
LOMBA KARYA TULIS JURNALISTIK
& 

VIDEO VLOG JURNALISTIK

Tema :
“Peran Industri Hulu Migas Dalam Upaya

Memajukan Pembangunan Ekonomi ”



1.Peserta adalah wartawan perorangan atau wartawan yang tergabung dalam organisasi
jurnalis Aceh Timur yang bertugas melakukan liputan di wilayah Kabupaten Aceh Timur

2.Tema Karya Jurnalistik:
“Peran Industri Hulu Migas dalam Upaya Memajukan Pembangunan Ekonomi”

3.Karya jurnalistik yang dilombakan untuk media cetak dan online telah di tayangkan di
media resmi peserta dalam kurun waktu 2 (dua) minggu setelah webinar di laksanakan

4.Untuk karya video, durasi antara 3-10 menit (maksimal) yang di unggah ke channel 
Youtube pribadi dan mendapatkan viewer lebih dari 100 views.

5.Peserta lomba di wajibkan mengikuti Webinar “Peran Industri Hulu Migas dan Upaya
Memajukan Pembangunan Ekonomi” pada 27 Oktober 2020, jam 09:00 – 12.00 WIB

Syarat & Ketentuan Lomba:



6.Karya jurnalistik yang di publikasikan menjadi tanggung jawab peserta dan tidak mengandung
unsur ujaran kebencian, provokatif dan SARA

7.Karya jurnalistik harus orisinal yang keasliannya dapat di pertanggung jawabkan dan belum
pernah diikutkan dalam lomba sejenis sebelumnya

8.Peserta dapat mengirimkan maksimal 2 karya terbaik

9.BPMA dan PT Medco E&P Malaka berhak menggunakan karyatulis/artikel/video peserta (baik
secara utuh ataupun mengutip materi di dalamnya) sebagai bagian dari publikasi non-
komersilnya, seperti penerbitan keperluan internal (contohnya annual report; kalender; 
infografis; brosur program atau informasi pelayanan) dan publikasi dengan tetap
mencantumkan nama penulis.

10.Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi pelanggaran pada poin-poin diatas maka panitia
berhak membatalkan kemenanangan dan hadiah dapat ditarik kembali



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

12.Dengan mengirimkan karyatulis atau artikel untuk mengikuti lomba ini, berarti
peserta dianggap memahami danmematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang 
dibuat oleh panitia

13.Karya harus sudah diterima panitia paling lambat 10 November 2020 (pukul 23.59 
WIB).



1.Karya di kirimkan ke link : http://bit.ly/LombaJurnalistik2020

2.Menyertakan bukti tayang berupa link video/link berita dan screenshot media 
online/scan kliping media cetak. 

3.Penamaan File dengan format: Nama Peserta_Organisasi_NoTelepon. 

4.Menyertakan KTP, ID Pers, Kartu Anggota organisasi persatuan surat keterangan
organisasi pers yang masih berlaku

Teknis Pengumpulan Karya:



Pengiriman Materi : 27 Oktober – 10 November 2020

Penjurian : 11 November – 16 November 2020

Pengumuman : 17 November 2020


