KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
LOMBA KARYA TULIS

“SUNGAI SEBAGAI PUSAT PERADABAN
MANUSIA”

A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dirayakan pada
tanggal 5 Juni setiap tahunnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
pada tahun ini mengangkat tema SUNGAI SEBAGAI PUSAT PERADABAN
MANUSIA. Tercatat Indonesia memiliki 5.590 sungai dan 6.500 anak sungai.
Tidak dapat dipungkiri sungai berperan penting dalam pembentukan peradaban di
Indonesia. Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan maritim di Indonesia
menggunakan sungai sebagai jalur pertukaran rempah, emas, dan tambang
sebelum nantinya menggunakan jalur laut. Selain sebagai jalur perdagangan,
sungai juga menjadi jalur transportasi di beberapa daerah di Indonesia seperti
Kalimantan. Saat ini sungai juga digunakan untuk menciptakan berbagai
kebermanfaatan untuk masyarakat seperti sumber mata air, irigasi, sumber
pembangkit listrik.
Dengan tema dan sejarah yang sudah dijabarkan, diharapkan generasi muda
dapat ikut serta secara aktif dalam menjaga sungai yang merupakan pusat
peradaban dari berbagai kerusakan dan pencemaran. Indonesia memiliki
generasi muda yang berpotensi. Selain potensi, keterbukaan informasi pada
zaman sekarang membuat generasi muda dapat mencari tahu mengenai segala
hal. Potensi dan kemudahan dalam mengakses informasi tersebut yang menjadi

dasar diadakannya lomba karya tulis ini. Perkataan Seno Gumira Ajidarma ini
mungkin tepat menggambarkan kenapa kita harus menulis dan bagaimana
kekuatannya
"Menulis adalah suatu cara untuk berbicara, suatu cara untuk berkata, suatu
cara untuk menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah
dimana. Cara itulah yang bermacam-macam dan di sanalah harga kreativitas
ditimbang timbang."
Menulis adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh manusia.
Menulis adalah sarana efektif berkomunikasi untuk menyampaikan ide atau
pemikiran, dengan menulis juga kita merekam sejarah yang terjadi pada saat ini.
Menulis dengan cara yang baik kita dapat menggerakan pemikiran pembaca
dengan diksi yang kita pilih, ide yang kita kembangkan, dan ekspresi yang direkam
dalam tulisan, sehingga pembaca memahami ide/gagasan yang kita sampaikan
dan tergerak untuk merealisasikan ide tulisan tersebut.
Sehubungan dengan tema peringatan hari lingkungan hidup tahun ini, Direktorat
Jenderal

Pengendalian

Pencemaran

dan

Kerusakan

Lingkungan

menyelenggarakan lomba karya tulis populer tingkat SMP dan SMA dengan tema
“SUNGAI SEBAGAI PUSAT PERADABAN MANUSIA”. Melalui lomba ini
diharapkan para peserta dapat menggali dan mengeksplorasi sungai sebagai
peradaban manusia, mengemas ide dan gagasan kreatif terkait kebudayaan, adat
istiadat, kearifan lokal yang hidup di sungai-sungai yang ada di Indonesia serta
pelestarian lingkungan melalui media tulisan.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Maksud dan tujuan yang ingin dicapai yaitu:
1. pelibatan pelajar dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melalui aktivitas
pengelolaan sungai dalam perspektif sejarah, dengan tema "Sungai Sebagai
Pusat Peradaban Manusia" menggunakan media karya tulis

2. menumbuhkembangkan kemampuan menulis, analisis, dan pengembangan
kreatifitas pelajar untuk ikut serta dalam tindakan perbaikan lingkungan
hidup khususnya sungai
3. menjaring ide atau gagasan dari peserta untuk pelestarian lingkup sungai
melalui media tulisan.
Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu:
1. tersedianya karya tulis yang dapat memberikan pemahaman, ide dan
gagasan untuk kontribusi dalam perbaikan pengelolaan sungai
2. tersedianya karya tulis yang dapat mendorong gairah pembaca untuk peduli
terhadap perbaikan pengelolaan sungai.

C. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

D. TEMA KARYA TULIS
Tema

untuk

karya

tulis

populer

adalah

“SUNGAI

SEBAGAI

PUSAT

PERADABAN MANUSIA” mengacu pada tema peringatan hari lingkungan hidup
tahun 2021.
Dalam penulisan karya tulis, peserta dapat harus mengangkat tema di atas
sekaligus mengeksplorasi melalui aspek sejarah, budaya, dan kearifan lokal serta
upaya perlindungan dan pengelolaan mutu air.

E. MEKANISME LOMBA
1. Peserta mengisi data diri dan mensubmit kerangka pemikiran/ide pada form
pendaftaran website resmi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia
2. Peserta membuat kerangka pemikiran/ide yang berisi garis besar bahasan
yang nantinya akan diangkat menjadi karya tulis esai
3. Peserta yang terdaftar wajib mengikuti bootcamp dimana para peserta akan
diberikan arahan berupa pemaparan materi oleh para juri proses
penyempurnaan atau melanjutkan pembuatan karya tulis berbentuk esai milik
mereka
4. Selama rangkaian kegiatan perlombaan peserta menyempurnakan atau
melanjutkan pembuatan karya tulis berbentuk esai milik mereka hingga batas
akhir pengumpulan
5. Para pemenang di tiap kategori nantinya akan mempresentasikan hasil
karyanya.

F. PERSYARATAN LOMBA
1. Peserta adalah pelajar aktif tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat se-Indonesia serta dibuktikan
dengan fotocopy kartu tanda pelajar/surat keterangan dari sekolah
2. Karya yang dibuat merupakan karya orisinal peserta dan belum pernah
dilombakan atau dipublikasikan sebelumnya
3. Karya tulis yang dibuat tidak mengandung sara dan pornografi
4. Setiap peserta hanya diperkenankan untuk mengikutsertakan satu tulisan
5. Peserta dapat perseorangan atau berkelompok maksimum dua orang
6. Seluruh karya tulis yang diterima panitia merupakan sepenuhnya milik
panitia. Panitia berhak mempublikasikan karya yang dimaksud dengan
mencantumkan identitas penulis.
7. Mengikuti tata cara lomba yang telah ditetapkan
8. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
9. Pendaftaran ditutup Selasa, 15 Maret 2022 pukul 23.59 WIB

G. KETENTUAN PENULISAN
a. Kerangka pemikiran
1. Peserta membuat kerangka pemikiran yang terdiri dari :
-

Judul

-

Teks/paragraf yang memuat outline atau garis besar ide, masalah,
dan opini yang nantinya akan dapat dikembangkan menjadi esai Daftar pustaka

2. Format kerangka pemikiran harus mengikuti aturan berikut :
-

Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar

-

Font : Times New Roman ukuran 12

-

Jarak tulisan/spasi 1,5

-

Format kertas ukuran A4 dengan margin tepi kiri 4 cm, kanan 3 cm,
atas dan bawah 3 cm.

-

penulisan paragraf rata kiri kanan (justify)

-

Mencantumkan nama peserta atau nama dan anggota kelompok,
asal sekolah, dan nomor kontak peserta pada bagian page header /
kepala halaman

-

Jumlah kata minimal 500

-

Format file berbentuk PDF & Word

-

Penamaan file : “Nama Penulis / Nama dan anggota
▪

kelompok_Judul_Asal Sekolah”

b. Esai
1. Peserta membuat esai yang terdiri dari :
-

Judul

-

Pendahuluan

-

Pembahasan

-

Kesimpulan dan Saran

-

Daftar Pustaka

2. Format esai harus mengikuti aturan berikut :
-

Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar

-

Topik/judul dapat ditentukan sendiri namun harus sesuai dengan
tema

-

Mencantumkan nama penulis atau nama dan anggota kelompok
pada bagian bawah judul

-

Sifat dan isi tulisan: logis, sistematis, kreatif dan
obyektif. - Font : Times New Roman ukuran 12

-

Jarak tulisan/spasi 1,5

-

Format kertas ukuran A4 dengan margin tepi kiri 4 cm, kanan 3 cm,
atas dan bawah 3 cm.

-

penulisan paragraf rata kiri kanan (justify)

-

Jumlah kata minimal 1500

-

Format file berbentuk PDF dan Word

-

Penamaan file: “Nama Penulis / Nama dan anggota
kelompok_Judul_Asal Sekolah”

H. PENGHARGAAN LOMBA
Penghargaan bagi para pemenang lomba seluruhnya adalah sebesar Rp.
18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dipotong pajak dengan rincian masing
masing adalah sebagai berikut:
PEMENANG

JUMLAH

Juara I tingkat SMP dan SMA masing-masing

Rp. 5.000.000,-

Juara II tingkat SMP dan SMA masing-masing

Rp. 3.000.000,-

Juara III tingkat SMP dan SMA masing-masing

Rp. 1.000.000,-

Selain mendapat uang tunai pemenang Lomba juga mendapatkan Sertifikat
Pemenang dan berhak mengikuti Jambore Pemuda Lingkungan dan Seluruh
Peserta Lomba juga akan mendapatkan Sertifikat Peserta Lomba dan
souvenir.

I. KRITERIA PENILAIAN
No

Kriteria

1.

Tuturan / Penulisan

Skor
15

a. Tata tulisan : kerapihan ketik, tata letak, dan
jumlah halaman;
b. pengungkapan: sistematika tulisan, ketepatan dan
kejelasan ungkapan, bahasa baku yang baik dan
benar, komunikatif, dan relatif mudah dipahami
c. Penggunaan bahasa komunikatif : gaya bahasa yang
komunikatif, relatif mudah dipahami. Cara bertuturnya
menunjukkan pemahaman penulis yang mendalam terhadap
pokok bahasan
2.

Kreativitas Permasalahan / Gagasan

25

a. Permasalahan

b. Orisinal : gagasan baru, belum pernah
dipublikasikan sebelumnya.
c. Aktual: gagasan sesuai dengan realitas situasi
3.

Data dan sumber informasi
a. Keakuratan, kekinian data dan informasi serta
kesesuaian dengan acuan yang digunakan
b. Keterkaitan data dan informasi dengan pokok
bahasan

20

4.

Topik yang dikemukakan

15

a. Keselarasan topik dengan tema dan tidak menyimpang
b. Kebermanfaatan tulisan
5.

Pembahasan dan Kesimpulan

25

a. Alur pikir dan pengorganisasian gagasan
c. Kemampuan menyimpulkan bahasan

J. JADWAL LOMBA
AGENDA

TANGGAL

Pendaftaran

16 Februari 2022

Penutupan Pendaftaran

15 Maret 2022

Bootcamp 1

09 April 2022

Bootcamp 2

16 April 2022

Pengumpulan karya tulis

07 Mei 2022

Penetapan Nominator

05 Juni 2022

Presentasi Karya

18 Juni 2022

Pengumuman Pemenang

18 Agustus 2022

K. PENYELENGGARA
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung B lantai 4
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Jakarta Timur

L. MEKANISME PENDAFTARAN
Pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

M. PENUTUP
Hal-hal lain yang belum jelas, yang tercantum dalam KAK dapat ditanyakan
melalui narahubung :
- Cintya (081285924426)
- Sekretariat lomba (08119334142)

