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KATA PENGANTAR

Perempuan kerap kali diidenti�kasikan sebagai kaum yang lemah dan tidak memiliki 
peran penting baik dalam suatu kelompok masyarakat maupun keluarga. Bermula dari 
aksi unjuk rasa kaum perempuan di New York yang digalang oleh Partai Sosialis 
Amerika pada tahun 1909, maka tanggal 8 Maret 1975 pun kemudian ditetapkan oleh 
PBB sebagai Hari Perempuan Internasional. Hari itu pun kemudian menjadi suatu 
perayaan sekaligus pengingat untuk selalu memperjuangkan hak perempuan dan 
mewujudkan perdamaian dunia. 

Terlepas dari hal tersebut, mau tidak mau kita harus menyadari bahwa di era modern 
pun ketidaksetaraan gender kini masih dapat ditemukan di tengah-tengah 
masyarakat. Perlakuan tidak adil bagi kaum perempuan masih terlihat jelas. Hal ini 
tentunya memprihatinkan dan menjadi hal penting yang perlu diperjuangkan. Untuk 
itu, EduCenter pun mengambil langkah untuk turut serta dalam memperingati Hari 
Perempuan Internasional dengan mengadakan Blog Competition bertemakan, 
“Pendidikan Sebagai Kunci Penguatan Peran Perempuan”.

EduCenter sebagai mall edukasi pertama di Indonesia, menyadari pentingnya 
pendidikan untuk mendukung penyetaraan gender serta menguatkan peran 
perempuan di masyarakat luas. Dengan diadakannya perlombaan ini, diharapkan 
masyarakat Indonesia dapat termotivasi dan mau membuka pandangan mereka dalam 
rangka mewujudkan kesatuan serta kesetaraan untuk setiap warga Indonesia tanpa 
terkecuali.

Perubahan besar tidak akan terjadi tanpa suatu langkah kecil. Kami yakin ada banyak 
masyarakat, apa pun latar belakangnya., yang memiliki pemikiran-pemikiran hebat, 
peduli, serta tak kunjung lelah berharap akan adanya perubahan postitif di dunia ini. 
Dimulai dari karya tulis sederhana, kami berharap para partisipan akan dapat menjadi 
salah satu saluran inspirasi bagi orang-orang lainnya di luar sana.

Sebagai penutup, dikutip dari pernyataan Najwa Shihab, “Tak ada pemberdayaan lebih 
kekal berkelanjutan, tanpa melibatkan perempuan.”. Mari suarakan kesetaraan gender 
demi pembangunan berkelanjutan bangsa Indonesia!



TARGET

 Geogra�s 
 Peserta dapat berasal dari seluruh Indonesia
 Demogra�s 
 Semua umur, khususnya 17-35 tahun, pria dan wanita, Sosial Ekonomi Status   
 A-D
 Psikogra�s
 Menyukai tantangan, aktif, kompetitif, kreatif, dan kritis
 Behavioral 
 Blogger, suka menulis, suka memotivasi, memiliki ketertarikan dalam bidang   
 pendidikan, social, dan isu kesetaraan gender.

MEKANISME PERLOMBAAN

1. Tema artikel: “Pendidikan Sebagai Kunci Penguatan Peran Perempuan”.
2. Blog yang digunakan dipublikasikan antara tanggal: 8 Maret – 3 Mei 2020.
3. Tulisan minimal 500 kata, menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4. Peserta wajib memasukkan keyword “EduCenter” pada artikel yang ditulis dan   
 di-hyperlink ke https://www.educenter.co.id/.
5. Sertakan hashtag #educenterid pada akhir artikel.
6. Peserta wajib share artikel yang di-submit melalui akun Instagram dan    
 Facebook serta tag media sosial @educenterid.
7. Cantumkan minimal 1 foto/gambar pendukung di dalam artikel.
8. Peserta wajib follow Instagram @educenterid & Facebook @educenterid.
9. Setelah menulis, peserta dapat mendaftarkan karyanya dengan mengisi   
 formulir pada  https://www.educenter.id/blogcompetition/
10. Pemenang akan diumumkan lewat Instagram Story @educenterid pada tanggal  
 5 Mei 2020.
11. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
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SYARAT & KETENTUAN

KRITERIA PENILAIAN

1. Kesesuaian dengan tema (Keselarasan dan fokus  tulisan seputar tema besar   
 yang ditentukan 
2. Gaya penulisan (Alur penulisan, diksi, dan tata  bahasa)
3. Kualitas dan value artikel (Kedalaman, kemenari kan, dan nilai guna yang dimiliki  
 artikel)
4. Tampilan dan desain blog (Tata letak, kemudahan  akses konten, kesesuaian   
 desain blog dengan  tema, harmonisasi warna, kerapihan widget dan  desain   
 �tur lainnya)
5. Interaktivitas (Banyaknya komentar pada artikel,  aktivitas update blog)

1. Peserta adalah Warga Negara Indonesia, terbuka untuk semua kalangan. 
2. Peserta wajib menulis artikel dengan tema “Pendidikan Sebagai Kunci    
 Penguatan Peran Perempuan” di blog masing-masing peserta.
3. Tulisan merupakan karya orisinal, tidak copy-paste, tidak plagiat.
4. Tulisan yang tidak sesuai dengan tema dan ketentuan lomba, tidak dapat   
 diikutsertakan dalam lomba.
5. Tulisan tidak mengandung unsur pornogra� dan SARA, serta tidak melanggar   
 hukum/aturan yang berlaku.
6. Pihak EduCenter berhak mendiskuali�kasi peserta dan/atau pemenang yang   
 dianggap melanggar sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan perlombaan.
7. Seluruh hasil karya pemenang akan menjadi hak milik EduCenter.
8. Para pemenang dan pengirim artikel tercepat akan menerima e-mail noti�kasi  
 dari panitia perlombaan (no double winners).
9. Untuk pengiriman saldo pulsa, harap pemenang membalas e-mail panitia   
 dilengkapi dengan informasi No HP yang akan diisikan saldo.
10. Hadiah pemenang dapat diambil di lobby EduCenter BSD, mulai 13- 17 April 2019  
 pukul 09.00 – 16.00 atau via transfer (hanya ke rekening BCA)
11. Mohon kon�rmasikan pengambilan dan/atau pengiriman hadiah pemenang   
 dengan cara membalas e-mail kami.
12. Harap membawa KTP/KTM dan menunjukan e-mail noti�kasi pemenang saat   
 pengambilan hadiah.
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HADIAH PEMENANG

• Juara 1: IDR 1.500.000,00
• Juara 2: IDR 1.000.000,00
• Juara 3: IDR 500.000,00
• 10 Pengirim pertama: pulsa @ IDR 50.000,00
• 10 Pengirim berikutnya: pulsa @ IDR 25.000,00

TENTANG KAMI

 EduCenter merupakan mall edukasi pertama di Indonesia dengan konsep “one 
stop excellence of education”. Dengan lokasi yang strategis, dikelilingi 45 institusi 
pendidikan dan 4 cluster perumahan elit di BSD, EduCenter memiliki tujuan menjadi 
solusi dari masalah pendidikan anak zaman kini, yakni menghabiskan terlalu banyak 
waktu dan energi untuk berpindah-pindah dari satu kursus ke kursus lainnya.

 Seperti layaknya sebuah mall, EduCenter memiliki banyak hal untuk ditawarkan 
seperti restoran, food court, taman bermain anak, dan tentu saja banyak tempat 
kursus terkemuka. Apple Tree Pre-School, UniSadhuGuna, Farabi Music School, Binary 
Kiddo, CMA Mental Arithmetic, Shane Learning Centre, Calculus, Flamingo Studio, Ku- 
mon, Wow Art Studio, Far East Education, hanyalah beberapa di antaranya.

 Dengan konsep yang revolusioner dan terintegrasi, EduCenter memberikan 
nuansa yang menyenangkan bagi para generasi muda untuk menikmati pengalaman 
belajar yang sempurna.

KONTAK KAMI
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0881-1896-292
mariana@educenter.id

Mariana Christine


