JUKNIS LOMBA PODCAST dan MONOLOG

Tema : Gen Milenial Memaknai Harlah Pancasila
Deskripsi tema :
Peringatan Hari Lahir Pancasila adalah penyampaian gagasan dan informasi bersifat
timbal balik diantara sesama warga bangsa, terutama pada aspek-aspek substantif
yang menjadi isu terkini seputar Pancasila dan implementasinya dalam mengenerate spirit kebersamaan dalam pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila. Generasi
milenial saat ini adalah penentu masa depan Pancasila. Energi kaum millenials
adalah representasi energi bangsa. Kaum millenials adalah bonus alamiah yang
diharapkan mampu menjaga Pancasila tetap tegak dan menjadi pilar pemersatu,
pengakselerasi dan pelestari nilai-nilai luhur Pancasila.

KETENTUAN LOMBA PODCAST DAN ATAU MONOLOG
1. Karya yang dilombakan adalah karya sendiri, belum pernah dipublikasikan
dan belum pernah diikutsertakan pada lomba lain.
2. Karya yang dikumpulkan tidak mengandung unsur provokasi yang bersifat
negatif, pornografi, maupun SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan)
serta segala hal yang melanggar etika, moral dan hukum.
3. Peserta diperkenankan mengirim lebih dari satu karya baik podcast maupun
monolog.
4. Durasi karya Video Podcast atau Monolog, maksimal 10 menit.
5. Format dan Resolusi Video Podcast atau Monolog
-

Format

: MP4

-

Resolusi

: 1280 x 720

6. Buat karya dengan kualitas gambar dan suara yang dapat dicerna (ditonton
dan didengar dengan baik), dan lebih disarankan agar peserta dapat
menambahkan subtitle pada masing-masing video yang dilombakan.

7. Karya yang dikirim menjadi hak panitia penyelenggara dan karenanya panitia
penyelenggara berhak mempublikasikan karya di media apapun seperti sosial
media, sampai publikasi acara.
8. Karya diupload pada akun youtube peserta, baik perorangan maupun tim
dengan format nama:
-

VIDEO LOMBA PODCAST_NAMA PESERTA (perorangan/tim)_ASAL
SEKOLAH
dan mencantumkan hastag: #GenMilenialMemaknaiHarlahPancasila

-

VIDEO LOMBA MONOLOG_NAMA PESERTA (perorangan/tim)_ASAL
SEKOLAH
dan mencantumkan hastag: #GenMilenialMemaknaiHarlahPancasila

9. Keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat tanpa alasan
yang berlandaskan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

KETENTUAN DAN SYARAT PESERTA LOMBA PODCAST DAN ATAU
MONOLOG
1. Peserta lomba adalah siswa aktif SMA/ sederajat di Provinsi Jawa Barat yang
dibuktikan dengan Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari sekolah yang
bersangkutan dimana didalamnya tercantum NISN (Nomor Induk Siswa
Nasional)
2. Peserta boleh berupa tim atau perorangan dan jumlah peserta tiap sekolah
tidak dibatasi.
3. Peserta wajib mengisi formulir keikutsertaan yang telah disediakan panitia
dan dapat diakses pada: bit.ly/parlemenmengabdi2021. Satu formulir untuk
tiap satu karya lomba.
4. Peserta wajib mengisi Surat Pernyataan Keaslian Karya
5. Seluruh peserta berkesempatan mendapat e-sertifikat

Kriteria Penilaian Lomba Podcast dan Monolog
1. Penilaian dilakukan oleh tim juri yang telah ditetapkan oleh panitia.
2. Penentuan juara ditentukan berdasarkan penilaian dengan nilai tertinggi.
3. Adapun indikator penilaian karya, adalah sebagai berikut :

Lomba Podcast

No

Unsur Penilaian

Kriteria

Bobot

1

Otentik

- Gagasan yang dikembangkan memiliki keotentikan
pemikiran peserta.

15%

2

Kesesuaian Tema

- Kesesuaian topik yang dipilih dengan tema yang
ditetapkan
- Eksplorasi topik yang bersifat kreatif dan tidak keluar
dari tema

30%

3

Informatif

25%

4

Penataan Artistik

- Data yang aktual dan faktual
- Memenuhi kaidah jurnalistik
- Komunikatif
- Estetika visual
- Tata suara/ musik
- Tata rias dan atau busana

30%

Lomba Monolog

No

Unsur Penilaian

1

Otentik

2

Kesesuaian Tema

3

Casting/ Pemeranan

4

Penataan Artistik

Kriteria
- Gagasan yang dikembangkan memiliki keotentikan
pemikiran peserta.
- Kesesuaian topik yang dipilih dengan tema yang
ditetapkan
- Eksplorasi topik yang bersifat kreatif dan tidak keluar
dari tema
- Gestur
- Penghayatan
- Kemampuan Public Speaking
- Estetika visual
- Tata suara/ musik
- Tata rias dan atau busana

Bobot
15%

30%

30%

25%

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama peserta

:
*) sebutkan nama ketua kelompok jika peserta berupa tim

Jenis lomba

: Podcast / Monolog (coret yang tidak perlu)

dengan ini menyatakan bahwa karya Podcast/ Monolog (coret yang tidak perlu)
dengan judul :
“…………………………………………………………………………………………..........”
adalah benar merupakan karya yang saya/kami buat sendiri, belum pernah
diikutsertakan atau menjuarai lomba sejenis dimanapun dan kapanpun.

Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka
saya/kami bersedia menerima sanksi dan diskualifikasi oleh panitia, serta bersedia
mengembalikan segala bentuk penghargaan dan hadiah yang kami terima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya.

Kabupaten/Kota, …….......……..2021
Yang menyatakan,

materai

(

)

