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Lomba Penulisan
Artikel I lmiah

KADIPATEN PAKUALAMAN

Deskripsi Lomba
Lomba artikel ilmiah adalah salah satu perlombaan dalam rangka Hadeging 
Kadipaten Pakualaman. Perlombaan artikel ilmiah tahun ini merupakan ajang 
keempat dengan mengusung tema Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan 
Budaya Nusantara. Lomba artikel ilmiah tahun ini fokus pada kajian manuskrip, 
artefak, lingkungan, sastra, dan budaya daerah. Peserta lomba artikel ilmiah ialah 
mahasiswa aktif dari perguruan tinggi di Indonesia dan masyarakat umum. 
Harapannya didapatkan tulisan-tulisan ilmiah yang dapat menambah khazanah 
literasi genre bahasa, sastra, dan budaya nusantara.

Tema Lomba
“Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Budaya Nusantara”
Lingkungan suatu masyarakat yang kondusif tercipta dari sebuah sistem yang 
disepakati bersama. Sistem tersebut dibuat secara kolektif dengan menekankan 
kearifan lokal demi terciptanya suatu kondisi kehidupan bermasyarakat yang teratur 
dan tertata, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis antara manusia dengan 
sang pencipta, manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungan alam. 
Pengelolaan lingkungan yang demikian ini kiranya telah ada sejak berabad-abad 
yang lalu dengan berbagai nama dan istilah yang mencerminkan kesadaran 
komunitas, kesederhanaan, kedisiplinan, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Sub tema:
a. Mitos tentang pemeliharaan lingkungan.
b. Peraturan lembaga pemerintahan adat mengenai penjagaan lingkungan.
c. Sistem perairan, pertanian, maritim pramodern.
d. Sastra lisan atau sastra perjalanan mengenai suatu lingkungan adat.

Persyaratan Peserta
a. Mahasiswa dan masyarakat umum.
b. Warga Negara Indonesia.
c. Scan kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor).
d. Peserta hanya boleh mengirimkan satu artikel.
e. Artikel yang dikirimkan belum pernah dikirimkan dan belum pernah diterbitkan oleh 
    media/lembaga apapun.
f.  Semua artikel yang masuk menjadi milik panitia dan tidak diperkenankan untuk 
    dipublikasikan di media/lembaga apapun
g. Peserta yang terindikasi dan terbukti melakukan plagiasi dianggap gugur.
h. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
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Format Penulisan
1. Artikel ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Diketik menggunakan TNR 12, spasi 1,5, ukuran kertas A4.
3. Margin kiri, kanan, atas, dan bawah adalah 3.
4. Artikel dilengkapi dengan daftar pustaka format APA.
5. Jumlah halaman 10-15 sudah termasuk daftar pustaka.
6. Artikel terdiri dari:
    a. Judul
    b. Nama (tanpa gelar)
    c. Email peserta
    d. Abstrak dalam bahasa Indonesia (maksimal 150 kata)
    e. Pendahuluan
    f.  Isi 
    g. Penutup
    h. Daftar Pustaka
    i.  Diperkenankan menggunakan catatan kaki
    j.  Turnitin cek maksimal 25% (pengecekan dilakukan oleh panitia)

Waktu Pendaftaran dan Pengiriman Artikel
1. Peserta dapat mengirimkan artikel mulai tanggal 17 Januari 2022
    sampai dengan 28 Februari 2022.
2. Artikel terakhir diterima panitia tanggal 28 Februari 2022 pukul 23.59.
3. Pendaftaran dan artikel dikirim ke tautan: http://bit.ly/artikelilmiahHKPA216 
4. Peserta yang telah mengirimkan artikel diharapkan untuk konfirmasi
    ke nomor: +628562923603

Hadiah Kejuaraan
1. Artikel terbaik I sampai VI masing-masing akan mendapatkan:
    a. Trophy
    b. Sertifikat
    c. Uang Pembinaan
2. Enam artikel terbaik (pemenang) akan dipublikasikan di situs www.jangkah.id
3. Lima artikel nominasi pilihan juri akan mendapatkan doorprize dari panitia

Narahubung
+628562923603 (Widyohandoyo)


