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#orangechallenge 

 

 

FAQ 

Apakah tantangan #orangechallenge ini? 

#orangechallenge mengajak warga Indonesia yang berusia minimal 15 tahun untuk 

membuat konten yang bisa dibagikan dan berdampak positif (baik dalam bentuk video 

pendek, karya seni visual 2D seperti komik dan ilustrasi, meme, dan lagu) yang mampu 

menggambarkan bagaimana kondisi di Indonesia dalam menangani isu kekerasan 

terhadap perempuan dan anak perempuan dan visimu untuk mengakhiri isu kekerasan 

terhadap perempuan dan anak perempuan. Kegiatan ini adalah bagian dari Kampanye 

16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diselenggarakan oleh UN Women, 

UNFPA, UNDP, dan Komnas Perempuan 

Apakah saya bisa mengikuti kompetisi ini? 

Jika kamu adalah Warga Negara Indonesia berusia minimal 15 tahun pada 10 November 

2021, maka kamu memenuhi syarat untuk mengikuti tantangan ini. 

Materi apa yang memenuhi syarat untuk tantangan ini? 

Kamu bisa mengirim salah satunya, video pendek berdurasi maksimal 1 menit, karya seni 

visual 2D (ilustrasi, komik, lukisan, dll), meme, dan/ atau lagu ciptaanmu. 

Apakah saya harus membayar untuk ikut serta dalam #orangechallenge? 

Peserta tidak dipungut biaya apapun untuk mengikuti tantangan ini. Hati-hati pada 

tindakan penipuan yang mengatasnamakan panitia untuk permintaan transaksi uang 

sehubungan dengan keikutsertaan dalam tantangan #orangechallenge. 

Apa saja hadiah yang peserta dapatkan? 

Pemenang 1, 2, dan 3 akan menerima masing-masing 1 unit laptop. Dua pemenang 

favorit masing-masing akan menerima 1 unit ponsel. Sepuluh kreator finalis akan 

menerima masing-masing goodie bag edisi terbatas. 

Kapan tenggat waktu pengiriman materi lomba dan pengumuman? 

25 November: Hari terakhir pendaftaran 

2 Desember: Pengumuman finalis di akun media sosial UN in Indonesia 



9 Desember: Hari terakhir proses pengambilan suara untuk pemenang favorit 

10 Desember: Pengumuman pemenang 

Siapa saja jurinya dan apa saja kriteria yang mereka cari? 

Kriteria penilaian terbagi menjadi dua, yaitu relevansi terhadap tema yang diberikan dan 

kreativitas dalam konten yang dikumpulkan. Pemenang favorit akan dipilih berdasarkan 

pengambilan suara dan penilian juri berdasarkan 2 kriteria tersebut. 

Bisakah saya mengumpulkan karya yang pernah saya buat ke #orangechallenge? 

Kamu bisa mengumpulkan hasil karya yang pernah kamu buat sebelumnya, asalkan 

karya tersebut belum pernah kamu publikasikan atau kamu kirimkan untuk kompetisi lain. 

Pastikan karyamu memenuhi kriteria hak cipta sebelum kamu kumpulkan. 

Apa yang akan terjadi jika karya saya terpilih? Dan apa yang terjadi jika tidak? 

Jika karya kamu tidak terpilih, kamu tetap mempertahankan hak milik atas karya kamu. 

Namun, dengan mengumpulkan karya, maka kamu telah memberikan lisensi digital 

non-ekslusif untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia untuk menggunakan 

karya kamu di berbagai platform media sosial dan daring. Jika karya kamu digunakan, 

pencantuman kredit atas karyamu akan dilakukan. 


