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FESTIVAL KREATIF APUPPT 2022 

LOMBA IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 

 

Persyaratan Hasil Karya Video Iklan Layanan Masyarakat PPATK 

1. Peserta lomba bersifat terbuka untuk umum, berusia 12-45 Tahun  

2. Lomba Video Iklan Layanan Masyarakat dapat diikuti oleh perorangan atau 

kelompok 

3. Pendaftaran peserta gratis/tidak dipungut biaya 

4. Video Iklan Layanan Masyarakat harus sesuai dengan tema” BERANTAS 

(Bersatu, Lawan, Tuntaskan) Pencucian Uang Pada Kejahatan Lingkungan!” 

5. Untuk mempermudah pemahaman peserta dalam menggarap karya, panitia 

menyediakan sub tema dari Iklan Layanan Masyarakat yang dapat diadopsi 

sebagai berikut :  

• Cegah Kejahatan Lingkungan Sedini Mungkin 

Kejahatan lingkungan sangat marak terjadi dan sepatutnya bersama kita 

hentikan sejak dini melalui penanaman nilai integritas pada generasi muda. 

Diharapkan generasi mudah memahami bahwa dampak kejahatan lingkungan 

tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan namun juga merusak 

stabilitas sistem keuangan dan perekonomian negara. 

• Cegah dan Berantas TPPU di Sektor Lingkungan  

Salah satu tindak pidana asal pencucian uang adalah kejahatan lingkungan. 

Pelaku merusak dan mengeksploitasi lingkungan untuk kepentingan pribadi 

dan melanggar sejumlah regulasi dan kebijakan terkait lingkungan. 

Melancarkan aksinya secara sembunyi agar tak terlacak oleh aparat penegak 

hukum. 

• Lindungi Hutan Untuk Paru-Paru Kita 

Hutan adalah paru-paru dunia, yang menghasilkan oksigen sebagai kebutuhan 

manusia untuk bernafas. Namun sayangnya banyak orang abai dengan 

pentingnya kelestarian hutan, yang malah merusaknya secara membabi buta 

tanpa memikirkan akibat di masa depan.  

• Rusaknya Lingkungan, Rusaknya Kehidupan Kita 

Rusaknya lingkungan adalah cemrinan perilaku kita. Semakin rusak 

lingkungan, semakin menunjukkan betapa manusia tidak memiliki kepedulian 
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terhadap kelangsungan hidupnya saat ini dan di masa depan. Mungkin 

penyesalan yang akan muncul kelak, dan sudah terlambat mengembalikan 

kelestarian alam dan lingkungan seperti dulu. 

• Jangan Jarah Alamku 

Dunia ini sangat kaya. Banyak kekayaan alam yang dapat kita manfaatkan 

untuk kebutuhan hidup. Tapi banyak pula manusia yang tidak lagi peduli 

dengan kelestariannya. Penjarahan lingkungan, tambang, mineral, dan 

kekayaan alam lainnya adalah mutlak untuk kepentingan bersama, bukan 

untuk kepentingan sepihak semata. Tak ayal, para penjarah alam bergerak 

secara gerilya, untuk mengeruk kekayaan alam secara tersembunyi, begitupun 

denga hasil jarahannya. Untuk itu, mari kita Bersatu menjaga alam, menjaga 

integritas bangsa, menjaga masa depan bangsa yang adil, makmur, dan 

sejahtera. 

6. Dalam hal perserta memilih ataupun tidak memilih sub tema di atas, maka tetap 

harus diperhatikan keterkaitan dengan tema utama serta key message yang 

disampaikan sebagaimana diatur dalam poin 15.  

7. Karya peserta merupakan karya asli bukan ciplakan, belum pernah diikutsertakan 

pada lomba apapun, kapanpun dan dimanapun serta belum pernah 

dipublikasikan, yang dibuat dalam suatu pernyataan. 

8. Apabila merupakan karya lebih dari satu orang harus melampirkan pernyataan 

dari semua orang/pihak yang terlibat. 

9. Peserta dapat mengirimkan lebih dari satu karya video dengan mendaftarkan dan 

mengirimkannya secara terpisah, maksimal 2 (dua) karya per peserta. 

10. Peserta menentukan judul video ciptaannya. 

11. Video mencerminkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan 

gerakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme 

12. Video tidak menyinggung/melanggar/mengejek/mencemooh SARA, horor, dan 

pornografi. 

13. Durasi video maksimal 1-2 menit. 

14. Format video yang diserahkan berbentuk MP4, resolusi minimal 1920px x 1080px 

(Landscape) dan 1080px x 1920px (Potrait) atau Full HD. 

15. Peserta diwajibkan mengupload karya untuk dipublikasikan di Instagram, serta 

youtube  dengan tagar  #FestifAPUPPT #PPATK #IklanAPUPPT serta 
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mencantumkan key massage dari Tema Festival Kreatif BERANTAS (Bersatu, 

Lawan, Tuntaskan) pada karyanya. 

16. Peserta wajib follow IG: @ppatk_indonesia, Twitter: @PPATK, Facebook: 

PPATKRI, Youtube: PPATK Indonesia, TikTok PPATK. 

17. Sinopsis dalam format PDF maksimal 300 kata. 

18. Peserta wajib mengunggah karya video di kanal Youtube peserta dengan setting 

privacy : unlisted atau tidak publik (hanya yang memiliki tautan yang dapat 

melihat) dan mengirim link pada panitia paling lambat tanggal 01 Oktober 2022, 

pukul 23.59 WIB. 

19. Peserta dapat mengikuti sayembara ini dengan cara mengisi formulir pendaftaran 

dan surat pernyataan yang dapat diunduh link : 

http://bit.ly/formulirILMPPATK2022 

20. Batas akhir penerimaan karya tanggal 01 Oktober 2022 pukul 23.59 WIB. 

21. Kesalahan alamat kirim atau melewati batas waktu yang ditentukan dianggap 

tidak mengirimkan karya. 

22. Pajak hadiah ditanggung pemenang. 

23. Pemenang wajib menyempurnakan video apabila dianggap perlu oleh Panitia 

24. Seluruh karya peserta dalam bentuk video menjadi hak milik panitia PPATK,  

apabila termasuk dalam 20 karya dengan nilai tertinggi. Bagi yang tidak termasuk 

dalam 20 karya tersebut dapat dipergunakan kembali oleh peserta sebagaimana 

mestinya. 

25. Peserta diwajibkan mengisi surat pernyataan orisinalitas dan kesediaan 

menyerahkan karya bila termasuk 20 karya dengan nilai tertinggi yang akan 

terlampir pada formular pendaftaran untuk diisi dan diunggah kembali 

26. Apabila ada gugatan pihak ketiga atas karya pemenang dikemudian hari, hal 

tersebut menjadi tanggung jawab peserta/pemenang. 

27. Panitia penyelenggara dapat mencabut status kemenangan peserta dan peserta 

wajib mengembalikan semua hadiah dan penghargaan kepada panitia 

penyelenggara, apabila adanya pelanggaran atas karya pemenang. 

28. Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

29. Bagi karya yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dilakukan penilaian. 

30. Lomba ini tidak diperuntukan bagi pegawai PPATK. 

  

http://bit.ly/formulirILMPPATK2022
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Kriteria Penilaian 

Setiap karya peserta akan dinilai berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut : 

1. Kesesuaian Tema 

2. Visual  

3. Pesan 

4. Keunikan 

5. Alur 

6. Orisinalitas 

7. Relevansi Sosial 

 

Juara dan Hadiah 

Pada setiap kompetisi akan dipilih pemenang I, II, III, Harapan I, dan Harapan II 

dengan total hadiah sebagai berikut : 

Lomba Iklan Layanan Masyarakat 

Juara I : Rp 15.000.000,- 

Juara II : Rp 10.000.000,- 

Juara III : Rp   8.000.000,- 

Harapan I : Rp   5.000.000,- 

Harapan II : Rp   3.000.000,- 

 

 

 


