maret 2018 dan akan 

ditentukan kejuaraan sbb : (1) Juara I; (2) Juara II; (3) Juara III; 

10. Peserta yang keluar sebagai Juara I diwajibkan mempresentasikan karyanya 

pada acara peringatan Hari Air Dunia  XXVI tahun 2018; 

11. Masing-masing Juara I, II dan III akan memperoleh hadiah uang pembinaan, 

piala Gubernur dan Piagam Penghargaan; 

12. Hasil Lomba akan diumumkan satu minggu setelah lomba yaitu melalui 

website : http://pusdataru.jatengprov.go.id; 

13. Hadiah akan diterimakan pada acara peringatan Hari Air Dunia tahun 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



B. Teknis 

1. Karangan ditulis dalam bahasa Indonesia yang santun, dengan 

memperhatikan EYD; 

2. Karangan ditulis dengan menggunakan kertas HVS kwarto, spasi ganda, 

dengan font Times New Roman 12, margin kiri 4 cm, atas, kanan dan bawah 

masing-masing 3 cm; 

3. Identitas dan atribut peserta disertakan dalam lembar tersendiri, tidak 

menyatu dengan isi karangan (Nama, Alamat, No. telepon/HP, Nama 

Sekolah, Kota); 

4. Penilaian kejuaraan ditentukan dari : 

a. Kesesuaian Tema dengan isi karangan; 

b. Keruntutan isi karangan/pola pikir; 

c. Aktualitas dan orisinalitas karangan; 

d. Kesantunan berbahasa. 

C. Tema Karangan 

“ Nature for Water “ 

  



II. LOMBA KARYA TULIS ILMIAH REMAJA UNTUK TINGKAT SLTP TINGKAT 

PROVINSI JAWA TENGAH 2018 

 

Persyaratan : 

A. Umum 

1. Peserta adalah pelajar di wilayah Jawa Tengah; 

2. Setiap karya tulis harus orisinil dan merupakan karya sendiri serta belum 

pernah menang dalam lomba lain; 

3. Panjang karangan minimal 10 halaman; 

4. Setiap sekolah boleh mengirimkan lebih dari satu karya; 

5. Karangan yang ditulis harus diketahui oleh sekolah asal peserta; 

6. Karangan yang dikirim menjadi hak milik panitia penyelenggara, tidak 

dikembalikan ke peserta, tetapi hak cipta atas karya yang masuk tetap pada 

penulisnya; 

7. Karangan yang telah diketahui oleh sekolah asal peserta, dikirim atau diantar 

ke sekretariat lomba dengan alamat : Subag Umum dan Kepegawaian 

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 

Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang, paling 

lambat tanggal 24 Maret 2017 stempel/cap pos, dalam sampul tertutup 

dengan diberi tulisan Lomba KIR HAD 2017 dikiri atas bagian depan sampul 

surat; 

8. Penjurian dilaksanakan pada tanggal akhir bulan April 2017 dan akan 

ditentukan kejuaraan sbb : (1) Juara I; (2) Juara II; (3) Juara III; 

9. Peserta yang keluar sebagai Juara I diwajibkan mempresentasikan karyanya 

pada acara peringatan Hari Air Dunia XXV tahun 2017; 

10. Masing-masing Juara I, II dan III akan memperoleh hadiah uang pembinaan, 

piala Gubernur dan Piagam Penghargaan; 

11. Hasil Lomba akan diumumkan satu minggu setelah lomba yaitu melalui 

website : http://psda.jatengprov.go.id; 

12. Hadiah akan diterimakan pada acara peringatan Hari Air Dunia tahun 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Teknis 

1. Karangan ditulis dalam bahasa Indonesia yang santun, dengan 

memperhatikan EYD; 

2. Karangan ditulis dengan menggunakan kertas HVS kwarto, spasi ganda, 

dengan font Times New Roman 12, margin kiri 4 cm, atas, kanan dan bawah 

masing-masing 3 cm; 

3. Identitas dan atribut peserta disertakan dalam lembar tersendiri, tidak 

menyatu dengan isi karangan (Nama, Alamat, No. telepon/HP, Nama 

Sekolah, Kota); 

4. Penilaian kejuaraan ditentukan dari : 

a. Kesesuaian Tema dengan isi karangan; 

b. Keruntutan isi karangan/pola pikir; 

c. Aktualitas dan orisinalitas karangan; 

d. Kesantunan berbahasa. 

 

C. Tema Karangan 

” Water and Wastewater  “ 

 


