
 
KETENTUAN LOMBA MENULIS ARTIKEL  

PEKAN JURNALISTIK 2020 

Kategori: SMA/SMK sederajat se-Indonesia  

A. Tema 

Tema lomba menulis artikel Pekan Jurnalistik 2020 adalah The Beginning of the 

New Normal Era and How to “Deal With It” (Awal dari Era Normal Baru 

dan Bagaimana Beradaptasi “Dengan Normal Baru”) 

 

B. Peserta Lomba 

1. Peserta adalah siswa SMA/ SMK sederajat se-Indonesia. 

2. Lomba merupakan lomba individu. 

3. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir 

pendaftaran serta melunasi biaya pendaftaran terlebih dahulu. 

 

C. Pendaftaran dan Administrasi Pendaftaran 

1. Pendaftaran dan pembayaran biaya pendaftaran dibagi ke dalam 2 gelombang 

yakni : 

Gelombang I : 28 Agustus – 24 September 2020 sebesar Rp. 40.000 per 

karya. 

Gelombang II : 25 September – 30 Oktober 2020 sebesar Rp. 50.000 per 

karya. 

2. Pendaftaran dilakukan dengan melakukan transfer biaya pendaftaran terlebih 

dahulu, lalu kemudian bukti transfer diunggah ke Google Form pada saat 

pengisian formulir pendaftaran pada 

https://bit.ly/FormPendaftaranPesertaPETIK2020 

3. Formulir pada Google Form diisi secara lengkap dengan menggunakan huruf 

kapital, terutama bagian nama agar terbaca secara jelas. 

4. Pendaftaran dan pembayaran biaya pendaftaran dapat dilaksanakan dengan  

cara:  

Pendaftaran Online dan Pembayaran Transfer :  

Peserta mengisi formulir pendaftaran online pada link yang sudah tersedia 

kemudian melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui transfer ke: 

https://bit.ly/FormPendaftaranPesertaPETIK2020#inbox/_blank


 
   Bank    : BNI  

No. Rekening  : 0790888414 

A/n    : Putu Laksita Velika Laras 

Setelah melakukan transfer biaya pendaftaran, peserta WAJIB mengunggah 

bukti pembayaran sekaligus melengkapi data peserta pada Google Form yang 

telah disediakan oleh panitia. Peserta melakukan konfirmasi maksimal 12 jam 

setelah mengirim bukti transfer dan mengisi formulir pendaftaran dengan 

menghubungi contact person dari masing-masing cabang lomba. 

 

D. Ketentuan Karya Lomba 

1. Karya bersifat orisinil, belum pernah dipublikasikan dan tidak mengandung 

unsur SARA serta pornografi. 

2. Panjang artikel 500 - 750 kata. Ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai kaidah 

EYD, tulisan belum pernah dimuat di media lain dan karya merupakan hasil 

pemikiran sendiri (bukan menyalin ulang karya orang lain). 

3. Menggunakan ukuran kertas A4. 

4. Menggunakan font Times New Roman dengan ukuran font 12, justify, dan line 

spacing 1,5. 

5. Judul dari artikel di-bold menggunakan Times New Roman ukuran 14, center. 

6. Di bawah judul berisi identitas peserta yakni nama lengkap dan asal sekolah. 

Identitas peserta diketik menggunakan font Times New Roman ukuran 12, 

center. Contoh: 

Putu Eka Wahyu Wulandari 

SMAN 1 Singaraja 

7. Menggunakan margin sebagai berikut: 

1. atas: 4 cm 

2. bawah: 3 cm 

3. kiri: 3 cm 

4. kanan: 3 cm 

8. Peserta diperbolehkan mengembangkan ide dari tema yang sudah 

ditentukan.  Isi artikel tidak boleh menyimpang dari tema. 



 
9. Bentuk tulisan dapat berupa opini penulis maupun pemaparan kondisi atau 

fakta yang ditemui oleh penulis. Orisinalitas pemaparan dari cara pandang 

penulis menjadi nilai plus dalam penilaian artikel. 

10. Peserta diperbolehkan menambah foto ke dalam artikel yang sesuai dengan 

tema. 

11. Foto dapat merupakan hasil jepretan pribadi atau menyadur. Apabila 

menggunakan foto yang disadur, wajib mencantumkan sumber foto di dalam 

artikel. 

12. Foto diberi judul dan sumber foto (jika ada), ditulis dengan font Times New 

Roman ukuran 12 dan diletakkan di bawah foto. Contoh: 

Gambar: Orang memakai masker 

Sumber: www.fotomasker.com 

13. Satu peserta dapat mengumpulkan maksimal 2 karya dengan ketentuan biaya 

pendaftaran dihitung 2 kali. 

14. Pengumpulan artikel dapat dimulai setelah peserta melakukan konfirmasi 

sampai maksimal pada tanggal 1 November 2020 pukul 13.00 WITA.  

15. Setiap peserta wajib follow akun instagram @pcycofkunud & 

@pekanjurnalistikfkunud. 

16. Dokumen yang harus dikirimkan oleh peserta ialah softcopy hasil penulisan 

artikel dalam format .pdf dan .doc kemudian dikirim dalam bentuk zip atau rar 

maksimal 3 MB beserta biodata peserta sesuai cabang lomba yang dapat 

diakses melalui https://bit.ly/BiodataPesertaPETIK2020 dengan nama file 

Lomba Menulis Artikel_[Nama Peserta]_[Nama Sekolah]_[Judul 

Artikel]. 

Contoh : 

Lomba Menulis Artikel_Putu Eka Wahyu Wulandari_SMAN 1 

Singaraja_Berteman Baik Dengan Masker.  

 

E. Kriteria penilaian 

Konten 

 Orisinalitas (10 - 100 poin) 

 Kesesuaian dengan tema (10 - 100 poin) 

 Penyajian yang informatif & akurat (10-100 poin) 

https://bit.ly/FormulirPendaftaranPETIK2020


 
 Tata bahasa (10-100 poin) 

 Pesan (10-100 poin) 

Maksimal total nilai yang dapat diperoleh peserta : 500 poin 

 

F. Ketentuan Juara 

1. Juara I, II, dan III ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari juri. Penilaian 

juri bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. 

2. Para pemenang lomba akan mendapatkan hadiah berupa : 

a. Juara I  : e-sertifikat + Rp. 400.000 

b. Juara II : e-sertifikat + Rp. 300.000 

c. Juara III : e-sertifikat + Rp. 200.000 

 

G. Ketentuan Diskualifikasi 

1. Artikel yang dibuat tidak orisinil dan tidak pernah diperlombakan sebelumnya. 

2. Artikel mengandung unsur SARA dan pronografi (suku, agama, ras, antar 

golongan). 

3. Melanggar persyaratan lainnya yang tertuang dalam ketentuan lomba menulis 

artikel. 

 

Ketentuan lomba ini disusun sedemikian rupa guna mempermudah peserta, dewan 

juri dan pendukung dalam mengikuti jalannya perlombaan. Hal-hal yang belum 

diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian oleh panitia pelaksana. 

 

Contact Person (CP) : 

Eka Wahyu (081883409007)| LINE : ekawahyuwld) 

Fitria Rahmawati (085779554929 | LINE: fitriaxr) 

 


