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Intro
Tunjukkan KEBHINNEKAAN Versi Kamu!
Kompetisi ini menantang semua kreator konten muda tanah air
untuk memaknai kembali arti KEBHINNEKAAN melalui karya kreatif.
Seperti halnya kesatuan Indonesia, KEBHINNEKAAN juga harus
disyukuri, dijaga, dan dimaknai dengan cara yang positif.
Maknai KEBHINNEKAAN dalam bentuk karya!

Kategori

Film Pendek

Mekanisme

1. Follow
Follow Akun Instagram
@indonesiabaik.id dan @genposting.

Juri

Candi
Soeleman
Photographer & Founder

Videografis

Soe & Su Photography

2. Download
Download Syarat & Ketentuan

Fotografi

Vlog

(format PDF) untuk panduan kamu dalam
mengikuti kompetisi ini.

3. Submit Karya

Faddy
Ravydera
Creative Director SUKA Studio

Submit karya kamu berdasarkan
kategori yang masing-masing caranya
bisa dilihat lengkap di Syarat &

Share karya kamu beserta judulnya di
Instagram (Khusus kategori artikel,
sertakan foto yang menggambarkan
karya kamu).

Wendy
Pratama
Photographer & Founder of
lingkaran.co
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4. Share
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Ketentuan.

Artikel

5. Mention & Hashtag
Mention @indonesiabaik.id &
@genposting dan sertakan hashtag
#BhinnekaItuKita #PekanPancasila
di caption postingan kamu.
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1. Kompetisi ini terbuka bagi semua kalangan, berwarganegara Indonesia.
2. Format Artikel: Nama Penulis dan Judul Artikel.
3. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia.

4. Artikel harus orisinal bukan terjemahan, saduran, atau rangkuman.
5. Artikel minimal terdiri dari 5000 karakter.
6. Boleh memuat maksimal 1 foto untuk menunjang artikel.
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7. Kunjungi website bhinnekaitukita.id dan Submit artikel kamu.
8. Peserta harus melakukan pendaftaran dan mengisi form data diri lengkap.
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9. Upload Artikel dengan format PDF atau Mc. Word.
10. Diwajibkan untuk upload 1 foto yang berhubungan dengan artikel yang dibuat.
11. Karya mengacu pada tema yang telah ditentukan, bersifat positif, informatif,
dan tidak bermuatan SARA & Politik.
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12. Karya belum pernah diikutsertakan pada lomba sejenis yang diselenggarakan
oleh siapapun atau lembaga manapun.

13. Dengan mendaftarkan diri, Peserta dengan ini menyatakan dan menyetujui

bahwa semua karya yang diajukan untuk kompetisi ini dapat dimanfaatkan

(mempublikasi atau mendokumentasikan atau melakukan tindakan lainnya)
oleh Direktorat PPI Kominfo tanpa memerlukan ijin atau persetujuan dari
peserta dan pihak manapun.

14. Panitia berhak mendiskualifikasi keikutsertaan peserta dan membatalkan

peserta yang terpilih sebagai pemenang apabila diketahui memberikan data
yang keliru atau tidak benar ataupun ditemukan melakukan kecurangan
dalam bentuk apapun ketika mengikuti kompetisi ini.

15. Keputusan dari juri bersifat final, mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat.
16. Semua Peserta bertanggung jawab atas setiap resiko, kerugian, cedera,

kerusakan atau klaim yang mungkin timbul karena berpartisipasi dalam
kompetisi ini.

17. Semua peserta yang memenangkan kompetisi ini diwajibkan untuk datang

ke malam pemberian penghargaan yang akan diinformasikan ketika terpilih
sebagai pemenang.

18. Pajak atas hadiah ditanggung oleh pemenang.

19. Semua peserta berhak submit lebih dari 1 karya dan 1 kategori.

20. Batas akhir pendaftaran dan penyerahan karya kepada panitia adalah
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31 Mei 2017.
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