pergerakan birokrat menulis menyelenggarakan:

VIDEO PENDEK

TEMA: PROBLEMATIKA BIROKRASI

kompetisi dapat diikuti oleh perorangan/kelompok
video pendek maks. berdurasi 5 menit
cerita mengacu pada
salah satu tulisan di laman
www.birokratmenulis.org.
video pendek
diunggah di youtube,
maksimal tanggal
30 Januari 2018
pemenang akan
diumumkan pada
tanggal 10 Februari 2018
klik tautan:
http://birokratmenulis.org/wp-content/uploads/2018/1/kompetisi_bm_2018.pdf
untuk melihat syarat dan ketentuan

ikuti, dan
TUNJUKKAN KREATIVITASMU !

INFO LEBIH LANJUT
KONTAK KAMI

Rista Nurfarida (08562004166)
Ryan Agatha (082299441793)
birokratmenulis@gmail.com

HADIAH KOMPETISI
JUARA 1: Rp3.500.000,- | JUARA 2: Rp2.500.000,- | JUARA 3: Rp1.500.000,-

KOMPETISI VIDEO PENDEK
Ketentuan Kompetisi:
1. Peserta video pendek merupakan peserta perseorangan atau dapat juga berupa tim dengan
mencantumkan 1 (satu) nama yang menjadi penanggungjawab tim
2. Peserta dapat bertindak sebagai wakil instansi/kampus/lembaga/kelompok.
3. Merupakan karya asli (orisinil), bukan duplikasi, tidak mengandung unsur SARA, kekerasan, dan
pornografi.
4. Karya video pendek mengambil inspirasi dari salah satu tulisan di laman
www.birokratmenulis.org, sebagai berikut:
 http://birokratmenulis.org/wasiat-atasan-kepada-anak-buah-menghadapi-budayabirokrasi-kita-yang-sungguh-hebat/
 http://birokratmenulis.org/nyanyian-sendu-murdiyanto-sosok-oemar-bakri-yang-gigihmelawan-korupsi/
 http://birokratmenulis.org/sepotong-potret-layanan-publik-di-indonesia/
 http://birokratmenulis.org/antara-cinta-dan-karir-refleksi-film-la-la-land/
5. Peserta lomba dapat mengirimkan lebih dari 1 karya pada kompetisi ini.
6. Durasi video pendek maksimal 5 menit, sudah termasuk credit tittle, dengan resolusi minimum
1280x 720 pixel dengan format mp4.
7. Judul tulisan yang menjadi inspirasi video wajib ditampilkan (di awal/akhir video) dengan
kalimat pengantar bebas (misalnya: video ini terinspirasi oleh
tulisan ……). Pada akhir video, wajib menampilkan logo birokrat
menulis.
8. Video diunggah ke youtube oleh masing-masing peserta dengan mencantumkan hashtag:
#birokratmenulis2018, paling lambat tanggal 30 januari 2018, pukul 24.00 WIB.
9. Bersamaan dengan mengunggah video di youtube, peserta mengirimkan lembar pengiriman
karya ke email editor@birokratmenulis.org, cc ke birokratmenulis@gmail.com. (lembar
pengiriman karya ada pada lampiran ketentuan ini).
10. Hasil lomba akan diumumkan melalui laman resmi www.birokratmenulis.org dan melalui
facebook page birokrat menulis tanggal 10 Februari 2018.
11. Kompetisi akan memilih video terbaik 1, 2,dan 3. Hadiah berupa uang tunai sebesar Rp3.500.000
(juara 1), Rp2.500.000 (juara 2), Rp1.500.000 (juara 3).
12. Tidak dipungut biaya pendaftaran.
13. Karya video pendek yang dikirimkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta, panitia
terbebas dari tuntutan apapun terkait konten yang dikirimkan.
14. Juri: perwakilan pergerakan birokrat menulis, dan profesional.
15. Kriteria penilaian adalah: cara penyampaian pesan, kesesuaian dengan tema tulisan dan
sinematografi.
16. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
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LEMBAR PENGIRIMAN HASIL KARYA

Nama Peserta

:

(Peserta perorangan/grup*, berasal dari instansi/kampus/umum*)
Asal instansi/kampus/kelompok :
(umum tidak perlu mengisi)
No Telp/HP

:

Alamat Email

:

Judul Video

:

Link video yang diunggah

:

Judul tulisan (inspirator)

:

Dengan ini saya menyatakan telah memberikan video hasil karya saya untuk mengikuti kompetisi video
pendek yang diselenggarakan oleh pergerakan birokrat menulis. Segala sesuatu yang berada dalam
konten video tersebut adalah tanggung jawab saya.

Hormat kami,

(

)

*coret yang tidak perlu
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