
 

Pulauku Nol Sampah Video Competition 
 

 
A. Deskripsi Kegiatan 

Sebagaimana tertuang dalam butir pertama Catur Dharma Astra yaitu “Menjadi Milik yang 

bermanfaat bagi Bangsa dan Negara”, Astra akan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 

dengan tema Astra Untuk Indonesia Hijau dimana acara utamanya adalah “Festival Kampung 

Berseri Astra” dengan tema yang diangkat kaliini ialah Pulauku Nol Sampah dan dilaksanakan 

pada tanggal 29 – 30 Juni 2019 di Kampung Berseri Astra Pulau Pramuka. Salah satu Pre-event 

dari acara tersebut adalah Pulauku Nol Sampah Video Competition yang merupakan kompetisi 

video atau short movie sebagai bentuk untuk menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat 

terhadap lingkungan hidup, khususnya di bidang persampahan melalui kampanye kreatif dengan 

menunjukkan fakta yang ada maupun innovasi yang dilakukan untuk menanggulangi masalah 

persampahan. 

B. Tema Konten 

Tema konten yaitu “Pulauku Nol Sampah” dengan sub-tema yaitu: 

 Sampah : Dampak dan Solusi 

 Kelabu Sampahmu 

C. Timeline Kegiatan 

Pendaftaran Karya : 17 Mei – 17 Juni 2019 

Penjurian : 18 – 20 Juni 2019 

Pengumuman Finalis :  22 Juni 2019 

Awarding :  29 Juni 2019 

D. Ketentuan Peserta 

1. Kompetisi dibuka untuk umum (WNI) 

2. Peserta tidak dipungut biaya 

3. Jumlah anggota BEBAS, namun Astra hanya mengakomodasi 1 orang perwakilan untuk 

menghadiri Festival Kampung Berseri Astra (KBA) – Lingkungan 

4. Perwakilan dari kelompok akan difasilitasi tiket pulang-pergi, transportasi ke pulau 

pramuka, makan, serta penginapan selama di tempat. 

E. Ketentuan Karya 

1. Karya merupakan karya original, bukan plagiasi 

2. Resolusi minimal 720p dengan format MP4 

3. Durasi karya minimal 3 menit, maksimal 6 menit 

4. Karya tidak pernah dilombakan, dipublikasikan, dan menang pada kompetisi apapun 



 

5. Penggunaan materi yang berasal dari pihak ketiga seperti musik, foto, dan video 

merupakan tanggung jawab peserta 

F. Petunjuk Pelaksanaan 

1. Karya dalam versi penuh diunggah ke YouTube dan karya dalam versi pendek diunggah 

ke Instagram. 

2. Format penamaan judul karya di YouTube yaitu : “[AUIH] Nama Peserta/kelompok – Judul 

Karya”, dengan deskripsi pada video harus menjelaskan isu apa yang dibahas dan ajakan 

kepada penonton untuk turut melestarikan lingkungan, serta menyertakan tagar 

#KitaSATUIndonesia , #AstrauntukIndonesiaHijau dan #PulaukuNolSampahVC19 

3. Caption post di Instagram harus mendeskripsikan isu apa yang dibahas dan ajakan kepada 

penonton untuk turut melestarikan lingkungan. 

4. Post di Instagram harus menyertakan tagar #KitaSATUIndonesia , 

#AstrauntukIndonesiaHijau dan #PulaukuNolSampahVC19 

5. Mengisi form pendaftaran di bit.ly/daftarPNSVC19 

G. Kriteria Penilaian 

1. Orisinalitas 

2. Ide cerita dan kesesuaian dengan tema dan sub-tema 

3. Teknik editing (color grading, audio mixing, VFX,dll.) dan pengambilan gambar 

4. Likes terbanyak  

H. Pengumuman Finalis 

Finalis akan diumumkan pada tanggal 22 Juni 2019 melalui Forum Satu Indonesia – Astra untuk 

Indonesa Hijau (https://www.satu-indonesia.com/satu/AstraUntukIndonesiaHijau/forums/) 

I. Hadiah 

- Juara pertama akan mendapatkan Rp. 7.500.000,- berikut dengan souvenir dari Astra 

- Juara kedua akan mendapatkan Rp. 5.000.000,- berikut dengan souvernir dari Astra 

- Juara ketiga akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- berikut dengan souvenir dari Astra 

- Juara favorit akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- berikut dengan souvenir dari Astra 

- Finalis akan mendapatkan souvenir dari Astra 

J. Syarat dan Ketentuan Kompetisi 

1. Peserta menjamin bertanggung jawab atas karyanya dan tidak akan melanggar ketentuan 

dan regulasi pada kompetisi ini. 

2. Peserta bersedia bertanggung jawab terhadap segala klaim, kewajiban, kerusakan, biaya, 

dan pengeluaran pihak ketiga elemen video yang mungkin terjadi sebagai akibat dari 

pelanggaran hak cipta. 

http://bit.ly/daftarPNSVC19
https://www.satu-indonesia.com/satu/AstraUntukIndonesiaHijau/forums/

