LOMBA KREATIVITAS TANGGUH AWARD 2017
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Tema lomba adalah “Budaya Sadar Bencana” dalam ruang lingkup penanggulangan
bencana alam (Prabencana, Tanggap Darurat, Pascabencana) di Indonesia.
Terbuka untuk warga negara Indonesia dan bebas biaya pendaftaran.
Hasil karya adalah karya perseorangan atau kelompok dan merupakan karya 2 tahun
terakhir.
Pengiriman karya disertai fotokopi identitas diri dapat berupa KTP, kartu pelajar, kartu
mahasiswa, SIM, Paspor dan sebagainya.
Kategori lomba kreativitas kebencanaan BNPB 2017 adalah :
1) Karya tulis Jurnalistik
2) Karya Tulis Ilmiah
3) Foto
4) Poster
5) Film
Karya yang dikirimkan adalah karya yang belum pernah memenangkan pada perlombaan
sejenisnya.
BNPB akan menggunakan hasil karya seizin dari pemenang/peserta lomba untuk keperluan
edukasi dan publikasi kebencanaan.
Peserta dianggap gugur bila diketahui melanggar persyaratan, tidak sesuai kategori dan
melakukan kecurangan seperti plagiat atau mencuri hak cipta orang lain dan hal lainnya yang
dianggap merugikan pihak lain.
Karya yang dikirimkan tidak mengandung unsur SARA dan pornografi.
Keputusan dewan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat.
Batas akhir penyerahan karya tanggal 29 September 2017, pada pukul 16.30 WIB.
Pada amplop kiri atas, ditulis jenis lomba yang diikuti dan mencantumkan kategori yang
sesuai.
Karya dapat dikirimkan ke :
Humas BNPB - Panitia Lomba Kreativitas Tangguh Award 2017
Graha BNPB, lantai 12 - Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120
Para pemenang bersedia mengikuti rangkaian kegiatan penerimaan hadiah secara penuh
pada acara penganugerahan yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pada waktu
dan tempat yang telah ditentukan.
Hadiah pemenang adalah 1 orang dari setiap masing-masing kategori lomba, “The best of
category”.

PERSYARATAN KHUSUS
1) Lomba Karya Tulis Jurnalistik
a) Dikirimkan dalam bentuk hardcopy dengan format Ms.Word, Arial 11, spasi 1,5, kertas
ukuran A4 disertai bukti dimuat di media massa (Koran, Majalah, Tabloid, Online, Blog dan
sebagainya)
b) Menyertakan keterangan : Judul tulisan, nama lengkap, alamat, pekerjaan, No. telp/HP,
Email.
c) Kriteria Penilaian Lomba Karya Tulis Jurnalistik :
1. Kesesuaian dan tema
2. Gagasan atau Ide Tulisan
3. Unsur Human Interest /Analisis
4. Penggunaan Bahasa Indonesia Jurnalistik yang baik dan benar
5. Struktur Penulisan
6. Bahan Tulisan/Sumber Berita

2) Lomba Karya Tulis Ilmiah
a) Dikirimkan dalam bentuk hardcopy dengan format Ms.Word, Arial 11, spasi 1,5, kertas
ukuran A4
b) Kerangka penulisan :
1) Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Tujuan
2) Metodologi
a. Tempat
b. Waktu Penelitian
c. Analisis
3) Hasil dan Pembahasan
a. Laporan Penelitian
b. Artikel Ulasan
4) Kesimpulan dan Sara
5) Daftar Pustaka
c) Menyertakan keterangan : Judul tulisan, nama lengkap, alamat, pekerjaan, No. telp/HP,
Email.
d) Kriteria Penilaian Lomba Karya Tulis Ilmiah :
1. Kesesuaian dan tema
2. Latar Belakang Masalah
3. Kerangka Teori
4. Metode Penelitian
5. Analisis
6. Literatur/Referensi

3) Lomba Foto
a) Mengirimkan file foto dalam format jpeg, dengan ukuran maksimal 2 MB.
b) edit foto hanya diberikan pada toleransi contrast, level, brightness, cropping dan tidak
diperkenankan memanipulasi foto (digital imaging).
c) Sertakan Judul Foto yang disertai caption, nama lengkap, alamat, pekerjaan,No. telp/HP
dan Email.
d) Boleh menggunakan kamera apa saja, HP, DSLR, kamera pocket dan sebagainya.

e) Foto dapat dikirimkan dalam bentuk softcopy ke email : humas@bnpb.go.id cc ke
bnpbhumas@gmail.com dengan menuliskan di subject email : Lomba Foto – (nama) –
(judul foto).
f) Kriteria Penilaian Lomba Foto
1. Kesesuaian dengan tema
2. Makna Foto
3. Teknis
4. Orisinilitas

4) Poster
a) Desain poster boleh menggunakan cetak digital menggunakan aplikasi komputer atau
gambar manual, karya dapat digambar secara manual kemudian dipindai (scan), teknis dan
gaya visualisasi bebas, orisinal, asli 100% karya sendiri dan bukan jiplakan/tiruan karya
orang lain.
b) Poster dikirim dalam bentuk hardcopy ukuran A3 (42 cm x 29,7 cm)
c) Teknik pembuatan poster dan gaya visualisasi bebas, ada unsur BNPB di dalam gambar
poster.
d) Dibelakang poster diberikan keterangan : tema poster, nama lengkap, pekerjaan, alamat,
nomor telepon/HP dan email.
e) Kriteria Penilaian Lomba Poster
1. Kesesuaian dengan tema
2. Kekuatan Pesan Visual/Verbal
3. Teknis
4. Orisinilitas

5) Lomba Film
a) Film dengan format AVI atau MOV, ukuran minimal frame resolusi 720×576 px dan Frame
rate 25 fps, maksimal full HD.
b) Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, jika menggunakan bahasa asing atau
daerah, wajib disertai subtitle bahasa Indonesia.
c) Film dikirim dalam bentuk file (DVD/Flashdisk) yang disertai judul film, nama
lengkap,alamat, pekerjaan, No. telp/HP, Email di label/cover DVD disertai sinopsis film.
d) Kriteria Penilaian Lomba Film
1. Konsep Penceritaan
2. Tata Kamera
3. Editing
4. Tata Suara
5. Subjektif
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