
Kompetisi Video Kreatif Jagongan Melek Digital (JMD) 2021
Kita sering melihat berita meraknya kejahatan berbasis internet, mulai dari pinjol, 
penipuan, KBGO (Kejahatan Berbasis Gender Online), dan sebagainya. Mayoritas kor-
bannya adalah perempuan. Hal ini membuat semua pihak berjibaku melakukan kampa-
nye untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.
Jika kamu ingin menjadi bagian dari kampanye tersebut maka ajaklah rekan-rekanmu, 
bentuklah tim lalu buatlah video kampanye kreatif dengan tema “Perempuan dan Kea-
manan Digital”. Kirim video terbaikmu ke Kompetisi Video Kreatif JMD 2021. Untuk lebih 
jelasnya silakan baca keterangan di bawah ini.

FAQ Kompetisi Video Kreatif JMD 2021

Umum

Apa temanya?
Kompetisi video ini bertema “keamanan digital untuk perempuan”. Agar mempermudah 
dan lebih fokus kamu dapat mengambil salah satu contoh kasus yang berhubungan 
langsung dengan keamanan digital, misalnya perlindungan data pribadi, KBGO, 
penipuan dan pinjaman online, dan sejenisnya.

Apa pesan videonya?
Bayangkan saja kamu sedang membuat video sebagai media kampanye untuk mening-
katkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam berperilaku di internet, terutama terha-
dap kejahatan-kejahatan berbasis internet seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Siapa pesertanya?
Kamu bisa mengirimkan karya atas nama individu maupun komunitas/organisasimu.

Apa jenis videonya?
Kamu bisa kirim video animasi, dokumenter, drama atau kombinasi ketiganya. Kami tidak 
membatasi. Intinya semakin kreatif, semakin baik.

Apa saja kriteria penilaiannya?
Kejelasan pesan. Ada banyak topik khusus yang dapat dijadikan tema dalam kampa-
nye keamanan digital untuk perempuan. Agar lebih mudah kamu dapat memilih salah 
satu topik tersebut, misalnya pinjol, KBGO, penipuan, hoaks dan sebagainya.

Kreativitas. Poin ini akan menilai bagaimana kamu mengeksekusi idemu. Men-
yampaikan pesan dengan jelas menggunakan cara yang menarik dan “tidak 

biasa” adalah kunci dari poin ini.

Jangkauan. Target utama kampanye literasi keamanan digital yang 
kami lakukan adalah perempuan, terutama mereka yang memiliki 
keterbatasan pengetahuan mengenai keamanan digital. Maka 
kamu harus ingat apakah video yang kamu buat dapat mewakili 
mereka.

1

KOMPETISI VIDEO KREATIF

Apa temanya?
Tema besar dari video yang dapat 
diikutkan dalam kompetisi ini adalah 
keamanan digital untuk perempuan. 
Agar mempermudah dan lebih fokus 
kamu dapat mengambil salah satu 
contoh kasus yang berhubungan langsung 
dengan keamanan digital, misalnya 
perlindungan data pribadi, KBGO, 
penipuan dan pinjaman online, dan 
sejenisnya.

Siapa pesertanya?
Peserta dari kompetisi ini adalah komunitas
atau organisasi, bukan individu. Jika kamu 
tergabung dalam sebuah komunitas atau
organisasi maka kamu bisa membentuk
tim bersama rekanmu dan mengikuti
kompetisi ini mewakili komunitas atau
organisasimu.

Apa pesan videonya?
Bayangkan saja kamu sedang membuat
video sebagai media kampanye untuk 
meningkatkan kewaspadaan dan 
kehati-hatian dalam berperilaku di internet.

Apa jenis videonya?
Kamu bisa kirim video animasi, dokumenter, 
drama atau kombinasi ketiganya. Kami tidak 
membatasi. Intinya semakin kreatif, 
semakin baik.

Berapa durasi videonya?
Maksimal 3 menit.

Berapa durasi videonya?
Maksimal 3 menit.



Orisinalitas. Kompetisi ini adalah kompetisi video kampanye kreatif maka orisinalitas 
menjadi poin yang sangat penting. Selain itu orisinalitas adalah salah satu bentuk tang-
gung jawab seniman kepada publik. 

Berapa hadiahnya?
Juara 1 Rp 5.000.000,00 + suvenir
Juara 2 Rp 3.000.000,00 + suvenir
Juara 3 Rp 2.000.000,00 + suvenir
Juara Pilihan Publik Rp 2.000.000,00 + suvenir

Khusus

Berapa durasi videonya?
Maksikmal 3 menit

Berapa ukuran videonya?
Resolusi video minimal 720p (25fps) dengan ukuran file maksimal 75Mb.

Apa format file videonya?
Kamu bisa kirim video dengan format .MP4 atau .MOV

Bagaimana video saya dikenali?
Tulis judul video dan nama-nama tim produksimu dibagian awal video. Jangan lupa di 
bagian akhir video cantumkan #JagaDataPribadimu dan  #JMDCRI2021. Khusus bagi 
para pemenang setelah dua tagar tersebut ditambahkan juga tulisan “Didukung oleh :” 
dengan logo CRI di bawahnya.

Apakah saya bisa menggunakan video saya lagi?
Tentu saja bisa. Bahkan kami sangat mendorong kalian gunakan video kalian untuk 
kampanye keamanan data untuk perempuan. Jika diperlukan kami juga akan menggu-
nakan video kalian sebagai media kampanye keamanan data untuk perempuan, tentu 
saja kami akan mencantumkan identitas kalian sebagai pembuat video tersebut.

Bagaimana saya berpartisipasi?
Jika videomu sudah siap langsung saja klik tautan di bawah. Sebelum mengunggah 
video ada beberapa pertanyaan dan pernyataan yang harus kamu isi. Jangan lupa log 

in ke akun Google-mu supaya kamu bisa mengisi formulirnya.

Selamat berkompetisi!!!
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Daftarkan karyamu di sini :

https://s.id/JMD_CRI2021_DaftarKompetisiVideo

https://s.id/JMD_CRI2021_DaftarKompetisiVideo

