LOMBA karya Jurnalistik
Energi Berkeadilan
Peserta:
Terbuka untuk wartawan dari media cetak (Termasuk surat kabar, majalah, jurnal dan
tabloid yang beredar di Indonesia) dan media online (kantor berita maupun portal)
Prosedur:
1) Karya tulis yang dilombakan berbentuk artikel, merupakan karya orisinil yang
keasliannya dapat dipertanggung-jawabkan, bukan saduran, bukan terjemahan dan
tidak tergolong advertorial komersial
2) Isi tulisan/naskah tulisan harus sesuai dengan tema “Energi Berkeadilan”
3) Tulisan adalah hasil sendiri dan tidak/belum pernah diikut-sertakan dalam lomba
atau sayembara sejenis
4) Tulisan pernah dimuat di media masing-masing dalam kurun waktu 1 November
2016 sampai dengan 15 Juli 2017
5) Lomba dapat diikuti oleh wartawan dari media cetak dan media online/portal berita
6) Peserta dapat mengirim maksimal 5 (lma) artikel namun hanya satu artikel saja
yang berhak untuk menang
Tahapan Lomba
1) Tahap Pertama, Peserta mengirimkan karya tulis yang sudah pernah dimuat di
media, untuk dilakukan seleksi menjaring nominasi.
2) Tahap Kedua, Nominator diminta membuat satu tulisan baru, untuk penjurian
pemenang dan akan diterbitkan tulisannya di Media Nasional.
Ketentuan Umum:
Peserta mengirimkan tulisan yang telah dimuat media kepada Panita berupa;
a) Bukti penulisan tulisan di scan
b) KTP/SIM yang masih berlaku dalam format JPEG
c) Kartu Pers (Pers ID) yang masih berlaku dalam format JPEG
d) Fotokopi NPWP
e) Foto diri dalam format JPEG
f) Materi dikirim via email ke: lombakaryajurnalistik@esdm.go.id
g) Tulisan diterima paling lambat oleh panitia selambat lambatnya Senin, 31 Juli 2017
pukul 17.00 WIB
h) Hasil keputusan penilaian juri adalah mutlak, tidak dapat diganggu gugat & tidak
diadakan komunikasi/informasi tentang hasil penjurian
i) Seluruh tulisan yang diterima panitia tidak dapat dikembalikan dan berhak
dipublikasikan untuk keperluan Kementerian ESDM
j) Apabila dikemudian hari diketahui terjadi pelanggaran atas poin a-i, maka panitia
berhak membatalkan kemenangan dan hadiah ditarik kembali.
Hadiah:
Juara I : 13.000.000
Juara II : 10.000.000
Juara III : 8.000.000
Pemenang Harapan: 3 orang @ 3.000.000
Info dan Ketentuan Lengkap Lomba Karya Jurnalistik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama
Gedung Sekretariat Jenderal Lt-9
Jl. Medan Merdeka Selatan No.18, Jakarta Pusat
www.esdm.go.id

Lomba Foto KESDM 2017
Info dan Ketentuan Lengkap:
www.esdm.go.id
www.antarafoto.com
Contact Person:
Lavanda: 087876697618
(office hour only)

Contact Person • Yopie: 081317514748 • Email: yopieroy@gmail.com

