
Syarat dan Ketentuan #GrasindoFictionSweek  

 

I. Pendahuluan  

• Lomba menulis #GrasindoFictionSweek di Sweek diatur oleh ketentuan berikut. Dengan 

menandai kirimanmu dengan tag #GrasindoFictionSweek dan mengikuti kompetisi, kamu 

menyatakan bahwa telah membaca dan memahami pedoman kompetisi; dan akan 

mengikutinya. 

• Pihak yang mengadakan kompetisi #GrasindoFictionSweek adalah PT. Gramedia Widiasarana 
Indonesia (disebut ‘Grasindo’), Gedung Kompas Gramedia Blok 1/lantai 3 Jl. Palmerah Barat 
No. 29-37, Jakarta, 10270 bekerja sama dengan Sweek BV, Delftsestr. 33, 3013 AE Rotterdam 
(disebut 'Sweek'). 

• Partisipasi hanya diperbolehkan dengan cara online melalui platform Sweek 

(www.sweek.com) dan  Sweek Android atau iOS. 

• Grasindo dan Sweek berhak untuk mendiskualifikasi peserta dari kompetisi dan menahan 

pemberian hadiah jika terdapat syarat dan ketentuan yang tidak dipenuhi  

 

II. Syarat dan Ketentuan 

1. Cerita yang berpartisipasi 

• Dengan mengikuti lomba ini peserta setuju bahwa seluruh naskah yang diikutkan lomba 

menjadi milik panitia hingga kompetisi berakhir  

• Untuk berpartisipasi, penulis perlu mengirimkan cerita terdiri dari minimal 25.000 kata dan 

menandai cerita menggunakan hashtag #GrasindoFictionSweek. 

• Cerita harus mengandung tema romansa, dimana penulis dapat dengan bebas mengemas 

cerita menjadi kisah cinta remaja, misteri, sci-fi, fantasi, atau genre lainnya.  

• Cerita yang tidak boleh diikutkan untuk kompetisi adalah cerita pendek, antologi, non-fiksi, 

fanfiction, dan puisi  

• Tulisan yang diikutkan untuk lomba boleh menggunakan tulisan yang pernah dipublikasikan 

melalui self-publishing, di platform menulis lain, dan di blog pribadi asalkan tidak diterbitkan 

sebelumnya oleh penerbit lain dan didistribusikan secara komersial, contohnya 

diperjualbelikan di toko buku dengan nomor ISBN atau nomor identifikasi serupa lainnya.  

• Ceritamu tidak boleh mengandung unsur kekerasan dan pornografi 

• Karya yang dikirimkan harus original. Bila terdapat indikasi plagiat maka peserta akan 

didiskualifikasi dan pihak penyelenggara tidak akan bertanggung jawab atas sengketa hak 

cipta. 

 

2. Bagaimana cara mengikuti lomba? 

• Dengan mengirimkan cerita di Sweek menggunakan hashtag #GrasindoFictionSweek, peserta 

setuju dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan di bawah berikut  

• Untuk berpartisipasi dalam lomba menulis #GrasindoFictionSweek, pembuatan akun pada 
platform Sweek serta penerimaan syarat dan ketentuan yang berlaku dan peraturan 
perlindungan data adalah wajib. 

• Partisipasi dilakukan dengan memberikan data personal di Sweek dan mengirimkan cerita 
dengan tema yang telah ditentukan di platform online Sweek, termasuk menandakan dengan 
hashtag #GrasindoFictionSweek. Dalam pemberitahuan hak cipta, opsi "Semua Hak 
Dilindungi" harus dipilih. 

• Pengiriman cerita dapat dilakukan bab demi bab, namun cerita harus diselesaikan sebelum 

batas waktu yakni pada tanggal 20 Juni 2018, 23.59 WIB. Perubahan, penambahan, atau 

http://www.sweek.com/


pertukaran pada seluruh cerita setelah melewati batas waktu pengiriman yang ditentukan  

tidak diperbolehkan. 

• Partisipasi #GrasindoFictionSweek tidak dipungut biaya apapun. 

• Grasindo tidak bertanggung jawab atas fungsionalitas teknologi Sweek. 

• Grasindo tidak bertanggung jawab atas kehilangan cerita yang terdapat di Sweek. Peserta 

diharuskan untuk membuat salinan cerita (backup copies) untuk mencegah kehilangan saat 

lomba berlangsung. 

 

3. Siapa yang bisa berpartisipasi? 

• Lomba menulis #GrasindoFictionSweek di Sweek ditujukan untuk siapa saja yang berumur 

setidaknya 13 tahun pada tanggal dimulainya lomba, 10 April 2018. 

• Peserta dibawah umur 13 tahun yang ingin berpartisipasi diharapkan untuk meminta ijin dari 

orang tua dan dapat ditunjukkan kepada Grasindo berdasarkan permintaan. 

• Karyawan atau anggota keluarga dari Grasindo atau Sweek tidak diperbolehkan untuk ikut 

• Peserta boleh mengirimkan lebih dari satu cerita untuk diikutkan ke dalam lomba. 

• Peserta boleh berasal dari mana saja selama cerita ditulis dengan Bahasa Indonesia. Cerita 

boleh ditulis menggunakan beberapa istilah Bahasa Inggris  

 

4. Hak dilindungi oleh Grasindo 

• Grasindo berhak memutuskan untuk memberhentikan, mengubah atau mengganti lomba 

kapanpun jika tidak dilakukan sesuai kesepakatan. 

• Hak cipta atas cerita yang diserahkan tetap ada pada penulis. Pemenang dari kompetisi 
hanya akan memberikan lisensi kepada Grasindo hak untuk mengeksekusi publikasi pertama 
dari naskah yang diserahkan dan hak untuk mengeditnya. 
 

5. Prosedur dan Waktu 

#GrasindoFictionSweek akan dilaksanakan dari tanggal pengumuman dimulainya lomba pada 10 April 

2018 sampai dengan 20 Juni 2018. Lomba terdiri dari 3 tahap: 

Tahap 1: Fase pengiriman (Selasa, 10 April 2018 sampai dengan Rabu, 20 Juni 2018, 23.59 WIB)  

Registrasi untuk kompetisi dilakukan dengan mengirimkan cerita yang ditandai dengan hashtag 

#GrasindoFictionSweek pada platform Sweek. Pengiriman cerita dengan hashtag akan diterima dari 

tanggal pengumuman dimulainya lomba, pada tanggal 10 April 2018. Jika ingin menggunakan cerita 

yang sudah pernah diterbitkan di Sweek, cerita harus diunggah ulang dan harus diberi hashtag 

#GrasindoFictionSweek. 

Setelah fase pengiriman selesai, seluruh peserta dengan cerita terdiri dari 25.000 kata atau lebih 
akan mendapatkan pemberitahuan melalui email. Pastikan akun memiliki alamat email yang benar. 
Jika ingin terus berpartisipasi, seluruh peserta harus merespon dengan mengirimkan informasi di 
bawah ini dalam kurun waktu 14 hari.  

- Nama lengkap 
- Tanggal lahir 
- Nama pengguna (username) Sweek 
- Judul cerita 



- Jika cerita belum selesai sampai dengan batas waktu yang ditentukan, peserta harus 
mengirimkan ringkasan plot cerita (termasuk ending cerita) maksimal 1.000 kata.  

 

 

Tahap 2: Fase voting (Rabu, 20 Juni 2018, 00:00 sampai dengan Rabu, 4 Juli 2018, 23:59 WIB) 

Pemberian vote dapat dilakukan sampai dengan 4 Juli 2018. Lima cerita dengan pengikut (follower) 
terbanyak akan di masukkan ke dalam daftar cerita terpilih. Peserta hanya dapat memiliki satu cerita 
di dalam daftar cerita terpilih. Sweek berhak untuk menghapus vote yang didapatkan secara tidak 
adil. Satu orang hanya bisa memberikan vote 1 buah untuk satu cerita. Satu orang dapat memberikan 
vote untuk lebih dari satu cerita. Suara vote tidak dapat diperoleh dengan imbalan uang atau barang. 

 

Tahap 3: Fase Juri (Kamis, 21 Juni 2018 sampai dengan Senin, 16 Juli 2018) 

Keputusan juri tidak dapat digugat, bersifat final dan mengikat. Tidak ada korespondensi antara para 
juri dan para peserta. Para peserta terpilih akan diberitahu melalui e-mail atau melalui Sweek. Daftar 
peserta terpilih terdiri dari 5 finalis yang dipilih oleh juri dan 5 finalis yang dipilih oleh komunitas akan 
diumumkan pada 17 Juli 2018. Selama fase juri semua anggota juri akan memeriksa semua cerita 
terpilih. Akan ada rapat juri di mana juri akan menyepakati siapa yang akan ditetapkan menjadi 
pemenang. Pemenang akan diumumkan pada 19 Juli 2018 melalui jejaring sosial Sweek dan 
Grasindo. Grasindo berhak untuk membuat penawaran kontrak penerbitan ke lebih banyak finalis 
selain tiga pemenang. Peserta yang terpilih tidak diwajibkan untuk menerima tawaran itu. 
Para finalis terpilih setuju bahwa Grasindo akan menggunakan nama, foto, usia dan lokasi umum 
peserta untuk tujuan pemasaran dan untuk berita yang terkait dengan kontes atau kontes di masa 
depan. 
 
1. Tinjauan batas waktu 

• Tanggal mulai: Selasa, 10 April 2018 

• Batas waktu menulis: Rabu, 20 Juni 2018 

• Selesai voting: Rabu, 4 Juli 2018 

• Penilaian juri: Kamis, 21 Juni 2018 – Senin, 16 Juli 2018 

• Pengumuman cerita terpilih: Selasa, 17 Juli 2018 

• Pengumuman pemenang: Kamis, 19 Juli 2018  

 

2. Hadiah 

• Akan ada 3 pemenang dan 10 cerita terpilih 

• Pemenang 1 akan mendapatkan kontrak penerbitan dan uang tunai sejumlah IDR 5000.000 

• Pemenang 2 akan mendapatkan kontrak penerbitan dan uang tunai sejumlah IDR 3000.000 

• Pemenang 3 akan mendapatkan kontrak penerbitan dan uang tunia sejumlah IDR 2000.000  

• Peserta dengan 10 cerita terpilih akan mendapatkan book package dari Grasindo dan goodie 

bags dari Sweek 

• Hadiah adalah uang tunai dan kontrak penerbitan dengan Grasindo. Cerita yang menang 

akan menerima proofreading dan cover profesional serta pemasaran. Karya pemenang akan 

diterbitkan oleh Grasindo. 

• Jika negosiasi kontrak dengan pemenang tidak berhasil, pemenang hanya akan mendapatkan 

hadiah uang tunai. 



• Pemenang setuju untuk melakukan wawancara, yang mana akan dipublikasikan oleh 
Grasindo dan yang dapat digunakan untuk segala jenis penempatan di media, yang 
menyangkut harga. 

• Hadiah tidak dapat dipindahtangankan. 

• Peserta mengecualikan Grasindo dari semua klaim oleh pihak ketiga dalam hal apapun. Ini 
termasuk khususnya biaya pembelaan hukum 

• Grasindo berhak untuk memberikan tawaran kontrak penerbitan ke lebih dari satu peserta 

dengan cerita terpilih. 

• Peserta dengan cerita terpilih setuju untuk menghapus cerita dari platform menulis lain atau 

blog pribadi jika cerita telah dipublikasikan selain di platform Sweek 

• Pemenang setuju untuk mengedit, jika diperlukan, dalam waktu berlangsungnya proses 

penerbitan. 

 

3. Jury 

• Profil Juri adalah sebagai berikut; 

1. Ainun Nufus, penulis Kali Kedua (2016), Cool Boy (2017), dan Baby and Me (2017) yang 
diterbitkan oleh penerbit mayor. Beberapa judul terbit secara self publishing, tersedia di 
Google Play Book. Ia aktif menulis sampai sekarang di Sweek dan Wattpad dengan nama 
akun @ainunufus. Baginya menulis merupakan hiburan dari penatnya kehidupan nyata. 
Selain itu dia juga menjadi pengajar anak-anak untuk belajar menulis. Aktif di media 
sosial Instagram @ainunufus. 

 
2. Alnira, lahir dan besar di kota Palembang. Mulai menulis cerpen sejak SMP dan belajar 

menulis novel sejak 2009. Penyuka novel fantasi dan kriminal ini justru banyak menulis 
cerita-cerita romance dan chicklit. Alnira telah menerbitkan delapan buku, antara lain 
Friendzone: Lempar Kode Sembunyi Hati yang diterbitkan oleh Grasindo. Sejumlah cerita 
lain ia tulis Wattpad. 

 
3. Bellazmr adalah username Bella Putri Maharani di Wattpad, tempatnya menuangkan ide. 

Perempuan kelahiran Februari 1999 ini sedang kuliah di Jurusan Peternakan, Universitas 
Sriwijaya, Palembang. Ia paling menyukai hal berwarna oranye dan we bare bear. Genre 
favorit Bella adalah Fiksi Sains, meski ia belum pernah menuliskannya. Karyanya yang 
sudah terbit Crazy Mate, Fall, Flesh Out, dan Hung Out.  

 
4. Sirhayani, penulis yang karya-karyanya telah terbit di penerbit mayor maupun yang 

dipublikasikan di platform kepenulisan. Karya-karyanya yang telah terbit yaitu True 
Stalker, Sandi’s Style, Safa’s Story, dan Memori. 

5. Septi WS, editor fiksi Penerbit Grasindo. Perempuan kelahiran September 1991 ini 
alumni Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta. Selain aktif sebagai editor, ia juga kerap diundang menjadi juri dan 
pembicara di pelbagai kegiatan diskusi sastra dan penulisan novel. Akun FB: Septi Ws. 

• Grasindo berhak, untuk alasan serius seperti sakit atau serupa, untuk bertukar anggota juri  

 

 

6. Catatan akhir  

• Perubahan atau penambahan pada syarat dan ketentuan lomba harus dibuat dalam bentuk 
tertulis. Jika tidak memenuhi, peraturan tidak berlaku. Ini juga berlaku untuk perubahan 
klausa bentuk tertulis ini. 

• Hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia kecuali jika peraturan perlindungan konsumen 
wajib memberikan sebaliknya. Proses hukum dikecualikan. 


