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Dalam Rangka Hari BPR-BPRS Nasional 2021, Perbarindo 

Menggelar Lomba Karya Jurnalistik 
 
 

 

A. Peserta: 
1. Wartawan 
2. Karyawan BPR/BPRS 
3. Mahasiswa 

 
B. Tema Karya Jurnalistik : 

Wartawan  
1. Restrukturisasi Kredit BPR/Pembiayaan BPRS  
2. Upaya BPR/BPRS Mengatasi Dampak Covid-19 
3. Digitalisasi BPR/BPRS  

 
Karyawan BPR/BPRS  
1. Profil BPR/BPRS, Profil Direksi, atau Profil Karyawan BPR/BPRS 
2. Kisah Sukses Nasabah BPR/BPRS 

 
Mahasiswa  
1. Mengenal Lebih Dekat dengan BPR/BPRS  
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui BPRS/BPRS  

 
C. Ketentuan Umum:  

a. Peserta lomba adalah Warga Negara Indonesia (WNI). 
b. Karya jurnalistik yang diikutkan dalam lomba ini adalah karya jurnalistik berbahasa 

Indonesia. 
c. Karya jurnalistik yang dapat diikutsertakan adalah karya-karya yang mengandung 

informasi yang bermanfaat/menginspirasi dan memberikan edukasi bagi publik secara 
proporsional. Informasi yang diperoleh harus berdasarkan pada keakuratan data dan 
fakta, serta memenuhi kaidah  jurnalistik (5W + H). 

d. Karya lomba dalam bentuk feature/karangan khas/tulisan berkedalaman. 
e. Karya jurnalistik harus memiliki nilai berita dan bukan tulisan iklan atau advertorial. 
f. Semua karya yang dikirimkan ke panitia harus orisinal, bukan terjemahan, saduran, atau 

rangkuman. 
g. Karya yang dikirimkan tidak mengandung unsur SARA, bias gender, bias disabilitas.   
h. Karya yang dikirimkan belum pernah dipublikasikan atau disiarkan di media massa atau 

media sosial dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun. 
i. Format naskah menggunakan font Times New Roman, ukuran 12, spasi ganda (2), 

maksimal 3.000 karakter dan file yang dikirim dalam bentuk PDF. (pada halaman pertama 
artikel pojok kiri harap diberikan Nama Penulis, Instansi/Perusahaan/Nama Kampus dan 
nomor HP/WA). 
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j. Peserta hanya dapat mengikuti satu (1) kategori lomba (Wartawan, Karyawan BPR-BPRS, 
Mahasiwa). 

k. Peserta hanya dapat mengirimkan satu (1) karya lomba. 
l. Untuk karya jurnalistik yang dikirim adalah karya perorangan dan bukan karya tim.  
m. Karya jurnalistik yang dikirim harus disertai surat pernyataan orisinal (contoh format 

terlampir). 
n. Batas waktu pendaftaran dan penyerahan karya jurnalistik kepada panitia adalah                  

10 Agustus 2021, dan diunggah (upload) melalui www. perbarindo.academy. 
o. Peserta melakukan pendaftaran akun melalui www. perbarindo.academy. 
p. Peserta melampirkan Scan e-KTP dan tanda pengenal berupa :   

- Wartawan     : Kartu Pers (masih aktif ) 
- Pengurus/Karyawan BPR/BPRS : ID Pengurus/ Karyawan/Surat  

  keterangan di BPR/BPRS (masih aktif ) 
- Mahasiswa     : Kartu Mahasiswa  (masih aktif)  

 
q. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sebagai bukti kepesertaan, cek link 

www. perbarindo.academy. 
r. Semua karya jurnalistik yang masuk akan menjadi hak milik Perbarindo, dan apabila 

dimuat (termasuk dengan penyuntingan/editing) di Media BPR maka nama penulis akan 
dicantumkan dan mendapatkan honor (kecuali pemenang lomba).  

s. Keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat. Dewan juri juga berhak menarik kembali 
penghargaan yang diberikan, bila karya yang memenangkan lomba terbukti hasil plagiat 
dan tidak orisinal. 
 

D. Ketentuan Khusus  
a. Peserta dengan kategori karyawan BPR-BPRS wajib menyertakan foto kegiatan BPR-

BPRS/Direksi/Karyawan BPR-BPRS yang menjadi obyek tulisan. 
b. Peserta dengan kategori mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa 

aktif D3/S1. 
 
E. Kriteria Penilaian Karya Jurnalistik  

a. Kesesuaian tema, faktual, dan informatif (40 %) 
b. Memiliki ide yang orisinal, berdaya greget, enak dibaca dan mudah dipahami (35%)  
c. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menerapkan Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) (25%). 
 

F. Hadiah   
Kategori Wartawan: 
Juara I  : Rp2.500.000 dan Sertifikat  
Juara II  : Rp1.750.000 dan Sertifikat  
Juara III  : Rp1.000.000 dan Sertifikat 

   (Semua peserta akan mendapatkan E-Sertfikat) 
Kategori Karyawan BPR-BPRS: 
Juara I  : Rp1.500.000 dan  Sertifikat 
Juara II  : Rp1.000.000 dan  Sertifikat 
Juara III  : Rp750.000 dan Sertifikat  
    (Semua peserta akan mendapatkan E-Sertfikat) 
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Kategori Mahasiswa: 
Juara I  : Rp1.500.000 dan Sertifikat 
Juara II  : Rp1.000.000 dan Sertifikat 
Juara III  : Rp750.000     dan Sertifikat 

(Semua peserta akan mendapatkan E-Sertfikat) 
 
G.  Dewan Juri  

- Priyambodo RH (Pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo, Wartawan Utama ANTARA) 
- Media BPR. 
- Perbarindo. 

 
H.    Penjurian dan Pengumuman Pemenang 

•  Penjurian   : 11 Agustus 2021 

•  Pengumuman Finalis : 18 Agustus 2021 
 

Penyelenggara :   
 
PERBARINDO  
Rumah Perbarindo  
Komp. Patra II No. 46, Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass, Cempaka Putih Jakarta Pusat  10510 
Telp 021-4261445, 4261463  
email : dpp@perbarindo.or.id  
 

_________________ 
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