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PERATURAN SAKUBUN KONKUURU

1) Proses registrasi ulang tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. 

2) Peserta yang tidak melakukan registrasi ulang dianggap mengundurkan diri dari lomba. 

3) Registrasi peserta akan dilakukan sebanyak dua kali. Registrasi pertama dimulai tepat

pukul 07.00 WIB yang bertempat di depan pintu masuk. Registrasi kedua dimulai pukul

08.30 WIB yang bertempat di depan kelas masing-masing. Pengerjaan akan dimulai 

pukul 09.00 WIB.

4) Peserta harus datang tepat waktu dan maksimal 15 menit sudah berada di ruangan

sebelum lomba dimulai.



5) Jika peserta telat, diperbolehkan masuk dan mengerjakan namun tidak mendapatkan 

penambahan waktu.

6) Tema Sakubun ditentukan oleh panitia dan tidak mengandung unsur SARA

7) Materi yang disampaikan dalam lomba merupakan karangan asli mahasiswa dan

belum pernah dipublikasikan, apabila diketahui melakukan kecurangan maka akan

didiskualifikasi dalam perlombaan. 

8) Peserta yang masuk kebabak final diharapkan TIDAK mengenakan almamater

Universitas masing-masing.

9) Waktu yang disediakan dalam membuat karangan maksimal selama 90 menit. 

10) Peserta diwajibkan untuk membawa alat tulis lengkap, seperti pensil 2B, penghapus

karet, dan rautan pensil.



11) Peserta tidak diperkenankan meminjam alat tulis dari peserta lain.

12) Peserta tidak diperbolehkan membawa dan menyalakan barang

elektronik apapun saat di dalam ruangan. 

13) Peserta tidak diperbolehkan membawa kamus bahasa Jepang dalam

bentuk apapun, baik versi cetak maupun versi elektronik. 

14) Peserta diharapkan menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan

ruangan saat acara sedang berlangsung. 

15) Peserta tidak boleh mencontek ataupun meminta bantuan dari peserta

yang lain.



16) Peserta harus mematuhi ketentuan dan persyaratan lomba.

17) KETENTUAN PENILAIAN: isi dari karangan, keterkaitan antar kalimat 

dan paragraf, kosa kata, pola kalimat, dan menarik perhatian pembaca.

18) Akan diambil juara pertama, kedua, dan ketiga berdasarkan 
penilaian yang diberikan juri.

19) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.


