
#DiamBukanPilihan 

Blog Competition 

Suka nge-Youtube atau menuangkan ide kedalam video? Punya cerita, pendapat 

ataupun saran untuk kemajuan LPSK? Yuk ikuti LPSK Video Competition dengan tema 

besar “Diam Bukan Pilihan” serta raih kesempatan mendapatkan hadiah jutaan rupiah. 

Tertarik? Simak tata cara dan ketentuan mengikutinya. 

A. Daftarkan Diri 

1. Peserta lomba adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia 

2. Peserta lomba adalah merupakan individu (perseorangan) baik itu Pelajar, 

Mahasiswa, PNS dan Masyakat  Umum Non Jurnalis 

3. Peserta lomba bukan merupakan pihak internal LPSK ataupun 

penyelenggara beserta keluarganya. 

4. Peserta melakukan pendaftaran dan mengisi data diri melalui website ini 

atau langsung KLIK DISINI (masukan link ke register) 

5. Setelah mendaftar peserta akan mendapatkan akses log in untuk nantinya 

mengunggah karya. 

6. Peserta wajib follow instagram @infolpsk dan Like Fanpage LPSK 

7. Pendaftaran lomba tidak dipungut biaya sepeserpun. 

8. Pendaftaran dan penerimaan karya dibuka dari tanggal 3 September sampai 

tanggal 31 Oktober 2017 pukul 23.59 WIB. 

 

B. Buat Karya Terbaik 

1. Video dibuat dengan tema besar “Diam Bukan Pilihan” dengan subtema 

pilihan : 

a. Bullying 

b. Kekerasan 

c. Korupsi 

d. Atau kasus kejahatan/kriminal lainnya. 

2. Video yang dibuat dengan tema “Diam Bukan Pilihan” yang dapat berupa 

video  

a. Iklan Layanan Masyarakat 

b. Vlog 

c. Documentary 

d. Film Pendek 

3. Peserta membuat video dibuat dengan durasi minimal 1 menit dan 

maksimal 5 menit 

4. Video wajib orisinal dan terbaru, bukan plagiat, tidak melanggar hak 

kekayaan intelektual pihak manapun dan belum pernah dipublikasikan 

sebelumnya. 



5. Peserta wajib memasukan logo LPSK pada penutup video. Adapun logo LPSK 

dapat di download di link berikut. 

https://drive.google.com/open?id=0B6klKelvx1AeT3dCMFhueE9uZTA 

6. Video tidak mengandung SARA, pornografi, dan tidak melanggar 

hukum/aturan yang berlaku. 

7. Satu peserta hanya bisa mendaftarkan 1 karya 

C. Unggah Karya 

1. Peserta mengunggah karya video melalui akun atau chanel youtube mereka 

2. Peserta wajib mengunggah video via Youtube dengan format judul sebagai 

berikut: <JUDUL> |LPSK #DiamBukanPilihan 

Contoh : Berani Bersaksi Itu Hebat | LPSK #DiamBukanPilihan 

3. Peserta wajib mengisi deskripsi video dengan : 

a. Sinopsis video 

b. Referensi sumber data yang digunakan sebagai materi video (jika ada) 

c. Menuliskan url http://www.youtube.com/lpsk 

d. Menuliskan tagar #DiamBukanPilihan #LPSKMelindungi 

4. Peserta masuk/log in menggunakan akun yang digunakan saat mendaftar ke 

website eventlpsk.com lalu memasukan atau submit url link youtube karya 

mereka di kolom unggah karya yang sudah tersedia 

5. Apabila terdapat konten yang dirasa kurang pas, tidak diperkenankan atau 

melanggar kebijakan tim LPSK, maka peserta harus bersedia mengoreksi dan 

atau menghapus konten video sesuai permintaan tim LPSK. 

6. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan 

ketentuan tersebut diatas. Dewan Juri berhak melakukan diskualifikasi dan 

membuat ketentuan lebih lanjut. 

9. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran ataupun konsekuensi 

hukum atas karya yang dilombakan seperti hak cipta dan sebagainya. Maka 

hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab peserta dan pihak LPSK 

maupun penyelenggara terbebas dari segala macam tuntutan.  

10. Hasil karya yang telah diserahkan sebagai karya lomba tetap menjadi milik 

peserta namun LPSK berhak menggunakan karya tersebut untuk 

kepentingan LPSK dengan tetap mencantumkan kredit peserta lomba. 

 

D. Share Karya 

1. Peserta wajib mempublikasikan karya video yang dilombakan via akun 

Facebook pribadi dengan mention ke facebook LPSK serta mencantumkan 

tagar #DiamBukanPilihan #LPSKMelindungi 

2. Ajak teman-teman di sosial media untuk mengikuti lomba dan melihat video 

Anda di youtube 

3. Peserta dengan jumlah komen dan share terbanyak di artikel blog-nya akan 

mendapatkan kesempatan meraih juara viral  

 

E. Jadilah Juara 

https://drive.google.com/open?id=0B6klKelvx1AeT3dCMFhueE9uZTA
http://www.youtube.com/lpsk


1. Pengumuman juara dibadi menjadi dua tahap, pertama pengumuman 

nominasi juara dan pengumuman juara sesungguhnya 

2. Peserta yang masuk nominasi juara akan diumumkan pada tanggal 7 

November 2017 melalui website, social media serta para nominasi akan 

dihubungi oleh panitia 

3. Peserta yang masuk nominasi juara akan diundang menghadiri Awarding 

Ceremony di Yogyakarta 

4. Juara Lomba akan diumumkan di acara Awarding Ceremony pada tanggal 11 

November 2017 di Yogyakarta 

5. Hasil keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

Dewan juri menjamin independensi lomba. 

6. Kriteria Pemenang Lomba Video LPSK diantaranya sebagai berikut : 

 Kualitas video yang baik yakni dari pengambilan gambar, cerita, maupun 

suara yang nyaman untuk ditonton. 

 Konsep dan kreativitas peserta dalam mengembangkan tema 

#DiamBukanPilihan 

 Video yang dibuat mengandung motivasi/inspirasi yang mampu 

mendorong pembaca untuk melakukan lebih mengenali LPSK, berani 

melapor dan bersaksi 

 Jumlah like dan komen saat peserta menyebarkan hasil karyanya di 

social media 

 

HADIAH PEMENANG 

LPSK VIDEO COMPETITION 

Juara 1. Mendapatkan Thropy dan Uang Pembinaan Sebesar Rp. 10.000.000,- 

Juara 2. Mendapatkan Thropy dan Uang Pembinaan Sebesar Rp. 7.000.000,- 

Juara 1. Mendapatkan Thropy dan Uang Pembinaan Sebesar Rp. 5.000.000,- 

Juara Viral Mendapatkan Uang Pembinaan Sebesar Rp. 3.000.000,- 

 

Catatan: 

 Hadiah dipotong pajak 

 Satu peserta hanya bisa memenangkan satu posisi juara 

  


