Tentang Lomba Foto&Tulis LPS

Lomba tulis dan tulis jurnalis untuk menyambut hari jadi LPS yang
jatuh pada 22 September 2014 dan sebagai bagian dari sosialisasi
fungsi dan tugas LPS kepada masyarakat umum, yakni:
Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
•Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
•Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannnya.
Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
•Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
•Melaksanakan penjaminan simpanan.
•Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara
stabilitas sistem perbankan.
•Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank
Gagal yang tidak berdampak sistemik.
•Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

• Tema
PERAN LPS DALAM STABILITAS PERBANKAN

• Sub Tema
– Peran LPS dalam menjamin dana nasabah
– Peran LPS dalam pengawasan perbankan
– LPS meningkatkan kepercayaan kepada industri
perbankan

• Dewan Juri
– Perwakilan LPS
– Perwakilan unsur media
– Pengamat dan Ekonom

• Media cetak dan media online peserta lomba
memiliki izin usaha penerbitan;
• Karya jurnalistik yang diikutsertakan harus
menggunakan karya berbahasa Indonesia
dan/atau Inggris;
• Karya tulis yang diikutkan lomba harus dimuat di
dalam media cetak atau media online dalam kurun
waktu 17 Juli sampai dengan 25 Oktober 2014
• Karya tulis yang diikutkan lomba harus asli karya
peserta lomba dan belum pernah diikutkan dalam
lomba serupa serta pernah dimuat di media sesuai
dengan kurun waktu yang ditentukan
• Karya tulis dapat berupa In-depth Report dan
Feature yang berkaitan dengan tema/topik yang
dilombakan

• Seluruh materi hardcopy dimasukkan ke dalam
amplop cokelat berupa:
• Bukti pemuatan tulisan (satu buah), kliping tulisan di atas
kertas putih ukuran A3 atau A4
• Fotokopi KTP/SIM/Passpor yang masih berlaku (satu buah)
• Fotokopi kartu pers yang masih berlaku (satu buah)
• Daftar riwayat hidup singkat (satu buah)
• Pasfoto diri ukuran 4 X 6 (satu buah)

• Materi dalam bentuk hardcopy dapat dikirimkan ke:
Panitia Lomba Tulis & Foto LPS
Up. Sekretaris Lembaga
Lembaga Penjamin Simpanan
Equity Tower Lt. 20-21
SCBD Lot.9
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Atau email ke: lombakaryatulis2014@lps.go.id

• Waktu

• Periode pengumpulan artikel dan foto sampai dengan 25
Oktober

PERSYARATAN

• Isi tulisan harus sesuai dengan tema yang telah
ditetapkan
• Tulisan dapat berupa In-Depth Report atau pun
Feature dengan volume naskah (baik untuk naskah
suratkabar, majalah, maupun media online)
minimum 350 kata atau sekitar 2.750 kata karakter.

• Jika dalam naskah lomba terdapat
kutipan/referensi, harus menyebutkan sumber
referensi dengan jelas pada lembaran terpisah.

KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN:
•

Gagasan-bobot 30% (tiga puluh persen)
Orisinalitas, kebaruan gagasan, kadar informasi, dan
manfaat untuk pembaca.

•

Fakta-bobot 20% (dua puluh persen)
Kelengkapan dan keakuran data dan fakta yang tercantum

•

Struktur-bobot 20% (dua puluh persen)
Struktur penulisan yang sistematis, ABC (Accuracy,
Balance/Keberimbangan/Cover Both Sides, dan Clarity),
serta Lead/Judul yang menarik

•

Gaya Penulisan-bobot 20% (dua puluh persen)
Pendekatan dalam melihat masalah, gaya pembahasan
masalah, serta sifat menarik dan enak dibaca

•

Bahasa-bobot 10% (sepuluh persen)
Pemakaian kata (terutama ketepatan terminologi), tata
bahasa, logika bahasa, gaya bahasa, dan kesesuaian
penulisan dengan ejaan yang disempurnakan.

INFORMASI TAMBAHAN
• Peserta lomba maksimal dapat mengirimkan tiga tulisan yang sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan;
• Peserta lomba boleh atas nama perorangan maupun tim;
• Panitia lomba (LPS) berhak mempublikasikan hasil karya yang
dianggap menarik dalam bentuk apapun dengan tetap
mencantumkan penulis asli;
• Penulis bertanggung-jawab atas hasil karyanya. Panitia dibebaskan
dari segala tuntutan pihak ketiga atas hasil karya tersebut;
• Hasil keputusan penilain juri adalah mutlak, tidak dapat diganggu
gugat dan tidak diadakan komunikasi/konfirmasi tentang hasil akhir
penjurian;

• Dewan juri lomba berasal dari kalangan akademisi, pakar ekonomi,
dan pemimpin redaksi/wakil pemimpin redaksi media ekonomi
nasional;
• Seluruh tulisan yang diterima oleh panitia tidak dapat dikembalikan.

HADIAH LOMBA TULIS JURNALIS
 Juara I Rp 25 juta untuk satu orang/ kelompok serta piala
 Juara II Rp 15 juta untuk satu orang/ kelompok serta piala

 Juara III Rp 10 juta untuk satu orang/ kelompok serta piala
 Harapan I Rp 7 juta untuk satu orang/ kelompok
 Harapan II Rp 5 juta untuk satu orang/ kelompok
 Harapan III Rp 3 juta untuk satu orang/ kelompok

 Semua juara mendapat piagam
Keterangan: Pajak ditanggung oleh pemenang

Dewan Juri
– LPS
– Fotografer Senior

Teknis lomba
–
–
–
–

Bukan hasil plagiat
Peserta merupakan Jurnalis cetak maupun online
Karya perorangan
Karya foto boleh tidak pernah ikut disertakan dalam
lomba foto manapun
– Foto harus dalam format digital. Tidak diperkenankan
untuk mengambil foto melalui perangkat nirkabel (ponsel,
tablet, smartphone), scan negatif, transparansi, atau
cetakan foto.
– Foto kolase dan montase tidak diperkenankan. Editing
diperkenankan hanya sebatas warna, kontras, dodging,
burning, rotating dan cropping.

PERSYARATAN
• Setiap karya foto yang dikirimkan belum pernah dipublikasikan
untuk keperluan bersifat komersial dan tidak terikat kontrak yang
membatasi penyelenggara untuk menampilkan foto kepada publik.
• Untuk karya foto yang pernah dimuat di media massa harus
menuliskan nama media dan tanggal/edisi dimuatnya foto.
• Data foto dituliskan di dalam file info foto (menggunakan program
photoshop) terdiri atas: judul foto, lokasi pengambilan foto, waktu
pengambilan foto, nama peserta, kontak telpon, email peserta, dan
nama media (jika pernah dipublikasikan di media).
• Foto pemenang akan menjadi hak milik LPS dan dapat digunakan
untuk publikasi LPS selama 2 (dua) tahun.

• Hak cipta atas karya foto yang ikut dalam lomba ini tetap melekat
pada peserta (fotografer). Oleh sebab itu, foto harus merupakan
karya asli dari peserta. Segala tuntutan atas pelanggaran hak cipta
orang lain sepenuhnya ditanggung oleh peserta.

INFORMASI TAMBAHAN
• Setiap peserta hanya berhak atas 1 (satu) gelar juara. Keputusan
Dewan
• Juri bersifat mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat.
• Panitia lomba (LPS) berhak mempublikasikan hasil karya yang
dianggap menarik dalam bentuk apapun dengan tetap
mencantumkan pengambil gambar asli
• Penulis bertanggungjawab atas hasil karyanya. Panitia
dibebaskan dari segala tuntutan pihak ketiga atas hasil karya
tersebut
• Materi foto dapat diemail ke lombafoto2014@lps.go.id

HADIAH LOMBA FOTO JURNALIS
 Juara I Rp 25 juta untuk satu orang/ kelompok serta piala
 Juara II Rp 15 juta untuk satu orang/ kelompok serta piala

 Juara III Rp 10 juta untuk satu orang/ kelompok serta piala
 Harapan I Rp 7 juta untuk satu orang/ kelompok
 Harapan II Rp 5 juta untuk satu orang/ kelompok
 Harapan III Rp 3 juta untuk satu orang/ kelompok

 Semua juara mendapat piagam
 Keterangan: Pajak ditanggung oleh Pemenang

