Lomba Penulisan dan Foto

Lomba Penulisan dan Foto
Dalam Rangka HUT Bio Farma ke 124
Diselenggarakan
PT Bio Farma (Persero) Bekerjasama dengan Serikat Perusahaan Pers (SPS)
1. I.

Latar Belakang

Bio Farma adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang merupakan satu-satunya produsen
Vaksin bagi manusia di Indonesia. Didirikan pada masa penjajahan Belanda, sempat sepuluh kali
berganti nama dan empat kali berpindah kepemilikan. Vaksin yang diproduksi adalah untuk
mendukung program Imunisasi Nasional, sehingga Indonesia menjadi Mandiri, tidak perlu
mengimpor produk Vaksin dari Negara lain. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke 124
Bio Farma yang jatuh pada tanggal 6 Agustus 2014, Bio Farma bermaksud memberikan
penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyampaikan informasi dan edukasi
kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin. Mengingat produk Vaksin termasuk kategori yang
tidak diperbolehkan untuk beriklan langsung, sehingga diperlukan upaya untuk mensosialisasikan
tentang pentingnya imunisasi dalam bentuk Edukasi yang lebih tepat dan menginspirasi. Salah satu
pemangku kepentingan yang berjasa bagi Bio Farma adalah jurnalis dan penerbit pers. Guna
meningkatkan jalinan kerjasama dan “engagement” dengan jurnalis dan pers, Bio Farma akan
menyelenggarakan lomba menulis artikel dan lomba foto bagi jurnalis media cetak dan media online.
II.
Tujuan
Meningkatkan penyebaran informasi mengenai peran Bio Farma kepada masyarakat.
Meningkatkan Brand Awareness Bio Farma.
Menggugah dan menginspirasi pembaca dengan menampilkan tulisan dan foto bertema peran
Bio Farma di Indonesia dan Dunia.
5. Menyampaikan kepada masyakat bahwa Indonesia memiliki kemampuan memproduksi Vaksin
secara mandiri yang tidak kalah dibandingkan dengan Negara lain.
6. Menginspirasi masyarakat tentang Kemandirian Nasional dan mendorong untuk mencintai
produk dalam Negeri
1.
2.
3.
4.

1. III.
Peserta Lomba
2. Wartawan media cetak, online dan radio
3. Fotografer media cetak dan online
1.
2.
3.
4.
5.

Tema : Vaksin Indonesia untuk Dunia ; sub tema :
Vaksin dan Vaksinasi di Indonesia
Peran Strategis Indonesia dalam pelopor kemandirian vaksin nasional di Indonesia
Tulisan Inspiratif dari praktisi juru Imunisasi, Bidan, Peneliti Vaksin
Aktivitas CSR Bio Farma bidang Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi

1. V.
Waktu

Periode Pelaksanaan Lomba
: 11 Agustus – 30 September 2014

1. VI.
KRITERIA LOMBA
1. Terbuka untuk :
1. Wartawan media cetak (Koran, Majalah, Tabloid, dan Media Online)
2. Fotografer (Koran, Majalah, Tabloid, dan Online)
3. Setiap peserta harus menyertakan bukti fotokopi KTP, Kartu Pers dan surat
rekomendasi dari Media yang bersangkutan
4. Karya tulis yang dilombakan berbentuk artikel berita (news features) dan
bukan berita singkat (hard news), merupakan karya orisinil yang keasliannya
dapat dipertanggungjawabkan, bukan saduran, bukan terjemahan dan tidak
tergolong advertorial komersial.
5. Apabila di kemudian hari diketahui terjadi pelanggaran atas Poin 2, maka Panitia
berhak membatalkan kemenangan dan hadiah ditarik kembali.
6. Peserta dapat mengirim lebih dari 1 (satu) artikel.
7. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
8. Naskah dan/atau foto yang akan diikutsertakan dalam lomba, sudah harus
diterbitkan/dimuat di media massa mulai 11 Agustus – 28 September 2014.
9. Penerimaan naskah dan foto paling lambat 28 September 2014.
10. Peserta dapat mengirimkan lebih dari satu naskah dalam bentuk kliping tulisan
dan fotokopi artikel rangkap tiga, serta foto dalam bentuk digital maupun cetak
namun hanya 1 (satu) artikel saja yang berhak untuk menang.
11. Panitia berhak menggunakan karya tersebut untuk keperluan publikasi dan
promosi pihak penyelenggara.
12. Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Naskah dikirim ke:
PANITIA LOMBA PENULISAN DAN FOTO “DARI BIO FARMA UNTUK DUNIA” Corporate
Communications PT Bio Farma JL PASTEUR NO : 28 BANDUNG 40161, atau melalui email :
corcom@biofarma.co.id Cp: Edwin : 08112230982 Nadia : 081802133523 Hafizh :
082121089008 Total Hadiah : Rp 84.000.000,- Pengumuman Pemenang : 11 Oktober 2014.
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