
Lomba Karya Tulis
“Disabilitas, Hukum & Keadilan”

Dalam rangka memperingati UN International Day of Person with Disabilities  
3 Desember 2012, SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) dan Solider  
bekerjasama dengan AIPJ (Australia - Indonesia Partnership for Justice) akan 
menyelenggarakan lomba menulis tentang disabilitas, hukum dan keadilan. Kegiatan ini sebagai 
terobosan baru untuk mengungkap fakta tentang disabilitas serta menjaring aspirasi dan pandangan 
penyandang disabilitas, keluarga, praktisi hukum dan HAM, dan masyarakat tentang isu-isu disabilitas. 
Karya-karya yang dilombakan akan dinilai oleh dewan juri dari kalangan budayawan, jurnalis senior, akademisi, 
dan aktivis disabilitas  serta akan dipilih 4 karya terbaik untuk masing-masing kategori tema. 
Solider (www.solider.or.id) akan memuat karya-karya juara.

Ketentuan Lomba:
Kategori dan Tema Lomba:
1.  Kategori Umum dengan tema “ Disabilitas, Hukum dan 

Keadilan”. Fokus pada tema ini adalah pengalaman 
melakukan pendampingan disabilitas atau advokasi litigasi 
dan non-litigasi untuk mengakses keadilan. Target 
pesertanya adalah praktisi hukum, pembela HAM, aktivis 
disabilitas, paralegal, keluarga disabilitas dan masyarakat 
secara umum.

2. Kategori Khusus dengan tema “Perjuangan dan 
Eksistensi Disabilitas untuk Mencapai Kemandirian, 
Kesejahteraan dan Keadilan”. Tema ini khusus bagi 
penyandang disabilitas.

Persyaratan Peserta:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Peserta dari semua kalangan yang berdomisili 
di Indonesia.
Peserta tidak dikenakan biaya administrasi 
untuk mengikuti lomba.
Tidak ada batasan umur.
Peserta memberikan ijin kepada panitia 
untuk mempublikasikan karyanya untuk 
diterbitkan oleh Solider secara cuma-cuma.
Karya yang dikirim menjadi hak penuh 
panitia lomba.
Keputusan Dewan Juri adalah final dan tidak 
dapat diganggu gugat.

Ketentuan Tulisan:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Tulisan dapat dibuat dalam bentuk artikel, esai atau narasi.
Naskah merupakan karya asli, bukan plagiat, saduran, 
maupun terjemahan.
Keseluruhan isi naskah belum pernah diterbitkan baik 
cetak atau elektronik termasuk di blog pribadi
Isi naskah tidak diperkenankan menyinggung SARA dan 
asusila.
Naskah tidak sedang diikutsertakan dalam kompetisi 
serupa atau dikirimkan ke media lain.
Panjang tulisan antara 1500 hingga 3000 kata dengan spasi 
1 (single) dan font Arial ukuran 12.
Tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar
Gaya bahasa bebas-santai, tidak harus baku-formal.
Menggunakan kata “difabel” atau  “penyandang disabilitas” 
sebagai pengganti istilah “penyandang cacat”
Keyword atau kata kunci “Disabilitas dan Keadilan 
Hukum”

Ketentuan Pengiriman:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Peserta dapat mengirimkan naskah lomba 
menulis mulai tanggal 12 Oktober 2012 
sampai 20 November 2012 dengan cara 
mengirimkan Curriculum Vitae (CV) peserta, 
foto (jika ada), dan tulisan yang 
diikutsertakan dalam lomba dalam file 
terpisah ke alamat email 
sekretariat@sigab.org dan cc ke 
purwanti@sigab.org
Curriculum Vitae (CV) peserta minimal berisi 
data pribadi lengkap, jenis disabilitas (jika 
ada), alamat email, dan no. telepon/ponsel 
yang dapat dihubungi, pendidikan, pekerjaan, 
dan judul tulisan yang diikutsertakan dalam 
lomba.
Naskah dikirim dalam attachment sebagai 
softcopy dengan format .doc atau .rtf.

Naskah diterima SIGAB paling lambat tanggal 
20 November 2012 pukul 24.00.
Naskah yang masuk menjadi milik redaksi 
(hak cipta tetap jadi milik penulis) dan 
mendapat peluang dipublikasikan melalui 
website www.solider.or.id

Ÿ Peserta boleh mengirimkan lebih dari satu 
karya tulis.

Hadiah Lomba:
Pengumuman pemenang lomba menulis pada tanggal 3 

Desember 2012 melalui konferensi pers di Yogyakarta dalam 
acara Disability Gathering for Access to Justice serta akan 
diinformasikan dalam website www.solider.or.id. Masing-
masing kategori akan dipilih 4 juara dengan hadiah trophy dan 
uang tunai sebagai berikut:

 Juara Pertama Rp. 2.500.000,-
 Juara Kedua Rp. 2.000.000,-
 Juara Ketiga Rp. 1.500.000,-
 Juara Harapan Rp. 1.000.000,-

Semua pemenang mendapat kesempatan mengikuti Training 
Jurnalistik secara GRATIS dan akan diproyeksikan menjadi 
kontributor Solider.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Catatan :
Lomba ini tidak berlaku bagi Pengurus SIGAB dan 
Management SOLIDER beserta keluarganya.

Informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi:  www.solider.or.id
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