PENGUMUMAN
LOMBA PENULISAN BLOG BPJS KESEHATAN TAHUN 2021
No. 1311/I.2/0221
TEMA
Digitalisasi BPJS Kesehatan, Percepat Pelayanan Peserta.
PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN
1.
2.
3.
4.
5.

Diperuntukan bagi WNI (bukan merupakan pegawai BPJS Kesehatan)
Peserta adalah blogger yang aktif minimal sejak tahun 2018 dan pernah mengunggah
minimal 3 tulisan mengenai BPJS Kesehatan di laman blog yang akan diperlombakan
Peserta telah terdaftar sebagai peserta aktif JKN-KIS
Peserta wajib mendaftarkan diri dan melengkapi format pendaftaran
(link pendaftaran : http://bit.ly/LombaBlogBPJSKesehatan )
Peserta wajib mem-follow seluruh sosial media BPJS Kesehatan (Instagram, Youtube,
Twitter, TikTok, dan Facebook)

PERSYARATAN TEKNIS

1.
2.
3.

4.

5.

Peserta hanya dapat mengikutsertakan 1 tulisan.
Panjang tulisan maksimal memuat 1500 kata dengan menggunakan bahasa Indonesia
Wajib mencantumkan hastag #DigitalisasiBPJSKesehatan pada tulisan dan
mempublikasikan (share link) tulisan blog-nya di media sosial pribadi dengan mention
akun sosial media BPJS Kesehatan
Tulisan yang diikutsertakan dalam lomba adalah hasil karya sendiri dan belum pernah
diikutsertakan dalam lomba yang serupa serta tidak menganggu kekayaan intelektual
pihak lain.
Tulisan tidak mengandung unsur SARA dan pornografi

KRITERIA PENILAIAN
1. Kualitas dan value tulisan blog
2. Objektivitas, kelengkapan, dan kedalaman informasi
3. Relevansi karya tulis dengan tema dan teknis
4. Estetika karya
PENGIRIMAN KARYA LOMBA
1. Pendaftaran dan pengiriman karya lomba dibuka pada 1 Februari s.d 30 Mei 2021.
Pendaftaran dan karya lomba yang masuk setelah batas waktu yang ditentukan,
dianggap gugur.
2. Pengumuman 20 nominasi terbaik dan 3 pemenang akan diposting pada bulan Juni 2021
di media sosial dan website BPJS Kesehatan.
3. Seluruh karya yang masuk berhak dipublikasikan kembali oleh BPJS Kesehatan di media
resmi milik BPJS Kesehatan dengan mencantumkan sumber dan pemilik karya, serta
tidak mengubah konten karya tersebut.
4. BPJS Kesehatan berhak untuk mendiskualifikasi peserta dan/atau pemenang yang
dianggap melanggar sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan kompetisi
ini. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

HADIAH LOMBA
• Uang tunai bagi 3 pemenang
- Juara 1 : 10.000.000,- Juara 2 : 7.500.000,- Juara 3 : 5.000.000,*(pajak ditanggung pemenang)

•
•

Hadiah bagi 20 nominasi penulisan terbaik
Cinderamata bagi 40 pendaftar dan pengirim karya lomba tercepat serta sesuai dengan
syarat perlombaan

Akun Resmi Sosial BPJS Kesehatan
Instagram
: @bpjskesehatan_ri
Youtube
: BPJS Kesehatan
Twitter
: @BPJSKesehatanRI
Facebook
: BPJS Kesehatan
TikTok
: @bpjskesehatan_ri

