
LOMBA KARYA TULIS JURNALISTIK PN DENPASAR 

 

Teknis Pelaksanaan Lomba dan Syarat Pendaftaran 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, harapan untuk memperoleh 
keadilan melalui sistem peradilan semakin tinggi. Pengadilan Negeri (PN) dengan demikian 
memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi harapan itu karena nerupakan ujung 
tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat. 

Bagi PN Denpasar, peran itu menjadi semakin istimewa karena berada di wilayah Bali yang 
menjadi daerah pariwisata Internasional. Berbagai Kasus pidana dan perdata yang 
melibatkan orang asing kerap terjadi akan menjadi sorotan internasional dan dengan 
demmikian menjadi suatu tolok ukur penilaian terhadap kualitas peradilan di Indonesia. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh PN Denpasar untuk memenuhi harapan tersebut. 
Peningkatan kualitas personel hingga fasilitas dan peralatan terus dilakukan. Demikian 
dengan pembenahan sistem agar semakin memenuhi tuntutan jaman, misalnya dengan 
adanya sistem informasi online. 

Upaya-upaya itu semestinya dapat menjadi bahan penulisan atau karya jurnalistik yang 
harus diketahui oleh publik sehingga mereka dapat mengakses dan meiliki kepercayaan 
ajan fungsi PN sebagai tempat mencari keadilan. 

1. Tema 

PN Denpasar Sebagai Jendela Peradilan Indonesia di Mata Dunia 

2. Waktu 

Lomba dilaksanakan antara tanggal 10-29 Agustus 2020 
dengan rincian : 
- Pengumuman karya tulis : 10-26 Agustus 2020 
- Media gathering : 12 Agustus 2020 
- Penjurian : 27-29 Agustus 2020 
- Pengumunan pemenang : 31 Agustus 2020 
 

3. Katagori Lomba 

- Features di media cetak dan online 
- Lomba foto 
- Video Story 

 
4. Syarat peserta dan karya jurnalistik 

a. Syarat Umum 
- Peserta adalah Wartawan tetap atau freelancer yang tinggal di Bali ; 
- Peserta dapat mengirimkan maksimal 3 karya ; 
- Karya jurnalistik yang diikutsertakan adalah karya jurnalistik antara 26 Agustus 

2019 s.d. 26 Agustus 2020 ; 



- Karya sudah diterbitkan di medianya atau di fasilitasi panitia untuk diterbitkan di 
media partner lomba “kanalbali.id” atau tag di channel youtube PN Denpasar untuk 
video story. 

 
b. Syarat khusus 

- Features di media cetak / online minimal 3.000 caracter dengan 2 foto pendukung. 
- Foto dikirim minimal 1 MB, bisa foto tunggal atau foto story ( maksimal 8 foto) 

dilengkapi caption. 
- Video minimal 3 menit dan siap tayang. 
 
 

5. Teknis pengumpulam karya 

Pengumpulan karya paling lambat 26 Agustus 2020 dilakukan dengan mengirimkan email 
ke lombapndenpasar@gmail.com dengan rincian : 

- Untuk features di media online dapat dikirimklan link pemuatan atau materi untuk 
dimuat di kanalbali.id ; 

- Untuk features di media cetak bisa dikirimkan scan pemuatan atau materi untuk 
dimuat di kanalbali.id ; 

- Untuk foto bisa dikirimkan link pemuatan atau scan pemuatan di media cetak atau 
bahan untuk dimuat di kanalbali.id ; 

- Untuk video dikirimkan bahan untuk dimuat di channel youtube PN Denpasar. 
 

6.  Penilaian. 

Penilaian akan dilakukan oleh team Juri yang dibentuk oleh PN Denpasar dengan 
melibatkan para wartawan yang berkompeten.  
Adapun penilaian meliputi indikator : 
- Akurasi : Ketepatan konten dengan fakta yang ingin ditampilkan serta 

narasi yang menyertai, termasuk cara penulisan menurut 
EYD ; 

- Komposisi : Penilaian kelengkapan berita sesuai dengan standar 
jurnalistik seperti 5W + 1H serta alur story ; 

- Nilai Berita : Penilaian terhadap sejauhmana kekuatan materi dari sisi nilai 
berita yakni kepentingan publik, magnitude (jangkauan 
pengaruh), aktualitas dan human interest (emosi 
kemanusiaan) ; 

- Kesesuaian tematik : Kesesuaian antara materi tulisan dengan tema lomba. 
 
 

Catatan : Keputusan Tim Juri tidak dapat diganggu gugat. 

mailto:lombapndenpasar@gmail.com

