


 

 

 

 

 

LOMBA ARTIKEL DAN FOTO UNTUK JURNALIS 2020 

PERAN PENTING OJK MENJAGA PEREKONOMIAN DI MASA 
PANDEMI 

 

Tema Umum: 

“Peran Penting OJK Menjaga Perekonomian di Masa Pandemi” 

Tema ini melingkupi berbagai kebijakan OJK di masa pandemi Covid 19 dan kondisi stabilitas 

sektor keuangan yang tetap stabil terkendali dengan operasional industri jasa keuangan 

yang tetap beroperasi dengan baik memberikan layanan kepada masyarakat. Tema ini juga 

bisa memotret kerja OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa 

keuangan secara terintegrasi yang sangat dibutuhkan dalam kondisi sektor jasa keuangan 

yang terkonglomerasi. 

Sub Tema untuk penulisan artikel meliputi: 

1. Peran penting dan manfaat keberadaan OJK yang diamanatkan oleh UU 21/2011 

dalam menjaga sektor keuangan tetap stabil dan terjaga khususnya di tengah 

gejolak perekonomian akibat Covid 19. 

2. Keberadaan OJK sebagai pengawas terintegrasi sektor jasa keuangan yang sangat 

dibutuhkan dalam menjaga perekonomian negara dan melindungi konsumen sektor 

keuangan. 

3. Berbagai kebijakan dan ketentuan yang dikeluarkan OJK di bidang perbankan, 

industri keuangan non bank, dan pasar modal dan bidang edukasi perlindungan 

konsumen serta di sektor teknologi finansial dalam menghadapi pelemahan 

ekonomi akibat pandemi Covid 19.  

4. Manfaat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK yang secara “pre-emtive” 

mencegah terjadinya pemburukan kondisi sektor keuangan akibat melemahnya 

kondisi perekonomian nasional. 

5. Manfaat yang dirasakan oleh para pelaku usaha khususnya sektor UMKM atas 

kebijakan OJK yang memberikan relaksasi atau keringanan pembayaran kredit 

perbankan dan pembiayaan dari Perusahaan Pembiaayaan. 

  

 

 



 

 

 

 

6. Peran OJK dalam menjaga kondisi perekonomian nasional di masa covid 19, 

termasuk keterlibatan OJK bersama Pemerintah, BI dan LPS menangani berbagai 

permasalahan di sektor keuangan. 

7. Kondisi sektor keuangan yang masih dalam kondisi stabil dan terjaga dengan 

berbagai kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan OJK, Pemerintah dan Bank 

Indonesia. 

8. Peningkatan atau reformasi pengawasan di sektor jasa keuangan yang dilakukan 

OJK di bidang pasar modal, IKNB dan perbankan, yang semakin terlihat dengan 

banyaknya temuan-temuan berbagai kasus di industri jasa keuangan. 

9. Peran dan kebijakan OJK dalam meningkatkan pengawasan terintegrasi seiring 

dengan terus meningkatnya konglomerasi di sektor jasa keuangan serta berbagai 

produk dan jasa keuangan yang saling berhubungan. 

10. Peran dan upaya OJK dalam meningkatkan akses keuangan bagi UMKM dan 

masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani oleh lembaga keuangan 

formal khususnya di masa pandemi Covid 19.  

11. Peran dan upaya OJK dalam mendorong digitalisasi sektor jasa keuangan untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya di masa pandemi dengan 

tetap menjaga upaya perlindungan yang memadai bagi konsumen. 

Sub tema untuk lomba foto bisa meliputi: (harus dimuat di caption) 

1. Berbagai kegiatan dan aktifitas layanan OJK baik di Jakarta dan seluruh daerah 

dalam tugas pengawasan dan pengaturan Industri Jasa Keuangan serta bidang 

Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang tetap berjalan dengan protokol 

kesehatan di masa pandemi Covid 19.  

2. Berbagai kegiatan dan aktifitas layanan perusahaan-perusahaan di Industri Jasa 

Keuangan seperti di perbankan, perusahaan non bank, aktifitas pasar modal serta 

kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen yang dilakukan di seluruh Indonesia 

yang tetap berjalan dengan protokol kesehatan di masa pandemi Covid 19.  

3. Berbagai kegiatan dan aktifitas di sejumlah program kerja OJK yang berkolaborasi 

dengan kementerian/lembaga lain seperti Bank Wakaf Mikro (BWM), Tim 

Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Laku Pandai, Bumdes Center, KUR, 

asuransi mikro termasuk penyaluran KPR Milenial, Bansos Non-Tunai, MEKAAR, UMi 

dan Satgas Waspada Investasi yang tetap berjalan dengan protokol kesehatan di 

masa pandemi Covid 19.  

 



 

 

 

 

 

 

4. Kondisi sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang tetap beroperasi karena 

adanya kebijakan OJK untuk memberikan relaksasi atau keringanan kredit atau 

pembiayaan dari perbankan dan perusahaan pembiayaan.  

5. Kegiatan layanan sosial yang dilakukan OJK dan industri jasa keuangan untuk 

membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19. 

 

KETENTUAN LOMBA 

1. Peserta dapat mengunduh dan mengisi formulir pendaftaran di laman 

www.ojk.go.id  www.antarafoto.com  www.antaranews.com  

2. Peserta adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 18 tahun, 

berdomisili di Indonesia, berprofesi sebagai jurnalis tulis/foto, baik tetap ataupun 

lepas yang bekerja di media cetak atau online yang terverifikasi oleh Dewan Pers. 

3. PENDAFTARAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA 

4. Berkas yang dikirimkan adalah: 

- Formulir Pendaftaran  

- Scan atau hasil foto KTP/SIM  

- Scan atau hasil foto ID Pers aktif  

- Artikel dalam format Microsoft Word/PDF  

- Bukti siar artikel (scan koran/screen capture atau link URL)  

- Screenshot karya foto di akun media sosial 

5. Artikel dan foto yang dikirim sesuai tema. 

6. Panitia tidak menerima kiriman artikel dan foto dalam bentuk tercetak.  

7. Foto yang dikirimkan peserta harus diupload di salah satu akun media sosial 

peserta seperti Facebook, Twitter dan Instagram serta mention @official.ojk 

(Facebook), @ojkindonesia (Twitter dan Instagram) dan berikan hashtag 

#9thOJK 

8. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 5 (lima) artikel atau foto. 

9. Artikel dan foto tidak/belum pernah memenangkan penghargaan atau lomba dan 

sayembara sejenis.  

10. Artikel dan foto yang sudah dikirimkan menjadi hak milik panitia dan tidak akan 

dikembalikan. OJK berhak menggunakan sebagai bagian dari publikasi non 

komersilnya, seperti penerbitan keperluan internal perusahaan (contohnya annual 

report, kalender, brosur program atau informasi pelayanan) dan publikasi 

terbatas pada media sosial perusahaan. 

 

http://www.ojk.go.id/
http://www.antarafoto.com/
http://www.antaranews.com/


 

 

 

 

 

 

 

11. Ketentuan penggunaan akan diatur kemudian dengan tetap mencantumkan nama 

peserta.  

12. Segala bentuk klaim kepemilikan dari pihak lain atas suatu karya peserta 

sepenuhnya merupakan tanggung jawab peserta (hal ini terkait dengan model 

atau property release, apabila dalam foto peserta terdapat subjek manusia atau 

properti milik pihak lain).  

13. Keputusan dewan juri adalah mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak 

melayani korespondensi atau surat menyurat. Dengan mengirimkan artikel dan 

foto untuk mengikuti lomba ini, berarti peserta dianggap memahami dan 

mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh panitia.  

14. Semua karya lomba diproduksi dari Januari 2020 sampai November 2020. 

15. Batas akhir pengiriman artikel dan foto paling lambat 4 November 2020. 

 

KETENTUAN KHUSUS ARTIKEL 

1. Artikel yang dikirimkan harus SUDAH DIPUBLIKASIKAN antara periode Januari 

2020 s/d  4 November 2020 dan melampirkan bukti tayang. 

2. Artikel yang dikirimkan berupa file soft copy dalam format Microsoft Office Word 

atau PDF dan bukan merupakan hasil scan terbitan atau kutipan dari media cetak. 

Hasil scan dilampirkan hanya sebagai bukti tayang penyiaran berita.  

3. Teknis penamaan file tulis adalah: Judul Artikel_Nama Lengkap Peserta_Nomor 

Telepon/ HP  

Contoh: Peran OJK Dalam Perlindungan Konsumen_Budi Sujatmiko_0999-999-

999. 

4. Artikel merupakan karya asli, bukan saduran, bukan terjemahan atau rangkuman, 

bukan tergolong advertorial dan belum pernah meraih penghargaan. 

 

KETENTUAN KHUSUS FOTO 

1. Lokasi pengambilan foto adalah seluruh wilayah NKRI. Foto yang diambil di luar 

NKRI akan didiskualifikasi. 

2. Foto yang dikirimkan diambil pada periode Januari 2020 s/d 4 November 2020 

dan TIDAK HARUS SIAR. 

3. Setiap peserta wajib mengumpulkan maksimal 5 foto tunggal (bukan foto cerita 

atau seri) dalam format JPEG, mempertahankan metadata (EXIF), ukuran foto 

3.000 pixel (sisi terpanjang) resolusi 300 dpi.  



 

 

 

 

 

 

 

4. Setiap peserta mencantumkan caption foto, judul foto dan lokasi pengambilan foto 

dalam email. 

5. Teknis penamaan file foto adalah:  

Judul Foto_Lokasi Pengambilan Foto_Nama Lengkap Peserta_Nomor Telepon/ HP  

Contoh: Peran OJK Dalam Perlindungan Konsumen_Kalimantan Utara _Budi 

Sujatmiko_0999-999-999 

6. Foto yang diikutsertakan untuk lomba merupakan karya asli dan milik sendiri, tidak 

direkayasa dan belum pernah meraih penghargaan apapun.  

7. Foto bukan merupakan hasil manipulasi digital, penyuntingan minor diperbolehkan 

sebatas cropping dan penyesuaian pencahayaan brightness/ contrast/levelcurve 

untuk gelap/ terang. Editing berlebihan yang dianggap telah merubah bentuk atau 

warna asli foto akan didiskualifikasi. 

8. Tidak diperkenankan mengikutsertakan foto yang diambil menggunakan kamera 

HP, kamera GoPro atau sejenisnya dan kamera drone atau kamera pesawat tak 

berawak. 

 

PENGIRIMAN KARYA LOMBA  

 Artikel: news.ojk.2020@gmail.com 

 Foto: foto.ojk.2020@gmail.com  

 

CONTACT PERSON: 

Abdullah (0877 8075 7501) dan Dimas (0852 8090 2022),  

Office Hour Whatsapp Only 

DEWAN JURI 

 

Artikel 

 Redaktur Senior Media Massa  

 

 Perwakilan OJK 

Foto 

 Firman Wibowo (Redaktur Foto Bisnis Indonesia) 

 Danu Kusworo (Kepala Desk Foto Kompas) 

 Perwakilan OJK 
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HADIAH 

Artikel 

 Juara I   Rp 15.000.000,- 

 Juara II  Rp 10.000.000,- 

 Juara III  Rp   6.000.000,-  

 Harapan I  Rp   3.000.000,-  

 Harapan II  Rp   3.000.000,- 

 Harapan III  Rp   3.000.000,- 

 10 Nominator    @ Rp   1.000.000,- 

 

Foto Jurnalistik 

 Juara I   Rp 15.000.000,- 

 Juara II  Rp 10.000.000,- 

 Juara III  Rp   6.000.000,- 

 Harapan I  Rp   3.000.000,- 

 Harapan II  Rp   3.000.000,- 

 Harapan III  Rp   3.000.000,- 

 24 Nominator    @ Rp   1.000.000,- 

 

TOTAL HADIAH Rp 114.000.000  
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