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T E M A

1

Optimistis bersama JKN-KIS di Tengah
Pandemi Covid-19
S U B T E M A
Dampak kehadiran JKN-KIS bagi masyarakat di tengah
pandemi Covid-19.
Gotong royong stakeholder JKN-KIS (baik peserta,
tenaga medis, fasilitas kesehatan, pemerintah, badan
usaha, pemangku kepentingan dan sebagainya) dalam
melawan pandemi Covid-19

T E M A

2

Layanan Digital BPJS Kesehatan Kian
Mudahkan Peserta
S U B T E M A
Pergeseran akses layanan kesehatan konvensional BPJS
Kesehatan menjadi berbasis digital.
Testimoni peserta yang merasakan kemudahan mengakses
layanan digital BPJS Kesehatan, khususnya di
fasilitas kesehatan (misal, antrean online).

HADIAH PEMENANG
JUARA 1

RP 30.000.000
JUARA 2

RP 20.000.000
JUARA 3

RP 10.000.000
JUARA HARAPAN

RP 5.000.000
Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang

PERSYARATAN UMUM
Jurnalis media aktif (dibuktikan dgn ID pers)
Karya yang diikutsertakan dalam lomba adalah hasil karya
sendiri dan belum pernah dilombakan
Karya dimuat di media massa (cetak/online/televisi/radio)
pada periode 1 September 2020 - 31 Agustus 2021
Karya dikirimkan ke email
lombajurnalistik.bpjskesehatan@gmail.com di cc ke
humas@bpjs-kesehatan.go.id dengan melampirkan:
1. Scan foto ID Pers
2. Scan KTP (NIK wajib terlihat jelas)
3. Scan kartu JKN-KIS
4. Nomor HP yang bisa dikonfirmasi via WhatsApp
Karya lomba diterima panitia paling lambat pada 31 Agustus
2021 pukul 23.59 WIB.
Karya lomba yang masuk setelah batas waktu yang ditentukan,
dianggap gugur.
Pengumuman nominasi pemenang akan dilakukan pada akhir bulan
September 2021 di website BPJS Kesehatan
www.bpjs-kesehatan.go.id.
Pengumuman pemenang akan dilakukan pada saat acara Media
Workshop BPJS Kesehatan Tahun 2021.
Seluruh karya yang masuk akan dipublikasikan kembali oleh
BPJS Kesehatan di media resmi milik BPJS Kesehatan.
Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat
diganggu gugat.

Informasi lebih lengkap dapat dilihat di website resmi BPJS Kesehatan
www.bpjs-kesehatan.go.id atau menghubungi Humas BPJS Kesehatan
(021-4246063) dengan PIC Ranggi (08118035339) atau Diah (08111551993).

PERSYARATAN TEKNIS
Kategori : MEDIA CETAK
Lampirkan scan kartu JKN-KIS, KTP, ID Pers, dan nomor kontak
Tulisan max. 9.000 karakter termasuk spasi (tidak ada batas toleransi)
Lampirkan scan kliping tulisan yg dimuat di media cetak (cantumkan
tanggal, halaman, & nama media)
Lampirkan file Ms. Word dengan halaman A4, huruf Arial ukuran 11,
spasi 1.5, dan margin 2.5 di setiap tepi.
Maksimal mengirim 2 tulisan dan masing-masing tulisan harus disertai
bukti pemuatan.

Kategori : MEDIA ONLINE
Lampirkan scan kartu JKN-KIS, KTP, ID Pers, dan nomor kontak
Tulisan max. 6.000 karakter termasuk spasi (tidak ada batas toleransi)
Lampirkan foto / screenshot / printscreen tulisan (JPG) yg dimuat di
media online (cantumkan URL lengkap)
Lampirkan file Ms. Word dengan halaman A4, huruf Arial ukuran 11,
spasi 1.5, dan margin 2.5 di setiap tepi.
Maksimal mengirim 2 tulisan dan masing-masing tulisan harus disertai
bukti pemuatan.

Kategori : FOTO JURNALISTIK
Lampirkan scan kartu JKN-KIS, KTP, ID Pers, dan nomor kontak
Boleh mengirimkan single photo (1 foto), atau rangkaian photo story
yang terdiri atas minimal 3 foto dan maksimal 10 foto
Mencantumkan tema pilihan dan judul/caption untuk setiap foto
Lampirkan scan kliping foto (jika dimuat di media cetak) dan
screenshot (jika dimuat di media online)
Resolusi foto minimal 300 dpi
Panjang foto minimal 2500 pixel
Foto yang dikirim harus lengkap dengan metadata
Foto kolase dan montase tidak diperkenankan
Editing hanya warna, kontras, dan cropping

PERSYARATAN TEKNIS
Kategori : TELEVISI
Lampirkan scan kartu JKN-KIS, KTP, ID Pers, dan nomor kontak
Lampirkan rekaman video yang pernah ditayangkan di televisi (cantumkan
nama media massa, tanggal dan waktu penayangan, serta nama program
acara)
Karya berupa feature atau indepth reporting (durasi maksimal 5 menit)
Bisa memakai kamera jenis apapun (min. resolusi 800 x 600 pixel)
Rekaman video dikirimkan dalam format .MOV, .AVI, atau .MPEG.
Rekaman video diupload melalui Google Drive / Dropbox / WeTransfer.
Jika sudah diupload, maka peserta wajib mencantumkan link untuk
mengunduh rekaman video. Link tersebut harus dapat langsung diakses
(tidak memerlukan password/konfirmasi tertentu).
Boleh mengirim maksimal 2 karya dan masing-masing harus disertai bukti
tayang.
BPJS Kesehatan berhak melakukan cutting rekaman video tersebut tanpa
mengubah konten rekaman video.

Kategori : RADIO
Lampirkan scan kartu JKN-KIS, KTP, ID Pers, dan nomor kontak
Lampirkan rekaman radio (cantumkan nama radio, tanggal dan jam
siaran, serta nama program acara)
Karya dapat berupa feature atau indepth reporting dengan durasi
maksimal 5 menit.
Boleh mengirim maksimal 2 karya dan masing-masing harus disertai
bukti siar.
Rekaman radio harus dikirimkan dalam bentuk softcopy dengan format
MP3, MP4 atau wav.
Rekaman di-upload melalui Google Drive / Dropbox / WeTransfer. Jika
sudah di-upload, maka peserta wajib mencantumkan link untuk mengunduh
rekaman radio. Link tersebut harus dapat langsung diakses (tidak
memerlukan password/konfirmasi tertentu).
Untuk keperluan publikasi, BPJS Kesehatan berhak melakukan cutting
rekaman radio tersebut tanpa mengubah konten rekaman radio.

