
SURABAYA BLOG COMPETITION 

“JELAJAH CAGAR BUDAYA SURABAYA” (On the Spot) 

Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan dengan nuansa historikal yang sangat kental. Ada banyak 

bangunan cagar budaya yang menjadi ‘saksi bisu’ sejarah perkembangan Surabaya dari masa ke masa. 

Nah, kali ini kami akan memberikan tantangan bagi para blogger untuk membuat tulisan dengan tema 

“Jelajah Cagar Budaya Surabaya”. 

SYARAT DAN KETENTUAN 

- Peserta merupakan perorangan (individu) 

- Terbuka untuk semua umur (laki-laki dan perempuan) 

- Peserta diharuskan memiliki blog pribadi yang telah aktif minimal satu bulan. 

- Peserta menulis sesuai tema yakni “Jelajah Cagar Budaya di Surabaya”. Peserta bebas memilih 

cagar budaya mana yang akan dijadikan obyek tulisan. (Cagar budaya yang diulas wajib 

berlokasi di Surabaya). 

- Tulisan bersifat baru, orisinal (bukan karya orang lain atau hasil plagiat) dan tidak sedang 

dilombakan di kompetisi menulis lainnya. 

- Peserta wajib menyertakan minimal 2 (dua) foto (boleh lebih) lokasi cagar budaya yang diulas, 

plus minimal 1 (satu) foto selfie diri dengan latar belakang lokasi cagar budaya. (foto wajib 

merupakan karya peserta) 

- Konten tulisan tidak melanggar SARA. 

- Tulisan ditulis dengan bahasa Indonesia minimal 500 kata dan tidak lebih dari 1.000 kata. 

- Peserta bebas menggunakan platform domain apapun (domain berbayar, wordpress, blogspot, 

tumblr, dll) 

- Peserta hanya boleh mengirimkan 1 (satu) artikel terbaik. 

- Kriteria penilaian: 

 Kesesuaian tema 

 Kedalaman substansi tulisan 

 Kreativitas angle (sudut pandang) 

 Kemenarikan desain blog 

- Peserta wajib mem-follow / like :  

Twitter: @banggasurabaya 

Instagram: @surabaya 

Facebook: Bangga Surabaya 

- Peserta wajib mem-publish blog di akun media sosial masing-masing (di twitter, instagram dan 

facebook) dengan mention @banggasurabaya  disertai hashtag #JelajahCagarBudayaSurabaya 

dan #BanggaSurabaya. 

- Pengumpulan karya dengan cara mengirimkan link blog dan link posting media sosial ke alamat 

email blog.banggasurabaya@gmail.com disertai data diri meliputi nama, alamat, no. HP. 

- Pengumpulan karya ditutup pada Sabtu, 10 November 2018 pukul 12.00 WIB. 

- Karya yang telah dikumpulkan tidak dapat ditarik/direvisi. 

- Setiap artikel yang dikirimkan menjadi milik Bagian Humas Pemkot Surabaya. 

- Kompetisi blog ini tidak dipungut biaya (gratis) 

- Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

- Pengumuman pemenang akan diinformasikan lebih lanjut di kanal-kanal media sosial Bangga 

Surabaya. 

- Contact Person: Jefry (082244448684) 

 

 

 

mailto:banggasurabaya@gmail.com


HADIAH 

- Pemenang 1: uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 + trophy + piagam 

- Pemenang 2: uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 + trophy + piagam 

- Pemenang 3: uang tunai sebesar Rp 1.750.000,00 + trophy + piagam 

 

DEWAN JURI 

- Johan Silas (Tim Cagar Budaya Surabaya) 

- Akhyari Hananto (Founder Good News From Indonesia) 

- Hadi Santoso (Blogger, Freelance Writer) 

 


