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PETUNJUK TEKNIS 

LOMBA VIDEO PODCAST 

SEMARAK HARI PRAMUKA KE 60 TAHUN 2021 

KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA JAWA TIMUR 

 

1. Lomba Video Podcast Hari Pramuka ke 60 Tahun 2021 Kwarda Jatim 

merupakan Konten Podcast berupa audio-video yang dapat diambil 

menggunakan alat perekam apa pun. Melalui lomba ini harapannya dapat 

melahirkan calon konten kreator yang dapat memberikan informasi edukatif 

dan hal positif bagi Pramuka dan masyarakat  luas; 

2. Tema Lomba Video Podcast ialah “Pramuka Produktif dengan Konten 

Kreatif”; 

3. Materi Podcast adalah bebas. Peserta dapat mengisi konten podcast sekreatif 

dan seunik mungkin dengan tetap mencerminkan bahwa Pramuka Produktif 

dengan Konten Kreatif. Konten boleh berisi mengenai cerita, edukasi, musik, 

kegiatan, atau apa pun lainnya. 

4. Persyaratan Peserta: 

a. Peserta merupakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Jawa Timur 

berusia 16 s.d 25 tahun; 

b. Lomba diikuti oleh tim terdiri dari maksimal 5 (lima) orang. Dalam setiap 

tim didampingi oleh satu orang pembina orang dewasa, setiap tim hanya 

diperbolehkan mengirimkan maksimal 1 (satu) karya. 

c. Peserta dan pembina memiliki KTA yang telah terintegritas oleh SIPA Jatim. 

5. Video Podcast merupakan karya orisinal peserta yang belum pernah 

dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan 

sebelumnya; 

6. Durasi Podcast  adalah 10-30 menit serta diunggah dalam channel Youtube 

peserta dengan judul: “Judul Podcast  - Podcast  Hari Pramuka Ke-60 

Kwarda Jatim” serta tuliskan deskripsi informasi konten, nama lengkap 

peserta dan asal Kwarcab di caption Video; 

7. Pada video Podcast  boleh mengundang narasumber atau orang lain, namun 

host atau moderator adalah dari peserta Pramuka Penegak atau Pramuka 

Pandega sendiri; 

8. Isi Podcast meliputi dari :  

a. Bumper intro/outro 

b. Opening 

c. Konten 

d. Kesimpulan 

e. Closing 

9. Video Podcast dilarang mengandung kalimat provokatif, pornografi, kekerasan, 

menyinggung SARA dan hal-hal lain yang melanggar norma-norma Pancasila 

lainnya; 
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10. Pendaftaran peserta dilaksanakan pada tanggal 16 Juli – 31 Juli 2021, 

melalui link https://s.id/lombapodcastkwardajatim2021; 

11. Pengumpulan karya hingga tanggal 8 Agustus 2021, melalui link 

https://s.id/karyapodcastkwardajatim2021; 

12. Pemenang Lomba Video Podcast  akan diumumkan pada tanggal 14 Agustus 

2021; 

13. Penggunaan lagu/musik/backsound atau elemen lain harus dengan kategori 

free royalty, atau tidak melanggar copyright/hak cipta (akan terdeteksi 

otomatis pada youtube); 

14. Peserta wajib upload cuplikan/teaser video di Instagram dengan 

mention dan tag akun @dkdjatim dan @kwarda.jatim serta menyematkan 

tagar #jatimguyub #dkdjatim #haripramuka60jatim #lombavideopodcast ; 

15. Perlombaan tidak di pungut biaya, diharapkan hati-hati apabila ada oknum 

yang meminta biaya pendaftaran; 

16. Jika dikemudian hari terdapat karya hasil plagiasi atau telah melakukan 

kecurangan lain dan telah menjadi pemenang dalam lomba, maka panitia akan 

melakukan mediasi mencari penyelesaian secara musyawarah dan mufakat 

mengenai hasil lomba serta hadiah yang sudah diterima; 

17. Aspek penilaian: 

a. Isi konten 

b. Kreativitas 

c. Komunikasi penyampaian 

d. Kualitas Audio dan video 

e. Desain Thumbnail Youtube 

f. Jumlah like & waktu tonton 

18. Perihal persentase atau teknis penilaian lainnya adalah wewenang dari juri. 

Keputusan Juri tidak dapat diganggu gugat; 

19. Akan diambil 3 Pemenang dengan hadiah : 

a. Piagam penghargaan untuk para peserta dan pembina 

b. Uang pembinaan 

20. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0896-3577-5757 a.n Kak Riza 

(DKD Jatim) 

21. Hal lain yang belum diatur atau adanya perubahan kedepannya mengenai 

ketentuan atau teknis perlombaan dapat dilakukan sepihak oleh panitia 

penyelenggara. 
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