
 

 
Ketentuan Kompetisi Blog 

“Kaum Muda Bicara Indonesia” 
 

  

Tujuan kompetisi: 

Apakah benar kaum muda cukup peduli dengan tema-tema kebangsaan yang relatif 

serius, meskipun pendapat mereka di dunia maya kadang disampaikan dengan lugas dan khas 

kaum muda? Dalam rangka itu, seraya menyongsong Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2014, 

kompetisi blog ini dimaksudkan, yakni guna meningkatkan sekaligus membuktikan seberapa 

jauh kepedulian kaum muda terhadap isu sosial, ekonomi, dan politik bangsanya. Untuk itulah 

kami tergerak mengadakan sebuah lomba bertajuk “Kaum Muda Bicara Indonesia”. Karya-

karya terbaik juga akan dituangkan ke dalam buku yang insyaallah akan terbit pada Hari 

Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2014. 

Kita bersama percaya bahwa apabila ada ajang tematik yang disediakan, cukup banyak 

kaum muda di Indonesia yang peduli dengan permasalahan kebangsaan dan kehidupan 

bernegara. Hal itu indikasinya terlihat dari komentar blogger atau kunjungan pada blog-blog 

yang memuat pandangan atau perihal yang lumayan serius. Dalam rangka itu, seraya 

menyongsong Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2014, kompetisi blog ini dimaksudkan guna 

meningkatkan dan sekaligus membuktikan seberapa jauh kepedulian kaum muda terhadap isu 

sosial, ekonomi, dan politik bangsanya. Kompetisi ini juga bertujuan untuk mendorong 

partisipasi kaum muda dalam menuangkan ide tentang kondisi negaranya sekaligus memberikan 

rekomendasi-rekomendasi yang lugas, khas orang muda. Selain itu, diharapkan kompetisi ini 

dapat ikut meningkatkan jumlah komunitas perbincangan di dunia maya ke arah aspek yang 

lebih positif dan berkualitas.  

Berdasarkan TOR yang telah ditetapkan oleh panitia, telah terpilih 12 tema yang diambil 

dari sejumlah permasalahan di sekitar masyarakat, baik yang pernah ada di buku-buku populer, 

media masa dan perbincangan sehari-hari lainnya. 

 



Pilihan Tema: 

1.Negeri Cincin Api: Berkah atau Bencana? 

2.Subsidi BBM untuk Siapa: Apa Kata Undang-undang dan Apa Katamu? 

3. Punyakah Kita Modal Sejarah dan Budaya untuk  Bangsa Kita Berjaya? 

4. Penghargaan pada Kepioniran Adalah Jalan menuju Kemajuan Bangsa 

5. Mengapa Pengembangan Energi Alternatif Terkendala ? 

6. Dari Keunggulan Sumber Daya Alam menuju Keunggulan Sumber Daya Manusia 

7.Peranan Pers dalam Menjaga Kepentingan Nasional 

8. Apakah Benar Pemerintah Menganut Neo-Liberalisme? 

9. Menghadirkan Teladan Kepemimpinan Bapak Bangsa di masa kini 

10. Masihkah Kita Perlu Kehadiran Pihak Asing dalam Mengolah SDA? 

11. Optimalisasi Peranan Kelembagaan dalam Pemerataan Pembangunan Indonesia 

12. Indonesia disebut sebagai Bangsa yang Lembek, Benarkah? 

 

Waktu Pengumpulan Karya : 30 Desember 2013 – 31 Januari 2013 

Penjurian    : 10-14 Februari 2013 

Pengumuman Pemenang  : 24 Februari 2013 

Hadiah    :   

 Juara I Uang sebesar Rp 7.500.000 

 Juara II Uang sebesar Rp 5.000.000 

 Juara III Uang sebesar Rp 3.000.000 

 10 tulisan terbaik yang tidak menjadi juara akan mendapatkan hadiah uang 

masing-masing sebesar Rp 300.000. 

 

 

Ketentuan Kompetisi Blog: 

1. Kompetisi blog  menggunakan berbagai sumber, dengan garis start : website 

www.darwinsaleh.com bagian Inspirasi  (sesuai tema yang dipilih dalam kontes, 

boleh memilih lebih dari satu tema, asalkan menggunakan nama yang dapat dibedakan). 

Referensi  dari website tersebut hanyalah titik tolak pembahasan dan peserta bebas 

membahas dengan pandangan masing-masing. Peserta secara bebas diharapkan 

mengemukakan pandangan, harapan atau kesannya tentang Indonesia, dengan pokok 

bahasan yang berkenaan dengan salah satu tema yang disediakan panitia. 

2. Peserta wajib mengisi dan mengirimkan 1)Formulir pendaftaran, 2) Statement of 

Authorship 3) Fotokopi kartu identitas 4)Link artikel 5)Nama akun facebook dan 

atau twitter peserta ke kaummudabicaraindonesia@gmail.com. (Formulir dan 

statement of authorship dapat diunduh di www.darwinsaleh.com, bagian Info) 

mailto:ke%20kaummudabicaraindonesia@gmail.com
http://www.darwinsaleh.com/


3. Peserta adalah mereka yang memiliki blog pribadi, baik hosting gratis dan domain 

pribadi. 

4. Peserta adalah Warga Negara Indonesia, berusia 15-35 tahun, perseorangan bukan 

kelompok.  

5. Tulisan sebanyak 1000-1500 kata (3-4 halaman A4), spasi 1,15, font Times New 

Roman 12. 

6. Batas waktu penyerahan tulisan adalah Jumat, 31 Januari 2014 pukul 23.59. Tulisan 

yang dikirim setelah pukul 23.59 tidak akan diproses. 

7. Peserta wajib menjadi Fans/Follower dari semua akun media sosial Facebook/Twitter 

resmi. 

8. Peserta dapat memposting maksimal 3 artikel dengan tema yang berbeda. 

9. Tulisan bisa berupa opini, pemikiran atau pengalaman peserta yang berkaitan dengan 

tema. Penyajian yang menarik dan kreatif (bergaya tulisan populer dan/atau disertai 

gambar/video) menjadi nilai tambah. 

10. Publikasikan artikel blog tersebut pada akun jejaring sosial dan tarik pembaca sebanyak-

banyaknya. 

11. Jaga interaksi dengan pengunjung blog  terutama pembaca artikel yang diikutsertakan 

dalam lomba. 

12. Tulisan dapat diposting di domain blog apapun (blogspot, tumblr, wordpress, dll). 

13. Tulisan harus orisinil, belum pernah dibuat sebelumnya, dan tidak sedang dan/atau 

pernah diikutsertakan dalam kompetisi lain dan/atau media manapun. 

14. Artikel wajib diberikan label (tag) KAUM MUDA BICARA INDONESIA 

15. Di akhir postingan, peserta wajib menyebutkan “Tulisan ini dibuat untuk mengikuti 

lomba blog dari www.darwinsaleh.com. Tulisan adalah karya saya sendiri dan 

bukan merupakan jiplakan”. 

16. Posting link artikel blog tersebut (dari blog dan Facebook) di Twitter dengan 

menyertakan hashtag #KMBI2014 sebanyak-banyaknya. 

17. Panitia berhak menyeleksi semua tulisan yang masuk dan berhak tidak mempublikasikan 

tulisan yang mengandung muatan SARA, atau unsur lain yang dinilai kurang pantas dan 

kurang sesuai dengan etika dan tema kompetisi.  

18. Tulisan yang masuk menjadi HAK PANITIA. 

http://www.darwinsaleh.com/


19. Peserta wajib menyertakan Statement of Authorship dan daftar referensi ketika 

mengirimkan hasil tulisan. 

 

Kriteria Penilaian: 

Kriteria pemenang antara lain, namun tidak terbatas pada, terpenuhinya aspek berikut : 

1. Karya konsisten sesuai tema yang dipilih  

2. Menyebutkan alamat website www.darwinsaleh.com sebagai titik tolak pembahasan. 

3. Karya tulis orisinil, berdaya gugah, diperkenankan bernada optimisme, keyakinan, 

harapan atau pun pesimisme, keperihatinan dan kesedihan. Namun dipersyaratkan 

memberikan kesan adanya tekad atau rekomendasi tentang langkah perbaikan ke depan. 

4. Mampu menghadirkan contoh, boleh yang berdasarkan sumber bacaan, temuan sehari-

hari, kabar atau informasi lain yang didengar atau dilihat langsung dan diyakini 

kebenarannya. 

5. Interaksi antara pemilik blog dengan pembaca artikel baik di blog maupun melalui link 

yang diunggah ke situs jejaring Facebook dan Twitter. 

6. Kepopuleran artikel yang dipublikasi melalui akun jejaring sosial peserta 

7. Isi artikel tidak mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) 

8. Juri memiliki hak prerogatif untuk menentukan pemenang. 

 

Juri: 

1. Herman Darnel - anggota Dewan Energi Nasional 

2. Joelioes Joesoef - aktivis dunia pendidikan  

3. Nasihin Masha - wartawan, pemimpin redaksi Republika 

4. Parni Hadi - wartawan. pendiri Dompet Dhuafa  

5. Wijaya Kusumah -  guru, blogger, dan penulis 

 

 

Info lebih lanjut: 

kaummudabicaraindonesia@gmail.com 

Twitter: @KMBI2014 

Facebook Page:  Kaum Muda Bicara Indonesia 

mailto:kaummudabicaraindonesia@gmail.com


 

Link download 

Formulir Pendaftaran 

http://www.ziddu.com/download/23457206/FormulirPendaftaran.doc.html 

Statement of Authorship 

http://www.ziddu.com/download/23457207/StatementofAuthorship.doc.html 
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