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Wisma Korindo  
Jl. M.T. Haryono Kav.62 

Jakarta 12780, Indonesia 

 
KORINDO Blog Competition  

 

Ketentuan Penulisan 

1. Membangun Daerah 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) 

2. Judul Artikel Bebas 

3. Tulisan minimal 1.000 kata 

4. Menyertakan keyword sebagai berikut di dalam penulisan 

 KORINDO 

 Bangun Perbatasan Jadi Terasnya Indonesia 

 Perubahan Untuk Indonesia yang Lebih Baik 

5. Tulisan blog harus original dan hasil karya sendiri, tidak boleh melanggar hak kekayaan 

intelektual pihak manapun, bukan hasil copy paste 

6. Menggunakan image/gambar yang menarik  

7. Artikel harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

8. Tulisan tidak mengandung SARA, pornografi, dan tidak melanggar norma kesusilaan 

9. Referensi tulisan yang bisa digunakan adalah website www.korindo.co.id,  

www.korindonews.com, www.korindocareers.com, dan seluruh media sosial resmi KORINDO 

Group.  

 

Mekanisme Lomba 

1. Peserta wajib follow social media KORINDO Group terlebih dahulu 

 Facebook : https://www.facebook.com/KorindoGroupPR/ 

 Instagram : https://www.instagram.com/korindogroup_pr/ 

 LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/korindo 

2. Kemudian peserta mendaftarkan dirinya dengan mengisi Form Registrasi 

3. Setelah mengisi form registrasi, peserta dapat mulai membuat artikel sesuai dengan ketentuan 

penulisan di atas lalu mempostingnya di website/blog peserta. 

https://www.korindo.co.id/
https://korindonews.com/border-building-to-becomes-a-terrace-of-indonesia/?lang=id
https://korindonews.com/change-for-indonesia/?lang=id
www.korindo.co.id
http://www.korindonews.com/
www.korindocareers.com
https://korindonews.com/korindo-blog-competition/#form
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4. Setelah artikel diposting di website/blog, peserta kemudian share link artikel yang telah 

dibuatnya ke social media peserta dan mantion ke social media KORINDO Group menggunakan 

hastag #Korindoblogcompetition. 

5. Setelah itu, peserta dapat melakukan submit artikel hasil karyanya di Form Kirim Artikel. 

6. Batas waktu pengiriman artikel hingga 10 Mei 2019 pukul 23:59 WIB 

7. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2019 di halaman website 

KORINDO Group dan seluruh social media KORINDO Group. 

 

Syarat dan Ketentuan 

1. Lomba ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya apapun (gratis) 

2. Periode KORINDO Blog Competition: 2 April - 10 Mei 2019. 

3. Tulisan blog harus punya karya sendiri dan tidak meniru karya orang lain  

4. Peserta boleh mengirimkan lebih dari satu artikel selama periode lomba berlangsung. 

5. Media website atau blog yang diikutkan harus sudah berjalan minimal 3 bulan. 

6. Peserta dinyatakan gugur atau diskualifikasi jika melanggar ketentuan dan/atau menghapus 

artikel blog/share di social media. 

7. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

8. Keluarga Besar KORINDO Group tidak diperkenankan untuk mengikuti kompetisi ini 

 

Aspek Penilaian Artikel 

1. Ide, Kreativitas, dan Kualitas konten. 

2. Kesesuaian dengan Tema. 

3. Memenuhi semua Ketentuan Penulisan, Syarat & Ketentuan serta Mekanisme Lomba yang telah 
ditentukan. 

 
 
Juri Lomba 
 
Rz. Subagiyo (Redaktur Senior Kantor Berita Antara) 
 

https://korindonews.com/korindo-blog-competition/#form

