
Kirim Artikel Entri 

Website ini mengundang Anda ikut menulis entri Ensiklopedia Kearifan Lokal Surabaya. Entri 

dapat berupa  

1. Deskripsi entri yang termasuk dalam 10 objek pemajuan kebudayaan di Surabaya. 
Selengkapnya tentang Objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilihat 

dihttps://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/ini-10-objek-budaya-dalam-uu-

pemajuan-kebudayaan 

2. Narasi Bangunan atau Benda Cagar Budaya yang memiliki cerita/kisah sejarah 

3. Praktik hidup atau kebiasaan yang dilakukan secara komunal/berkelompok dan khas di 

suatu wilayah/kawasan di Surabaya 

4. Biografi tokoh masyarakat (budayawan, seniman, pahlawan, tokoh masyarakat, dll) 

5. Toponimi asal-usul nama kampung/kawasan/wilayah di Surabaya. Misalnya: Peneleh, 

Ampel, Wonokromo, Pesapen, Made, Lontar, dan lainnya.  

 

Anda dapat menulis dalam bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, Perancis, atau Jawa-Arek. Cukup 

memilih salah satu bahasa dan boleh menulis lebih dari 1 bahasa. Panjang artikel kurang lebih 

1000-1200 kata, Cambria 12 spasi 1,5. Artikel dikirim ke email dispusip@surabaya.go.id 

dengan subjek email: artikel ensiklopedia.Untuk lebih jelasnya Anda dapat mengunduh 

template di bawah ini. 

 

 

 

  

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/ini-10-objek-budaya-dalam-uu-pemajuan-kebudayaan
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TEMPLATE ARTIKEL ENTRI ENSIKLOPEDIA KEARIFAN LOKAL SURABAYA 

 

JUDUL ARTIKEL ENTRI ENSIKLOPEDIA 

(maksimal 5 kata) 

 

Nama Lengkap Penulis 
(nama lengkap tanpa gelar. Apabila penulis lebih dari satu orang, ditulis secara berurutan) 

 

DEFINISI DAN DESKRIPSI SINGKAT  

(100-200 KATA) 

 

Uraian singkat menyebutkan hal-hal yang ditulis dalam artikel 

PENJELASAN 

(Panjang total antara 800-1000kata. Kata "Penjelasan" dapat diganti dengan 

frasa/kata lain yang relevan dengan isi tulisan) 

 

Diharapkandapat memuat informasi tentang (a) aspek historis/sejarah keberadaan objek 

tersebut; (b)kategori objek yang ditulis, apakah termasuk dalam kategori benda/tak benda 

ataukah keduanya; (c) di mana objek tersebut berada; (d)khusus bangunan/benda, 

sertakan keterangan besar/luas dimensi objek tersebut; (e)informasi tentangkondisi objek 

tersebut, apakah masih digunakan/dipraktikkan, serta siapa/masyarakat mana yang aktif 

menggunakan/mempraktikkan; (f) foto/video yang relevan (bila ada) dapat dilampirkan di 

dalam teks dengan disertai keterangan (caption)  

 

Khusus entri biografi tokoh masyarakat (sesepuh, budayawan, seniman, pahlawan, dll), 

artikel memuat informasi tentang (a) riwayat hidup tokoh meliputi tempat dan tanggal lahir, 

pendidikan, tempat tinggal; (b) karya-karya yang pernah dihasilkan tokoh atau kontribusi 

terhadap kota yang pernah dilakukan; (c) tanda bintang/penghargaan/pengakuan yang 

pernah didapatkan; (d) foto/video yang relevan (bila ada) dapat dilampirkan di dalam teks 

dengan disertai keterangan (caption) 

 

 

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA 

Ditulis dengan format sitasi Harvard 

Lebih jelas tentang sitasi Harvard bisa diklik di tautan ini 

https://www.mendeley.com/guides/harvard-citation-guide/ 

 

BIODATA SINGKAT 

Berisi profil singkat, asal sekolah/institusi, pekerjaan, dan nomer telepon serta surel  
yang aktif dan dapat dihubungi 

 

https://www.mendeley.com/guides/harvard-citation-guide/

