
   

 
 

 

 

 

 

No : 1694/PWI-P/LXXVI/2022                                                         Jakarta ,  25 Juli 2022 

Hal : Anugerah Kebudayaan PWI Pusat pada HPN 2023 

 

 

Kepada Yth  

Ketua PWI Provinsi se-Indonesia 

di Tempat 

 

 

Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (AK-PWI) Pusat untuk Bupati/ Wali Kota, yang 

digelar sejak Hari Pers Indonesia (HPN) 2016 di Lombok, HPN 2020 di Banjarmasin, HPN 2021 di 

Jakarta, dan HPN 2022 di Kendari, akan berlanjut digelar kembali pada  HPN 2023 di Medan, Sumatera 

Utara.  

 

Tujuan untuk mengapresiasi kepala daerah yang telah memajukan daerahnya berbasis informasi dan 

kebudayaan (kearifan lokal), dengan melibatkan pers sebagai mitra kontrol.  

Pers sebagai pilar keempat demokrasi, bertanggungjawab ikut mencerdaskan dan memajukan bangsanya. 

Tidak terbatas pada aspek ekonomi dan politik semata, melainkan semua aspek berbangsa dan bernegara, 

termasuk kebudayaan. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami kirimkan TOR sebagai bahan informasi. Mohon 

bantuannya untuk menyebar luaskan ke PWI Kabupaten/ Kota, dengan harapan bisa di komunikasikan 

dengan bupati/ wali kota setempat, agar bisa mengikuti program kita ini. 

 

Pendaftaran dibuka sejak tanggal 1 Agustus - 1 November 2022. Sedangkan, pada 19 Agustus 2022, 

mulai pukul 14.00 - 16.00 WIB, kami akan mengadakan sosialisasi secara luring dan daring via zoom. 

Kami mengundang para pengurus PWI Provinsi/Kabupaten/Kota untuk hadir pada sosialisasi tersebut, 

bersama kepala daerah (atau yang mewakili), untuk mendapat penjelasan lebih detil tentang tema, sub 

tema, sistematika proposal, video dll. 

  

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

 

Pengurus Pusat 

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA   

 

   

 

 

H. ATAL S. DEPARI      H. MIRZA ZULHADI 

       Ketua Umum                        Sekretaris Jendral 

 

 

YUSUF SUSILO HARTONO 

Ketua Pelaksana AK-PWI 



 

 

 

 
 
 

 

 

ANUGERAH KEBUDAYAAN PWI PUSAT 

UNTUK BUPATI/ WALI KOTA 

PADA HARI PERS NASIONAL (HPN) 2023 , DI MEDAN, SUMATERA UTARA 

 

 

 

PENGANTAR 

 

Pers sebagai pilar keempat demokrasi, bertanggungjawab turut mencerdaskan dan memajukan bangsanya. 

Tidak terbatas pada aspek ekonomi dan politik semata, melainkan semua aspek berbangsa dan bernegara, 

termasuk kebudayaan. Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (AK-PWI) Pusat untuk 

Bupati/ Wali Kota, yang digelar sejak Hari Pers Indonesia (HPN) 2016 di Lombok, HPN 2020 di 

Banjarmasin, HPN 2021 di Jakarta, dan HPN 2022 di Kendari, akan berlanjut pada HPN 2023 di Medan, 

Sumatera Utara. Tujuan khusunya untuk mengapresiasi bupati/wali kota yang telah memajukan 

daerahnya, berbasis informasi kekinian dan kebudayaan (kearifan lokal). Dengan melibatkan pers 

(lokal/nasional), sebagai mitra kontrol. 

 

AK - PWI Pusat pada HPN 2023 di Medan, Sumatera Utara, pada Februari 2023, digelar pada saat 

Indonesia sedang menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) serentak. Banyak bupati/wali kota telah habis 

masa jabatannya, dan diganti oleh penjabat sementara, yang bertugas hingga terpilih kepala daerah 

definitif hasil Pemilu 2024. Tanpa mengurangi rasa hormat pada para penjabat sementara bupati/ wali 

kota tersebut, fokus ajang ini adalah bupati/ wali kota yang masih aktif, setidaknya sampai proses AK-

PWI Pusat ini berlangsung hingga puncaknya pada peringatan HPN 2023, 9 Februari 2023 di Medan, 

Sumatera Utara. 

 

Pada AK-PWI Pusat yang ke-5 ini, kita ingin menemukan para bupati/wali kota yang sukses menginovasi 

pangan, sandang dan papan, berbasis kebudayaan (kearifan lokal) dan informasi global. Menuju pangan 

yang berswasembada, sandang yang berkepribadian dan papan yang selaras dengan alam dan lingkungan.  

 

Inovasi adalah reka baru atau inovasi dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil pengembangan 

pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki 

produk, proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. 

 

TEMA 

 

Inovasi Pangan, Sandang dan Papan, Berbasis Informasi dan Kebudayaan. 

 

SUB TEMA (DIPILIH SALAH SATU) 

 

1. Inovasi Pangan Berbasis Kearifan Lokal, dan Informasi Global, Menuju Swasembada.  

2. Inovasi Sandang yang Berkepribadian, Berbasis Kearifan Lokal, dan Informasi Global. 

3. Inovasi Papan  Berbasis Kearifan Lokal, Keselarasan Alam dan Informasi Global 

 



 

 

 

 

 

 

SYARAT PENDAFTARAN 

 

1. Bupati / wali kota yang masih aktif, tidak sedang berurusan dengan KPK, dan masa kerjanya 

belum habis pada saat AKP-PWI 2023 berlangsung hingga puncak. 

2. Mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran yang ada pada  scan barcode atau 

https://s.id/AnugerahKebudyaanPWI2023 

3. Mengirim proposal sesuai Sub Tema yang dipilih sepanjang 25 halaman, diperkuat secara visual 

dengan video berdurasi 7-10 menit. Via email : akpwipusat2023@gmail.com      

4. Proposal dan video, dibuat atas nama bupati/wali kota, yang diperkuat dengan pernyataan tertulis, 

bertanda tangan dan cap basah. (Sistematika proposal dan video akan dijelaskan pada saat 

sosialisai). 

5. Pendaftaran dibuka tanggal 1 Agustus, hingga  1 November 2022, pukul 00.00 WIB. 

 

 

SOSIALISASI 

 

1. Dilakukan secara luring dan daring (zoom), Jumat, 19 Agustus 2022, pukul 14.00 - selesai 

2. Pendaftaran sosialiasasi via WA ke sekretariat PWI Pusat, 0812 8207 896 (Wina) atau google 

form  

 
 

https://docs.google.com/forms/d/16jWFcVFWwYSivEZJSzzKN_AxLbLcbhsjYfFfp0Y2piw/edit

?hl=ID&pli=1 

 

3. Terbuka untuk para Pengurus PWI Provinsi/Kabupaten/Kota, utusan Pemerintah Kabupaten/Kota, 

Humas APKASI dan APEKSI. 

 

PENJURIAN 

 

1. Dilakukan oleh Tim Juri yang terdiri dari akademisi, wartawan senior, budayawan, hingga 

praktisi seni budaya) 

2. Penjurian dilakukan bertahap. Tahap pertama : secara administratif dan verifikatif pada setiap 

pendaftar. Tahap kedua : bersifat kualitatif (isi, teknik dan bentuk proposal dan video), untuk 

memilih 10 terbaik. Tahap ketiga : 10 bupati/ wali kota terkait, diundang presentasi dan tanya 

jawab dengan Tim Juri, guna pendalaman. 

3. Waktu presentasi tanggal 2-3 Desember 2022 di PWI Pusat, dengan berpakaian adat. Diiringi 

PWI setempat. 

  

https://s.id/AnugerahKebudyaanPWI2023
https://docs.google.com/forms/d/16jWFcVFWwYSivEZJSzzKN_AxLbLcbhsjYfFfp0Y2piw/edit?hl
https://docs.google.com/forms/d/16jWFcVFWwYSivEZJSzzKN_AxLbLcbhsjYfFfp0Y2piw/edit?hl


 

 

 

 

 

 

 

PENGHARGAAN 

 

Berupa Trofi Abyakta (artinya berkembang,maju) yang diberikan langsung kepada bupati/ wali kota 

terpilih, pada puncak puncak peringatan HPN 2023, di Medan Sumatera Utara, tanggal 9 Februari 2023.  

 

 

PENYELENGGARA 

 

PWI Pusat 

Gedung Dewan Pers Lt.4 

Jl. Kebon Sirih No. 34 

Jakarta Pusat,10110 

Telp : (021) 345 3131 

0812 8312 7458 (Yusuf Susilo Hartono) 

0812 8207 896 (Wina) 

 

IG   : anugerah_kebudayaan_pwi 

FB   : Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 

You Tube  : Anugerah Kebudayaan PWI 

 

 


