PENGUMUMAN LOMBA KARYA JURNALISTIK TAHUN 2022
Nomor 4521/I.2/0322
Dalam rangka menjaring ide, gagasan, dan aspirasi media yang bermanfaat bagi
evaluasi Program JKN-KIS maupun BPJS Kesehatan, kami mengundang rekan-rekan media
untuk turut berpartisipasi dalam Lomba Karya Jurnalistik Tahun 2022 yang terbuka bagi
seluruh jurnalis media massa nasional maupun lokal di seluruh Indonesia.
A. TEMA
1. BPJS Kesehatan Semakin Baik
• Peningkatan kualitas layanan Program JKN-KIS melalui inovasi digital dan
simplifikasi layanan
• Sinergi lintas lembaga untuk Program JKN-KIS yang lebih baik
• Penyelenggaraan Program JKN-KIS yang informatif, transparan, akuntabel dan
diakui internasional
• Perlindungan akses layanan kesehatan untuk semua pihak
• Edukasi promosi kesehatan dan kesadaran memiliki jaminan kesehatan
2. Roda Kebaikan JKN-KIS: dari Kita, untuk Bersama
• Kisah inspiratif dari individu/masyarakat yang menciptakan suatu inovasi dalam
rangka mendukung Program JKN-KIS
• Testimoni peserta JKN-KIS yang sehat namun tidak pernah terlambat
membayar iuran, peserta JKN-KIS yang jadi aktif mengedukasi masyarakat
setempat tentang JKN-KIS.
3. Tumbuh bersama BPJS Kesehatan
• Pengabdian fasilitas kesehatan yang tumbuh bersama BPJS Kesehatan
• Testimoni dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya dalam memberikan
pelayanan terbaiknya kepada peserta JKN-KIS
• Persiapan transisi layanan kesehatan JKN-KIS dari pandemi ke endemi

B. PESERTA
Jurnalis media massa nasional dan media massa lokal seluruh Indonesia.

C. KATEGORI LOMBA
1. Kategori Media Cetak
2. Kategori Media Online
3. Kategori Foto Jurnalistik
4. Kategori Televisi
5. Kategori Radio

D. PERSYARATAN UMUM
1. Media wajib terdaftar di Dewan Pers
2. Jurnalis media aktif
3. Karya yang diikutsertakan dalam lomba adalah hasil karya sendiri dan belum
pernah dilombakan
4. Karya telah dimuat di media massa (cetak/online/televisi/radio) pada periode 31
Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022.
5. Karya dikirimkan dengan subjek email: (KATEGORI)_NAMA_MEDIA ke email
ke email lombajurnalistik.bpjskesehatan@gmail.com di cc ke humas@bpjskesehatan.go.id dengan melampirkan:
a) Scan foto ID Pers
b) Scan KTP (NIK wajib terlihat jelas)
c) Scan kartu JKN-KIS
d) Bukti media terdaftar di Dewan Pers
e) Nomor HP yang bisa dikonfirmasi via WhatsApp
f) Berkas lainnya sesuai kategori lomba (cek pada poin Persyaratan Teknis)
6. Karya diterima panitia paling lambat pada 31 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB.
7. Karya lomba yang masuk setelah batas waktu yang ditentukan, dianggap gugur.
8. Seluruh karya yang masuk dapat dipublikasikan kembali oleh BPJS Kesehatan di
media resmi milik BPJS Kesehatan.

E. PERSYARATAN TEKNIS
1. Kategori Media Cetak
a) Wajib mencantumkan tema pilihan untuk karya yang dikirim;
b) Tulisan maksimal 9.000 karakter termasuk spasi;
c) Melampirkan scan kliping tulisan yang dimuat di media cetak (cantumkan
tanggal, halaman, dan nama media);
d) Melampirkan file Ms. Word dengan halaman A4, huruf Arial ukuran 11, spasi
1.5, dan margin 2.5 di setiap tepi;
e) Maksimal mengirim 2 tulisan dan masing-masing tulisan harus disertai bukti
pemuatan.
2. Kategori Media Online
a) Wajib mencantumkan tema pilihan untuk karya yang dikirim;
b) Tulisan maksimal 6.000 karakter termasuk spasi;
c) Melampirkan foto / screenshot / printscreen tulisan (JPG) yang dimuat di media
online (cantumkan URL lengkap);
d) Melampirkan file Ms. Word dengan halaman A4, huruf Arial ukuran 11, spasi
1.5, dan margin 2.5 di setiap tepi;
e) Maksimal mengirim 2 tulisan dan masing-masing tulisan harus disertai bukti
pemuatan.
3. Kategori Foto Jurnalistik
a) Wajib mencantumkan tema pilihan dan judul/caption untuk karya yang dikirim;
b) Mengirimkan rangkaian photo story yang terdiri atas minimal 3 foto dan
maksimal 10 foto;

c) Melampirkan scan kliping foto (jika dimuat di media cetak) dan screenshot (jika
dimuat di media online);
d) Bagi peserta yang karyanya hanya dimuat 1 (satu) di media cetak, tetap bisa
mengikuti lomba dengan syarat:
- Memuat rangkaian foto (dengan jumlah 3-10 foto) di versi online media
cetak tersebut, atau
- Memposting rangkaian foto (dengan jumlah 3-10 foto) di media sosial
pribadi dan menandai (tag) akun Instagram BPJS Kesehatan
@bpjskesehatan_ri
e) Resolusi foto minimal 300 dpi;
f) Panjang foto minimal 2.500 pixel;
g) Foto yang dikirim harus lengkap dengan metadata;
h) Foto kolase dan montase tidak diperkenankan;
i) Editing hanya warna, kontras, dan cropping;
j) Maksimal mengirimkan 2 rangkaian photo story dan masing-masing harus
disertai bukti pemuatan.
4. Kategori Televisi
a) Wajib mencantumkan tema pilihan untuk karya yang dikirim;
b) Melampirkan rekaman video yang pernah ditayangkan di televisi (cantumkan
nama media massa, tanggal dan waktu penayangan, serta nama program
acara);
c) Karya berupa feature atau indepth reporting dengan durasi maksimal 5 menit;
d) Bisa memakai kamera jenis apapun (min. resolusi 800 x 600 pixel);
e) Rekaman video dikirimkan dalam format .MOV, .AVI, atau .MPEG;
f) 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);
g) Maksimal mengirim 2 rekaman video dan masing-masing harus disertai bukti
tayang dalam bentu PDF.
5. Kategori Radio
a) Wajib mencantumkan tema pilihan untuk karya yang dikirim;
b) Melampirkan file rekaman radio (cantumkan nama radio, tanggal dan jam
siaran, serta nama program acara);
c) Karya dapat berupa feature atau indepth reporting dengan durasi maksimal 9
menit;
d) Rekaman radio harus dikirimkan dalam bentuk softcopy dengan format MP3,
MP4 atau wav;
e) 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);
f) Maksimal mengirim 2 rekaman radio dan masing-masing harus disertai bukti
siar dalam bentuk PDF.

F. PENGUMUMAN PEMENANG DAN HADIAH
1. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
2. Pengumuman nominasi pemenang akan dilakukan pada akhir bulan September
2022 di website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id.
3. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada bulan Oktober 2022 dalam acara
Media Workshop BPJS Kesehatan 2022.
4. Hadiah pemenang lomba untuk masing-masing kategori adalah:
Juara 1
: Rp 30.000.000,Juara 2
: Rp 20.000.000,Juara 3
: Rp 10.000.000,Juara Harapan : Rp 5.000.000,5. Pajak hadiah ditanggung pemenang.
6. Waspadalah terhadap segala penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan.
Informasi lebih lanjut mengenai Lomba Karya Jurnalistik Tahun 2022 dapat
menghubungi Humas BPJS Kesehatan dengan PIC Ranggi (08118035339) atau
Diah (08111551993).
Jakarta, April 2022
Tim Pelaksana Kegiatan
Lomba Karya Jurnalistik Tahun 2022

