SYARAT DAN KETENTUAN
Lomba Karya Tulis Jurnalistik “Energi Bangkitkan Negeri” Tahun 2021
I.

Syarat dan Ketentuan

1)

Peserta mengisi formulir pendaftaran di http://bit.ly/LKJBangkitkanNegeri2021

2)

Mengirim Berkas & Karya Tulis ke lombakaryajurnalistik@esdm.go.id sampai dengan tanggal 5
September 2021 pukul 23.59 WIB.

3)

Berkas yang dikirimkan adalah:

•

Formulir pendaftaran

•

Scan atau hasil foto KTP/SIM

•

Scan atau hasil foto ID Pers aktif

•

Scan atau hasil foto kartu NPWP

•

Karya tulis atau artikel dalam format Microsoft Word/PDF

•

Bukti siar karya tulis atau artikel (scan koran/capture dan atau link url)

4)

Peserta dapat mengirim maksimal 5 (lima) artikel, hanya satu artikel yang berhak menang

5)

Tulisan pernah dimuat di media masing-masing dalam kurun waktu 1 September 2020 sampai
dengan 5 September 2021

6)

Peserta adalah WNI yang berprofesi sebagai jurnalis baik tetap maupun lepas yang bekerja di
media cetak atau online seluruh Indonesia.

7)

Tulisan merupakan artikel hasil tulisan peserta yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan,
bukan saduran/terjemahan dan tidak tergolong advertorial komersil

8)

Tulisan sesuai dengan tema “Energi Bangkitkan Negeri” dan tidak mengandung unsur SARA.

9)

Tulisan belum pernah memenangkan lomba atau sayembara sejenis.

10)

Panitia tidak menerima kiriman karya tulis dalam bentuk tercetak

11)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI berhak menggunakan karya tulis atau artikel
peserta (baik secara utuh ataupun mengutip materi di dalamnya) sebagai bagian dari publikasi
non-komersilnya, seperti penerbitan keperluan internal Kementerian (contohnya: annual
report; kalender; infografis; brosur program atau informasi pelayanan) dan publikasi terbatas
pada media sosial Kementerian ESDM dengan tetap mencantumkan nama penulis

12)

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi pelanggaran pada poin 1 – 10 maka panitia berhak
membatalkan kemenanangan dan hadiah dapat ditarik kembali.

13)

Keputusan dewan juri adalah mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak melayani
korespondensi atau surat menyurat.

14)

Dengan mengirimkan karya tulis atau artikel untuk mengikuti lomba ini, berarti peserta
dianggap memahami dan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh panitia.

