
 
 
 

PENGUMUMAN  
KOMPETISI KONTEN VIDEO BAWASLU 

 
 
A. PENGUMUMAN 

Bawaslu Republik Indonesia kembali mengadakan ajang kontes video yang  
berupa “Kompetisi Konten Video Bawaslu 2020” untuk Youtube dan 
Instagram. Dengan tema video: “AKU INI PENTING UNTUK NEGARA”.  

 
B. KETENTUAN KHUSUS 

Syarat & Ketentuan:  
1. Peserta merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan bertempat tinggal di 

wilayah Republik Indonesia. 
2. Memiliki Kartu Identitas diri yang masih berlaku (kartu pelajar/KTP/SIM) untuk 

wajib dalam proses verifikasi. 
3. Semua submisi akan menjadi properti Bawaslu RI. 
4. Syarat dan ketentuan berlaku. 
5. Periode lomba: 1 - 30 Maret 2020. 

 
Mekanisme Peserta: 

1. Buatlah konten video dengan tema besar Sosialisasi Pemilu 2020 “Aku Ini 
Penting Untuk Negara”  

2. Konten dapat mengangkat subtema:  
- Mari kita ikut mengawasi proses demokrasi, bermartabat, dan berkualitas. 
- Mewujudkan Pilkada 2020 yang bersih. 
- Bangga berdemokrasi, bersih dari politik uang dan politisasi sara. 
- Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi dalam menjaga hak pilih Indonesia. 
- Hak pilih, milik kita bersama. Ayo awasi!  

3. Video merupakan gambar bergerak, bukan kolase foto dan durasi video 
maksimal 5 menit untuk Youtube, serta 1 menit untuk Instagram. 

4. Format video minimal Mp4 720p (H.264). 
5. Wajib follow akun Instagram @bawasluri dan @bawaslu_vidkom.  
6. Posting videomu di akun Youtube atau Instagram dengan format judul 

“#videokompetisibawaslu – judul Video”. 
7. Mention ke @bawasluri dan @bawaslu_vidkom.  
8. Sertakan juga Tagar atau hastag #AkuIniPentingUntukNegara 

#Dirgahayuke12bawasluRI #pilkadabersih2020 #jagabersama 
#marikawal #nomoremoneypolitics #staysafe . 

9. Konten video tidak mengandung unsur SARA, politik, kekerasan, pornografi, 
dan tidak mendiskreditkan suatu merek, perusahaan, atau institusi. 

10. Sertakan sumber untuk audio atau musik yang digunakan dalam konten video 
(tidak diperbolehkan untuk melanggar hak cipta). 

11. Bawaslu RI memiliki hak sepenuhnya untuk memilih pemenang yang berhak 
mendapatkan hadiah. 



 
 

C. HADIAH PEMENANG 
       Pengumuman kompetisi konten video Bawaslu akan mendapatkan hadiah 
sebesar: 

1. Kategori video Youtube  
- Juara 1: Rp. 6.000.000 (beserta sertifikat & plakat) 
- Juara 2: Rp. 4.000.000 (beserta sertifikat & plakat) 
- Juara 3: Rp. 2.000.000 (beserta sertifikat & plakat) 

2. Kategori video Instagram  
- Juara 1: Rp. 6.000.000 (beserta sertifikat & plakat) 
- Juara 2: Rp. 4.000.000 (beserta sertifikat & plakat) 
- Juara 3: Rp. 2.000.000 (beserta sertifikat & plakat)  

 
D. INFO LEBIH LANJUT 

Info lebih lanjut terkait kompetisi konten video Bawaslu ini dapat mengubungi 
Narahubung: 081297596355. 

 
Demikianlah pengumuman Kompetisi Konten Video Bawaslu ini kami sampaikan. 
Kami tunggu partisipasi dari para pembaca sekalian. Atas perhatiannya, kami 
ucapkan sekian dan juga terima kasih. 
 
 
PANITIA 
 
 
 


