
PETUNJUK UMUM DAN TEKNIS PELAKSANAAN 

 

a. Ketentuan Umum 

1. Tema kompetisi penulisan Blog adalah “BPK Kawal Harta Negara” dengan Sub tema: 

a. Peran BPK dalam mendorong akuntabilitas keuangan negara 

b. Peran serta masyarakat dalam mengawal harta negara 

c. BPK dan Kesejahteraan Rakyat 

Kandungan isi dan gaya tulis harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan; 

2. Peserta merupakan perorangan (individu) warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas; 

3. Peserta merupakan penulis konten aktif di Blog minimal dalam kurun waktu 3 bulan 

terakhir; 

4. Blog merupakan blog pribadi atau blog yang menginduk pada platform domain apapun 

(domain berbayar, wordpress, blogspot dan sebagainya) dan memiliki pembaca aktif serta 

pengikut; 

5. Pendaftaran dilakukan melalui https://goo.gl/forms/QZitRblh3SHpNNst2 dengan 

menggunakan akun gmail; 

6. Peserta dapat mendaftarkan lebih dari 1 (satu) artikel pada blog yang berbeda; 

7. Peserta wajib mem-follow, like dan subscribe salah satu media sosial BPK (boleh salah satu), 

dengan akun sebagai berikut: 

 Instagram: @bpkriofficial 

 Twitter: @bpkri 

 Facebook fanpage: @humasbpkri.official 

8. Setiap artikel dilengkapi dengan link dari sumber data utama yang dimuat di situs BPK 

sebagai referensi utama; 

9. Tulisan belum pernah dan tidak sedang diikutkan dalam kompetisi penulisan lain serta 

belum pernah dipublikasikan di media apa pun; 

10. Masa publikasi tulisan yang diikutkan dalam kompetisi ini adalah terhitung sejak 27 

November sampai dengan 30 Desember 2017; 

11. Pemenang terdiri dari juara I, II, III, juara favorit sharing terbanyak, juara favorit pembaca 

terbanyak, juara favorit tulisan inspiratif : 

Juara I  : Rp10.000.000,- 

Juara II  : Rp7.500.000,- 

Juara III  : Rp5.000.000,- 

Juara Favorit : @Rp2.500.000,- 

Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; 

12. Setiap artikel yang dikirimkan menjadi hak milik penyelenggara dan penyelenggara berhak 

menggunakan konten essai yang dikompetisikan untuk kegiatan Kehumasan BPK. 

 

 

https://goo.gl/forms/QZitRblh3SHpNNst2


b. Ketentuan Artikel: 

1. Artikel yang ditulis sesuai dengan tema “ BPK Kawal Harta Negara” dan wajib menyertakan 

kata kunci ‘BPK Kawal Harta Negara’; 

2. Panjang artikel minimal 500 kata dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama 

serta tidak mengandung unsur pornografi, SARA, muatan politik, atau tindakan yang 

melanggar hukum; 

3. Artikel yang ditulis asli merupakan hasil karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan 

belum pernah di publikasikan di media/platform manapun. 

 

c. Teknis Pelaksanaan                                                         

1. Peserta mengisi dan mengirim formulir pendaftaran serta mengirimkan link-link (URL) 

artikel nya secara online melalui website BPK mulai tanggal 27 November sampai dengan 

30 Desember 2017; 

2. Peserta wajib melampirkan fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM); 

3. Peserta wajib melampirkan hasil capture telah mengikuti media sosial BPK; 

4. Peserta dapat mengunduh file materi dan data pendukung pada website BPK; 

 

d. Komposisi Penilaian 

Standar Komposisi Penilaian: 

a. Kualitas Tulisan 70%  

b. Jumlah Pembaca  15% 

c. Jumlah Share 15% 


