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Latar Belakang
Membangun kesadaran sejarah mengandung arti membangun dan memperkuat ikatan
pembentuk eksistensi komunitas. Semakin kuat ikatan yang terjalin maka semakin kuat juga suatu
komunitas untuk berdialog dalam dimensi waktu dan ruang. Dalam dimensi waktu kesadaran
kesejarahan akan memberi kemampuan bagi komunitas untuk memungut, mengumpulkan dan
menata warisan sejarah yang dimilikinya menjadi modal untuk berinteraksi positif dengan masa kini
dan masa depan, kesadaran itu juga akan memberi kekayaan bagi komunitas untuk memberi makna
dimensi ruang yang saat ini menjadi lingkungan komunitas.
Secara akademis dikenal 4 (empat) tahapan dalam penulisan sejarah yaitu heuristik
(pengumpulan bahan/sumber sejarah), kritik sumber (menilai, menguji dan menyeleksi sumber
sejarah), interpretasi (menafsirkan fakta sejarah yang ditemukan) dan historiografi (penulisan atau
penyajian semua fakta yang telah dikumpulkan, diuji dan ditafsirkan).
Dengan memperhatikan tahapan-tahapan diatas, maka komunitas yang kaya dengan warga yang
menulis sejarahnya akan memiliki dasar yang kokoh untuk menilai posisinya dalam lintasan waktu dan
pada akhirnya akan membentuk kesadaran eksistensi yang kokoh.
Dalam kontek Sumbawa, kesadaran sebagaimana dimaksud di atas dirasakan oleh sebagian
kalangan masih sangat kurang, namun sebagian kalangan justru memiliki informasi sumber yang kaya,
kualitas interpretasi yang logis dan kemampuan historiografi yang tinggi. Kegelisahan yang timbul
karenanya adalah memberi ruang seluas-luasnya bagi semua unsur dan lapisan untuk saling berbagi
informasi sumber sejarah, berbagi pandangan dalam penafsiran fakta sejarah Sumbawa dan saling
menawarkan kekayaan kemampuan historiografis yang pada akhirnya keseluruhan Tau ke Tana
Samawa akan memperoleh limpahan manfaatnya.

Tujuan
Lomba Penulisan Sejarah Lokal ini ditujukan untuk
1. Menggali dan menginventarisir sumber sejarah daerah Sumbawa
2. Mengumpulkan potensi penafsir sejarah daerah Sumbawa
3. Menyajikan tafsiran dan potensi kekayaan narasi dan khazanah arsip sejarah daerah Sumbawa

Maksud
Maksud yang menjadi dasar pelaksanaan Lomba Penulisan Sejarah Lokal ini adalah :
1. Membangun kesadaran akan potensi sumber sejarah yang ada dalam masyarakat Sumbawa
2. Mendorong tumbuhnya budaya tulis di kalangan masyarakat dalam penafsiran dan penuturan
sejarah daerah

Ruang Lingkup
Lomba Penulisan Sejarah Lokal ditujukan bagi kalangan masyarakat seluas-luasnya tanpa batasan
domisili, etnis dan latar belakang pendidikan sepanjang memiliki minat dan kepedulian tentang
kesejarahan khususnya kesejarahan dalam kontek Sumbawa sebagai entitas sejarah dalam sejarah
Nusantara dan Indonesia.
Secara khususnya lomba diharapkan diikuti oleh kalangan generasi muda sebagai upaya untuk
memperkuat simpul keberlanjutan eksistensi komunitas

Ketentuan Umum
1. Topik sejarah meliputi, tapi tidak terbatas pada, antara lain :
a. Peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Sumbawa berdasarkan periodesasi tertentu
b. Biografi tokoh sejarah Sumbawa (Lengkapi dengan Silsilah atau Referensi Tekstual)
c. Sejarah tempat / wilayah di Kabupaten Sumbawa
2. Isi naskah minimal 3.500 kata, kertas A4 (kuarto), diketik dengan font Times New Roman 12, spasi
satu setengah dengan margin 4-3
3. Tulisan merupakan olahan dan pemikiran sendiri, bukan saduran/copy paste dan belum pernah
dipublikasi
4. Tulisan disajikan dalam bentuk ilmiah populer

Ketentuan Peserta
1. Peserta lomba dalam masyarakat umum dan mahasiswa baik perseorangan maupun kelompok
2. Bagi peserta Lomba yang telah mendaftar, akan mendapatkan mentoring dalam penulisan
naskahnya.
3. Peserta dapat menyertakan lebih dari 1 (satu) naskah baik perseorangan maupun kelompok
4. Peserta menyertakan riwayat hidup dengan identitas sesuai dokumen kependudukan yang sah
5. Naskah yang masuk menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa, c.q. Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan, dengan ketentuan jika sekiranya akan dipublikasikan tetap mencantumkan identitas
penulis
6. Untuk pemilik 4 (empat) naskah terpilih sebagai finalis akan diundang juri untuk menyampaikan
pemaparan singkat serta wawancara verifikasi data/narasumber tentang topik yang ditulis
7. Peserta yang ditetapkan sebagai pemenang akan diundang dalam penyerahan hadiah

Penilai dan Kriteria Penilaian
Penilai dalam kegiatan ini berasal dari beragam unsur yang meliputi budayawan, pegiat
literasi/penulis, akademisi dan pemerhati sejarah.
Setiap karya tulis yang masuk dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut :
1. Orisinalitas sumber/fakta dan narasi;
Keaslian sumber/fakta dimaksudka kemampuan penulis untuk mengungkap sumber dan fakta
sejarah Sumbawa yang belum banyak terkuak, sedangkan keaslian narasi adalah kemampuan
penulis untuk menyajikan sumber/fakta sejarah, yang telah melalui tahapan kritik sumber, dalam
bentuk tulisan yang bukan saduran dan rangkuman dari tulisan yang telah ada
2. Bobot dan ketajaman analisis;
Ketajaman analisa memberikan dua sisi penilaian, Pertama menggambarkan kemampuan penulis
untuk melakukan penilaian, pengujian dan penyelesaian data/sumber sejarah yang diungkap. Sisi
Kedua menggambarkan kemampuan penulis untuk menyusun kerangka penafsiran terhadap
sumber sejarah yang telah divalidasi ke dalam narasi yang logis dan obyektif yang memudahkan
pembaca untuk menangkap sudut pandang penafsiran fakta sejarah yang disajikan.
3. Bahasa dan Teknik Penulisan
Tulisan disajikan dalam bentuk ilmiah populer dengan memperhatikan kesesuaian tema, penyajian
sumber dan upaya validasi data, konsistensi penulisan, sistematika dan format naskah sesuai
dengan aturan yang ditentukan. Tulisan/naskah disajikan dengan memperhatikan dan
mempedomani kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

4. Metode Penelitian
Penulis harus mampu menggunakan metode penelitian sejarah dalam mengumpulan data dan
observasi lapangan. Tahapan metodeini antara laon penelusuran sumber berupa arsip, wawancara
pelaku/saksi sejarah dan menjelaskan metode tersebut dalam bentuk tulisannya

Bobot Penilaian
Komposisi penilaian yang digunakan oleh Tim Juri adalah :
1. Orisinalitas sumber/fakta dan narasi

dengan bobot nilai 45 %

2. Bobot dan ketajaman analisis

dengan bobot nilai 35 %

3. Bahasa dan Teknik Penulisan

dengan bobot nilai 10 %

4. Metode Penelitian

dengan bobot nilai 10 %

Penilaian oleh semua anggota juri terhadap setiap karya dengan interval antara 50 s.d 100 untuk
masing-masing kriteria penilaian seperti tersebut diatas. Nilai akhir setiap tulisan adalah akumulasi
nilai dari keempat bobot kriteria penilaian.
Sebelum diserahkan ke juri untuk diberi nilai, identitas penulis pada setiap naskah yang masuk akan
diganti oleh panitia dengan identitas/kode berupa kombinasi huruf dan angka (bukan nama penulis).
Pemenang ditentukan berdasarkan peringkat perolehan nilai tertinggi dari 1 (satu) sampai 4 (empat).
Apabila terjadi kesamaan nilai, maka pemenang ditentukan berdasrkan bobot nilai dengan urutan
prioritas sesuai prosentase dari tiap-tiap kriteria, yaitu : keaslian, analisa, kesesuaian dengan tema
dan bahasa.

Penyampaian Tulisan
1. Tulisan disampaikan dalam bentuk Soft copy dalam format .doc/docx dan .pdf
ke alamat email : pan.lombasejarah@gmail.com
2. Batas akhir penerimaan naskah adalah tanggal 13 September 2019

Jadwal Penilaian
25 September 2019

: batas akhir penilaian oleh Tim Juri sejak naskah diterima dari Panitia

27 September 2019

: Penetapan pemenang lomba

30 September 2019

: Pengumuman pemenang melalui media sosial dan website Pemkab
Sumbawa

28 Oktober 2019

: Penyerahan hadian pemenang lomba

Hadiah
Penghargaan yang diberikan
1. Penulis yang tulisannya memperoleh nilai tertinggi dalam penilaian akan memperoleh Piagam
Penghargaan dan hadiah dalam bentuk uang yaitu :
 Peringkat I sebesar

Rp. 4.000.000,-

 Peringkat II sebesar

Rp. 3.000.000,-

 Peringkat III sebesar

Rp. 2.000.000,-

 Peringkat IV sebesar

Rp. 1.000.000,-

2. Setiap peserta akan mendapat piagam perhargaan (sertifikat)
Hadian akan diserahkan pada hari Sumpah Pemuda Kabupaten Sumbawa, atau paling lambat pada
peringatan HUT Kab. Sumbawa.

Informasi Lomba
Dalam hal diperlukan tambahan informasi dan penjelasan lebih rinci seputar pelaksanaan lomba,
dapat menghubungi panitia pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sumbawa
d/a Jalan Garuda Nomor 90 Telp./Fax (0371) 625530 Sumbawa Besar atau melalui contact person :
-

Muhammad Eksan / 082339140503

-

Ilham Hidayat / 081238764499

-

Penutup
Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai pedoman bagi semua pihak dalam pelaksanaan Lomba
Penulisan Sejarah Daerah Sumbawa Tahun 2019. Hal-hal yang belum tertuang dalam kerangka ini
akan disampaikan secara terpisah sesuai kebutuhan
Sumbawa Besar,

2019

