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JAKARTA—Panitia Anugerah Dewan Pers (ADP) 2022 memutuskan untuk 
memperpanjang masa pendaftaran bagi peserta ADP 2022. Masa perpanjangan 
pendaftaran itu ditetapkan dengan pertimbangan untuk lebih memberi kesempatan 
bagi semua pihak yang ingin berpartisipasi dalam ADP 2022. 

“Semula pendaftaran bagi peserta ditetapkan mulai 12 September hingga 12 Oktober 
2022. Atas berbagai pertimbangan, masa pendaftaran kami perpanjang hingga 20 
Oktober 2022,” kata Ketua Panitia Anugerah Dewan Pers 2022, Asmono Wikan, di 
Jakarta, Selasa (11/10). 

Dia menuturkan, perpanjangan masa pendaftaran ini dilakukan agar insan pers 
maupun lembaga terkait yang baru mengetahui informasi ini masih bisa ikut serta 
menyemarakkan ADP 2022. Dari informasi yang diterima panitia, masih banyak insan 
pers dari beberapa daerah yang baru saja mengetahui informasi ADP 2022 ini. 

Panitia juga menjelaskan, ADP kali ini akan memberikan 11 trofi. Perinciannya adalah: 
lima trofi untuk kategori jurnalis sesuai kategori (cetak, radio, televisi, siber, dan foto), 
tiga trofi untuk perusahaan pers (kategori jumlah karyawan di bawah 50, antara 51-
100 karyawan, dan di atas 100 karyawan), satu trofi untuk masyarakat non pers 
(kampus, lembaga pemantau media, lembaga advokasi pers, dll), satu trofi untuk 
pemerintah (baik pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten yang mendukung 
kemerdekaan pers), dan perorangan (pengabdi dan pejuang kemerdekaan pers, baik 
yang masih hidup atau yang sudah meninggal). 

Adapun tema karya jurnalistik untuk ADP tahun ini haruslah telah memenuhi Kode 
Etik Jurnalistik, bernilai berita, dan senantiasa berpihak kepada kebenaran, mampu 
menuntun publik pada nilai-nilai keadaban bangsa.Subtema yang bisa dipilih peserta 
meliputi: demokrasi atau kemerdekaan pers, pemberantasan korupsi atau tata kelola 
pemerintahan, digitalisasi media atau kemandirian ekonomi, pandemic covid 19, 
penegakkan hukum dan HAM, serta inklusi/kesetaraan 
gender/keberagaman/keberlanjutan. 

Karya jurnalistik peserta sangat diharapkan juga terkait dengan minimal satu segi dari 
hal-hal sebagai berikut: perbaikan kualitas pendidikan, pengembangan teknologi, 
pembentukan kohesi sosial, maupun amplifikasi keluhuran nilai budaya. Peserta 
bebas memberikan makna dalam setiap karya jurnalistik yang dikirimkan, selama 
masih dalam lingkup penjelasan tema di atas.*** 

 

Narahubung: 
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