
P E M I L I H A N

PARIWARA
SEKTOR JASA KEUANGAN

TERBAIK 2019

Persyaratan Umum:

Terbuka untuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK) subsektor*:1

Bank Umum Perusahaan
Pembiayaan

Perusahaan
Asuransi

Manajer
Investasi

Fintech dan
Pergadaian

Setiap karya pariwara hanya dapat diakui dan didaftarkan
oleh satu LJK.

2

3 Setiap pendaftar bertanggung jawab penuh atas pariwara
yang didaftarkan.

Yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 
berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Pusat Informasi Pemilihan Pariwara Jasa Keuangan 
Terbaik 2019
Korespondensi dan informasi dapat menghubungi:

ppsjk@ojk.go.id 021 29600000

Lacuba ext. 5281 Harnindhita ext. 6551  Fitri Kumalasari ext. 4702

Formulir Pendaftaran

https://tinyurl.com/pendaftaranpariwaraOJK

Kategori:

Pariwara Media Cetak Massa
Koran/tabloid/majalah baik lokal maupun nasional

Pariwara Media Sosial
Facebook/Instagram/Youtube
khusus untuk official account

Pariwara Media Online
Iklan banner di media pemberitaan online

Pariwara Luar Griya
Baliho/videotron

Pariwara Televisi
Stasiun televisi lokal maupun nasional

Stasiun televisi lokal maupun nasional

Pariwara Radio



Semua karya yang didaftarkan beserta seluruh dokumen pendukungnya menjadi hak milik 
OJK dan tidak akan dikembalikan.
Panitia dari OJK berhak membatalkan status nominasi maupun pemenang apabila di 
kemudian hari ditemukan bukti-bukti pelanggaran terhadap ketentuan lomba. Selain 
pembatalan status nominasi dan pemenang, Panitia berhak memberikan sanksi lebih lanjut 
berupa pelarangan kepada pihak yang mengirimkan materi lomba tersebut untuk mengikuti 
kegiatan Pemilihan Pariwara Jasa Keuangan Terbaik berikutnya.
Panitia berhak setiap saat menghubungi klien atau sumber-sumber lainnya dari suatu 
materi peserta lomba bila proses pembuatan dan penayangan serta tampilan dari suatu 
materi patut dipertanyakan.
Panitia dan/atau pihak yang ditunjuk oleh OJK berhak menggunakan iklan peserta untuk 
keperluan non-komersial, sepanjang hal itu dilakukan dalam kerangka mempromosikan 
secara langsung maupun tidak langsung Pemilihan Pariwara Jasa Keuangan Terbaik 2019.
Nominator dan Pemenang Pariwara Jasa Keuangan Terbaik dapat memanfaatkan 
Penghargaan untuk keperluan promosi. Meskipun demikian, pemanfaatan tersebut tidak 
boleh dimaksudkan untuk melecehkan panitia dan/atau penghargaan baik secara langsung 
maupun tidak langsung.
OJK adalah pemilik tunggal dari hak cipta atas piala dan logo Pemilihan Pariwara Jasa 
Keuangan Terbaik.
Keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
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Persyaratan Khusus:

Pariwara tidak melanggar Pedoman Iklan Jasa Keuangan 
(http://tinyurl.com/PedomanIklanLJK) 
Pariwara dikembangkan di Indonesia dan oleh agensi periklanan Indonesia atau 
agensi periklanan asing yang bekerja pada perusahaan periklanan yang memiliki ijin 
operasi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
Pariwara ditujukan untuk khalayak atau pasar sasaran Indonesia.
Kriteria yang akan dinilai adalah pesan yang disampaikan, cara penyampaian, eksekusi 
pariwara, dan engagement.
Peserta mengisi formulir pendaftaran online dengan menyertakan file pariwara 
dengan format jpeg untuk gambar, mp4 untuk video, atau mp3 untuk audio. File yang 
tidak dapat diunggah dalam form dapat dikirimkan berupa tautan drive.
Format Penamaan File: PARIWARA_(nama LJK)_(kategori)_(judul pariwara)
Iklan telah dipublikasikan selama periode 1 April - 25 Oktober 2019. Peserta
mengunggah bukti publikasi berupa gambar/dokumen/video/tautan ke dalam 
formulir online.
Format Penamaan File: PUBLIKASI_(nama LJK)_(kategori)_(judul pariwara)
Setiap pariwara hanya dapat didaftarkan pada satu kategori.


