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PETUNJUK TEKNIS

LOMBA TUTUR PAJAK 2022: STORY TELLING

“MUDA BERKREASI, MEMBANGUN NEGERI”

A.Umum

Dalam rangka meningkatkan kesadaran pajak generasi muda

sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Direktorat

Jenderal Pajak mengadakan kegiatan Lomba Tutur Pajak 2022: Story Telling

dengan tema “Muda Berkreasi, Membangun Negeri” yang merupakan salah satu

rangkaian kegiatan Pajak Bertutur 2022. Kegiatan ini terdiri dari tiga kategori yaitu

kategori sekolah dasar (SD) dan sederajat, kategori sekolah menengah pertama

(SMP) dan sederajat, dan kategori sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat

yang dapat diikuti oleh seluruh siswa se-Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Inklusi Kesadaran Pajak yang

merupakan bagian dari sasaran strategis pengembangan layanan edukasi yang

tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020

tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020—2024 dan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 62/PJ/PJ.09/2020 tentang

Rencana Strategis Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Tahun 2020—2024.

B.Tema Lomba Tutur Pajak 2022

Lomba Tutur Pajak Tahun 2022: Story Telling bertema “Muda Berkreasi,

Membangun Negeri”.

C.Peserta

Peserta Lomba Tutur Pajak 2022: Story Telling “Muda Berkreasi, Membangun

Negeri” adalah berikut.
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1. Kategori sekolah dasar (SD) dan sederajat dapat diikuti oleh siswa kelas 1

sampai dengan kelas 6 dari sekolah di seluruh Indonesia baik sekolah negeri

maupun swasta;

2. Kategori sekolah menengah pertama (SMP) dan sederajat dapat diikuti oleh

siswa kelas 7 sampai dengan kelas 9 dari sekolah di seluruh Indonesia baik

sekolah negeri maupun swasta;

3. Kategori sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat dapat diikuti oleh

siswa kelas 10 sampai dengan kelas 12 dari sekolah di seluruh Indonesia

baik sekolah negeri maupun swasta;

4. Peserta merupakan individu/perseorangan (bukan kelompok) yang mewakili

masing- masing sekolah;

5. Setiap sekolah dapat mengirimkan perwakilan lebih dari satu peserta.

D. Jadwal Kegiatan

1. Pendaftaran dan pengumpulan video dimulai pada 25 Juli 2022 – 14 Agustus

2022.

2. Penjurian dilaksanakan pada 15 – 17 Agustus 2022.

3. Pengumuman dan penganugerahan pemenang dilaksanakan pada 18

Agustus 2022 dalam acara puncak Pajak Bertutur 2022.

E.Dewan Juri

Dewan juri Lomba Tutur Pajak 2022: Story Telling “Muda Berkreasi, Membangun

Negeri” terdiri dari juri internal Direktorat Jenderal Pajak dan juri eksternal yang

merupakan profesional di bidang story telling.
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F. Teknis Pelaksanaan Lomba

1. Ketentuan Umum

a) Peserta membuat video story telling baik menggunakan bahasa Indonesia

maupun bahasa Inggris dengan naskah cerita yang telah disiapkan oleh

masing-masing peserta sesuai dengan tema;

b) Video story telling yang dibuat bersifat orisinal tanpa melanggar hukum

atau subjek apa pun dari pihak lain sesuai dengan peraturan dan

perundang- undangan yang berlaku dan belum pernah dipublikasikan di

media apa pun, serta belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi mana

pun;

c) Video story telling yang dikirimkan tidak melanggar HAKI;

d) Video story telling yang dikirimkan tidak menimbulkan konflik SARA,

mengandung keberpihakan politik tertentu, dan mengandung pornografi

serta konten yang tidak pantas;

e) Musik iringan yang digunakan tidak melanggar hak cipta untuk menghindari

pemblokiran unggahan;

f) Tata panggung bersifat bebas;

g) Penggunaan artistik dan riasan karakter disesuaikan dengan isi naskah;

h) Seluruh karya yang telah dikirim akan tetap menjadi hak milik peserta,

namun Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan, menyiarkan, dan

mengubah seluruh atau sebagian karya tersebut untuk keperluan edukasi

perpajakan tanpa batas waktu yang ditentukan serta peserta tidak dapat

menuntut royalti kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak;

i) Panitia berhak untuk melakukan diskualifikasi peserta atau mencabut gelar

juara dari pemenang jika ditemukan kecurangan atau pelanggaran hukum

pada karya yang diikutsertakan dalam lomba;

j) Video story telling yang telah dikirimkan peserta akan dinilai oleh dewan

juri;

k) Setiap kategori lomba akan dipilih Juara 1, Juara 2, dan Juara 3;

l) Peserta yang sudah melakukan pendaftaran dianggap telah membaca dan

mematuhi mekanisme pendaftaran serta ketentuan lomba yang

disampaikan melalui pengumuman ini; dan
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m) Keputusan panitia dan dewan juri dapat dipertanggungjawabkan, bersifat

mutlak, dan tidak dapat  digugat..

2.  Ketentuan Khusus

a) Pendaftaraan Lomba Tutur Pajak 2022: Story Telling “Muda Berkreasi,

Membangun Negeri” tidak dikenakan biaya atau gratis;

b) Peserta wajib melakukan pendaftaran serta melengkapi dan mengirimkan

lampiran yang disebutkan dalam formulir pendaftaran;

c) Pendaftaran dan pengumpukan video story telling secara daring melalui

tautan https://bit.ly/LombaTuturPajak2022;

d) Pendaftaran dan pengumpulan video story telling dapat dilakukan oleh

masing- masing peserta maupun oleh pihak sekolah (salah satu);

e) Setiap peserta hanya dapat mengirimkan video story telling maksimal 1

(satu) video;

f) Peserta atau pihak sekolah wajib melampirkan berkas pendukung pada

formulir pendaftaran meliputi:

1) Naskah storry telling dalam format fail pdf dan ukuran maksimal 5 mb;

2) Surat Keterangan/Pengantar dari sekolah sesuai dengan data asli dan

legal dengan format fail pdf dan ukuran maksimal 5 mb;

3) Tautan video story telling yang telah diunggah melalui Google Drive

peserta masing masing dengan pengaturan akses tautan dibuka untuk

publik;

g) Peserta yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran atau tidak

melengkapi hasil karya lomba sampai batas akhir pendaftaran akan

dinyatakan gugur;

h) Video story telling dibuat dengan ketentuan:

1) Video story telling berdurasi minimal 10 menit dan maksimal 15 menit

termasuk intro dan outro;

2) Format video adalah MP4;

3) Resolusi video minimal 720p 24fps;

4) Unsur pencahayaan dan audio harus memenuhi syarat sebagai karya

audio- visual. Aspek tersebut akan sangat mendukung ekspresi dan

suara aktor;
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5) Pengambilan gambar dilakukan dengan format lanskap dan

memperhatikan variasi volume gambar, mencakup long-shoot, medium

shoot, dan close-up.

G. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian dalam Lomba Tutur Pajak 2022: Story Telling “Muda

Berkreasi, Membangun Negeri” meliputi:

1. ketepatan tema dan judul, bobot nilai 10%,

2. alur cerita, bobot nilai 10%,

3. keunikan cerita, bobot nilai 10%,

4. nilai-nilai dalam cerita, bobot nilai 10%,

5. gestikulasi/bahasa tubuh, bobot nilai 10%,

6. pemilihan kata/diksi, bobot nilai 10%,

7. vokal/intonasi/kecepatan dan volume suara, bobot nilai 10%,

8. media/properti dan kostum, bobot nilai 10%,

9. penguasaan panggung, bobot nilai 10%, dan

10. videografi, bobot nilai 10%.

H.Apresiasi kepada Peserta

1. Sertifikat elektronik untuk semua peserta lomba;

2. Total Hadiah Pemenang Lomba sebesar Rp 18.000.000,00 (Delapan Belas

Juta Rupiah), pajak ditanggung pemenang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kategori SD dan sederajat

1) Juara 1: Piagam Penghargaan dan Beasiswa Rp3.000.000,00

2) Juara 2: Piagam Penghargaan dan Beasiswa Rp2.000.000,00

3) Juara 3: Piagam Penghargaan dan Beasiswa Rp1.000.000,00

b. Kategori SMP dan sederajat
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1) Juara 1: Piagam Penghargaan dan Beasiswa Rp3.000.000,00

2) Juara 2: Piagam Penghargaan dan Beasiswa Rp2.000.000,00

3) Juara 3: Piagam Penghargaan dan Beasiswa Rp1.000.000,00

c. Kategori SMA dan sederajat

1) Juara 1: Piagam Penghargaan dan Beasiswa Rp3.000.000,00

2) Juara 2: Piagam Penghargaan dan Beasiswa Rp2.000.000,00

3) Juara 3: Piagam Penghargaan dan Beasiswa Rp1.000.000,00

3. Karya yang terpilih akan digunakan sebagai materi edukasi perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak dan ditayangkan di laman

https://edukasi.pajak.go.id/.

I. Ketentuan Lain-lain

1. Ketentuan ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu; dan

2. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Penyuluhan,

Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, (021) 5250208, 5251509, email:

edukasi@pajak.go.id, situs: www.pajak.go.id; www.edukasi.pajak.go.id, atau

narahubung Sdr. Sella Anggraini Harahap (0852 6256 9510) dan Sdr. Rima

Budiarti (085867814154).
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