1. LOMBA JURNALISTIK / KARYA TULIS MEDIA CETAK 2015
Penghargaan terhadap kalangan pers dan pengamat konstruksi untuk lebih mendalami
dan sekaligus memahami bidang konstruksi, serta mendukung kemajuan dunia konstruksi
nasional. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud memberikan apresiasi terhadap media
massa yang telah menerbitkan tulisan dan foto sehingga dapat memberikan pemahaman
dan pembelajaran kepada masyarakat.
Tema Lomba
Lomba Jurnalistik ini bertemakan “KETAHANAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI INDONESIA
MENGHADAPI LIBERALISASI PERDAGANGAN BARANG DAN JASA” Para wartawan / penulis juga
dapat mengaitkan sub tema dengan kegiatan infrastruktur bidang PU (Sumber Daya Air, Bina
Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, Jasa Konstruksi dan
Produk Litbang PU).
Syarat Umum Lomba
1. Wartawan media cetak atau online.
2. Karya yang diikutkan dalam lomba merupakan karya asli (bukan terjemahan, saduran
atau rangkuman) dan telah dipublikasikan di media massa.
3. Karya belum pernah dilombakan.
4. Karya perorangan atau kelompok.
5. Karya sudah dipublikasikan selama periode 1 Januari - 31 Oktober 2015.
6. Karya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mengikuti
kaidah jurnalistik.
7. Hasil karya yang ditulis lebih dari satu orang (kelompok) dianggap sebagai satu peserta
dan hanya berhak atas satu penghargaan apabila terpilih.
Kriteria Penulisan
1. Karya Jurnalistik berbentuk news feature, feature, kolom, atau esai dengan
jumlah kata minimum 500 kata.
2. mengirimkan karya jurnalistik dilengkapi dengan bukti pemuatan. Artikel dalam
format.pdf (pdf file) sesuai dengan yang telah dipublikasikan di media massa (hasil
publikasi boleh berupa fotocopy/scan atau hasil print halaman berita online).
3. Setiap karya dilengkapi biodata peserta (nama lengkap, nama media, fotocopy identitas
diri yang sah dan kartu pers yang masih berlaku, email dan HP).
4. Peserta dapat mengirimkan lebih dari satu karya.
5.
Pendaftaran dan Penyerahan Karya
Panitia Bidang Lomba Jurnalistik / Karya Tulis Media Cetak
Biro Komunikasi Publik - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Gedung Utama Kementerian PUPR Lt.4 - Jl. Pattimura 20 - Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Contact Person : Warjono HP . 0812 10318228
email : warjono@pu.go.id atau jons_64@yahoo.com

