
Ketentuan Lomba Penulisan Blog 

Dalam Rangka Kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi  

Tahun 2018 

Syarat umum:  

1. Penulis merupakan mahasiswa S1 aktif dari semua jurusan.  

2. Penulis mengikuti akun resmi Mahkamah Konstitusi di platform media social.  

3. Facebook: Mahkamah Konstitusi MKRI, Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: 

@mahkamahkonstitusi.  

Syarat penulisan:  

1. Karya tulis merupakan karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.  

2. Karya tulis tidak mengandung unsur SARA dan pornografi.  

3. Karya tulis disusun ke dalam 3 bagian:  

a) Pendahuluan  

b) Pembahasan  

c) Penutup  

4. Sistematika lebih detil dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta.  

5. Kutipan atau rujukan dari pemikiran orang lain dalam karya tulis harus dijelaskan 

dengan mencantumkan referensi.  

6. Penulis mencantumkan kata kunci dari tema yang dipilihnya dalam karya tulis.  

7. Jumlah kata (di luar referensi) dalam karya tulis adalah 1500-2000.  

Syarat publikasi:  

1. Karya tulis dipublikasikan melalui blog pribadi (blogspot, wordpress, kompasiana, 

website pribadi, atau platform blog pribadi lainnya) paling lambat pada Minggu, 6 

Mei 2018 pukul 23.59 WIB. 

2. Link blog dipublikasikan di platform media sosial pribadi (Facebook, Twitter, 

dan/atau Instagram) dengan me-mention akun resmi Mahkamah Konstitusi paling 

lambat pada Minggu, 6 Mei 2018 pukul 23.59 WIB  

3. Penulis mengirimkan Link blog ke email panitia dan melampirkan: :  

a) Hasil scan kartu identitas mahasiswa (File disimpan dalam format jpeg. atau 

pdf dengan nama file “KM (spasi) Nama Lengkap”).  

b) Surat keterangan dari departemen/jurusan atau lembar/kartu/isian rencana 

studi terbaru untuk membuktikan bahwa penulis merupakan mahasiswa S1 



aktif  (File disimpan dalam format jpeg. atau pdf. dengan nama file “Bukti 

(spasi) Nama Lengkap”).  

c) Lembar orisinalitas untuk menjamin karya tulis merupakan karya sendiri dan 

belum pernah dipublikasikan sebelumnya (File disimpan dalam format jpeg. 

atau pdf. dengan nama file “LO(spasi)Nama Lengkap”).  

Ketentuan Lain 

1. 3 (tiga) orang pemenang akan memperoleh hadiah dari MK serta diundang 

menghadiri puncak acara Festival Konstitusi dan Antikorupsi di Medan. 

2. 5 (lima) pemenang favorit akan mendapat penghargaan dari MK.  

3. Hasil karya tulis pemenang (juara 1, 2, dan 3) dan 5 (lima) karya tulis favorit akan 

dimuat di Majalah Konstitusi.  

Tema Lomba Penulisan Blog 

1. Tema:  

 “Mengawal Demokrasi Konstitusi, Melawan Korupsi” 

2. Subtema:  

1. Penanganan Sengketa Pilkada dan Perwujudan Demokrasi Antikorupsi. 

2. Merawat Keberagaman dalam Pilkada Sebagai Wujud Demokrasi Lokal. 

3. Perluasan Akses Keadilan Era Digital. 

4. Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Daerah Terluar, Terdepan, 

dan Tertinggal. 

 


