LOMBA KARYA JURNALISTIK MEDIA CETAK 2020
“10 TAHUN KEPEMIMPINAN TRI RISMAHARINI DI SURABAYA”
Kriteria Peserta:
1. Peserta merupakan wartawan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Peserta merupakan wartawan tetap/wartawan lepas media cetak.
3. Peserta wajib menyertakan fotokopi/scan KTP dan kartu pers yang masih berlaku, atau (jika kartu
pers hilang atau sudah tidak berlaku) dapat disertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan adalah wartawan, diterbitkan oleh media tempatnya bekerja.
4. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta apabila peserta terbukti memberikan data/informasi
kepesertaan yang keliru/tidak benar.
Mekanisme Lomba:
1. Peserta membuat karya jurnalistik yang berkaitan dengan tema “10 Tahun Kepemimpinan Tri
Rismaharini di Surabaya”
2. Karya jurnalistik yang dilombakan dalam bentuk feature atau in-depth news.
3. Peserta bebas mengembangkan angle sesuai kreativitas masing-masing.
4. Karya jurnalistik yang dilombakan boleh berseri, namun tetap akan dinilai sebagai satu kesatuan
karya.
5. Karya jurnalistik boleh memuat unsur komparasi, kritikan, saran/masukan, gagasan, investigasi, dan
sebagainya, serta tidak mempengaruhi independensi media.
6. Karya jurnalistik tidak memuat unsur yang menyudutkan suku, agama, ras, antar golongan (SARA)
tertentu.
7. Bilamana media menggunakan bahasa selain Indonesia, maka naskah yang dikumpulkan untuk
dinilai oleh dewan juri wajib diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam Bahasa Indonesia.
8. Hadiah:
 Juara I
: Rp 5.000.000 + Trophy + Piagam
 Juara II
: Rp 3.000.000 + Trophy + Piagam
 Juara III
: Rp 1.750.000 + Trophy + Piagam
 Harapan I
: Rp 1.000.000
 Harapan II
: Rp 750.000
 Harapan III
: Rp 500.000
9. Dewan Juri:
 Herlambang P. Wiratraman (Ahli Dewan Pers)
 Zainal Arifin Emka (Dosen Jurnalistik Stikosa AWS)
 Afif Amrullah (Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur)
Mekanisme Pengumpulan Karya Jurnalistik:
1. Peserta mengirimkan file dalam format Microsoft Word dengan data nama lengkap, nama media
dan nomor handphone pada bagian akhir tulisan disertai lampiran hasil scan KTP dan kartu pers
(sebagaimana poin 3 pada Kriteria Peserta) ke alamat email: banggasurabaya@gmail.com dengan
subjek: “Lomba Karya Jurnalis Media Cetak” paling lambat Minggu, 22 November 2020 pukul 23.59
WIB.
2. Peserta mengirimkan bukti muat (periode muat mulai Agustus 2020 hingga penutupan tanggal 22
November 2020) di media masing-masing ke kantor Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya, Jl.
Jimerto No. 6-8 sebagai syarat wajib penilaian karya jurnalistik oleh dewan juri.
3. Pengumuman pemenang akan diupload di website humas.surabaya.go.id serta melalui kanal media
sosial Bangga Surabaya (facebook, twitter, instagram) pada bulan November 2020.
4. Para pemenang akan dihubungi oleh penyelenggara.
 Pertanyaan/Kontak person dapat menghubungi :
 Jefry (082244448684)

