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Daun Muda Award 2022
Citra Pariwara menyelenggarakan ajang kompetisi khusus bagi praktisi muda periklanan Indonesia.
Kompetisi ini diberi nama Daun Muda Award yang bertujuan memacu persaingan para generasi muda
periklanan di tingkat nasional dan regional.
Tahun ini adalah tahun ke 19 penyelenggaraan Daun Muda Award. Dari delapan belas
penyelenggaraan sebelumnya, P3I telah berhasil mengirimkan 14 pasang insan muda periklanan ke
ajang Young Lotus Creative Workshop di Asia Pacific Advertising Festival (dikarenakan AP AdFest
pernah meniadakan Young Lotus).

PERSYARATAN
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Insan kreatif periklanan yang lahir sesudah tanggal 30 September 1992
Warga Negara Indonesia (WNI), yang dibuktikan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) yang masih berlaku
Peserta adalah tim yang beranggotakan 2 (dua) orang (tidak harus dari perusahaan yang sama)
Peserta bekerja di perusahaan yang berdomisili di Republik Indonesia
Anggota tim peserta hanya boleh terdaftar dalam 1 (satu) tim dan tiap tim hanya diperkenankan
mengisi 1 (satu) Formulir Materi Lomba
Mengikuti seleksi awal
Mendaftarkan diri dan membayar uang keikutsertaan sebesar Rp 1.500.000,- per pasang
Belum pernah menjadi Pemenang Pertama Daun Muda Award, Pemenang Pertama Young Lions
Indonesia, dan Pemenang Pertama Young Spikes Indonesia
Jika terpilih sebagai FINALIS, Wajib mengikuti program Daun Muda Award School mulai dari
tanggal 12 - 14 Desember 2022, di Bali.
Wajib sudah mengikuti program vaksinasi COVID-19 minimal booster pertama, yang dibuktikan
dengan menunjukkan sertifikat. Jika karena alasan kesehatan peserta tidak dapat melakukan
vaksinasi, maka peserta wajib menunjukkan surat dokter yang menjelaskan alasan tersebut

SELEKSI AWAL
Pasangan peserta harus mengikuti seleksi awal dengan membuat karya kreatif dengan tahapan
sebagai berikut:
1. Mendaftarkan diri lewat sistem pendaftaran Citra Pariwara 2022 di https://citrapariwara.org
2. Peserta harus sudah menyelesaikan seluruh proses pendaftaran dan pembayaran di sistem
pendaftaran Citra Pariwara selambat-lambatnya tanggal 3 November 2022 pukul 17.00 WIB.
3. Bagi peserta yang telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran, mereka akan dapat
mengunduh penugasan (brief) melalui situs pendaftaran Citra Pariwara 2022 pada tanggal 11
November 2022 (penugasan akan dapat diunduh mulai pk. 21.00).
4. Peserta diberi waktu selama 2 (dua) hari untuk mengerjakan penugasan tersebut dan wajib
mengirimkan materi lombanya paling lambat tanggal 13 November 2022 (pk. 23.59). Tata cara
pembuatan dan pengiriman Materi Lomba (dalam format PDF dan dalam bahasa Inggris) akan
disampaikan bersamaan dengan penugasan.
5. Peserta yang telah memenuhi syarat pendaftaran tapi tidak mengirimkan Materi Lomba pada
waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri atau gagal dan uang pendaftaran tidak akan
dikembalikan.
Dewan Juri Daun Muda Award 2022 akan memilih maksimal 10 (sepuluh) pasangan terbaik sebagai
peserta Citra Pariwara Daun Muda Award School yang berhak mengikuti proses eliminasi selanjutnya.
Nama-nama mereka akan diumumkan pada tanggal 21 November 2022 oleh Sekretariat Pendaftaran
Citra Pariwara 2022 dan peserta akan dihubungi langsung oleh panitia melalui nomor telepon atau
e-mail yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran.

PEMILIHAN PEMENANG
Para finalis tersebut akan diminta untuk mengikuti Daun Muda Award School yang akan berlangsung
dari tanggal 12 - 14 Desember 2022 di Bali (dengan biaya perjalanan (pesawat) dan akomodasi
ditanggung Panitia). Daun Muda Award School adalah upaya matrikulasi yang akan
mempresentasikan materi lomba terakhir yang dibuat pada Award School ke hadapan Dewan Juri
Panel 5.
Program Daun Muda Award School akan terbagi menjadi:
1. Workshop serial, yang akan diselingi dengan One-on-One Session, dan diakhiri dengan
pemberian penugasan/brief baru untuk dipresentasikan di hari berikutnya.
2. Hasil kerja peserta atas tiap penugasan akan dinilai oleh Panel Juri 5. Nilai dari tiap penugasan
tersebut akan dikumpulkan sampai akhir sesi yang menentukan pemenang - tidak ada
eliminasi, seluruh peserta Finalis akan mengikuti sesi Daun Muda Award School sampai tahap
akhir.
3. Workshop, One-on-One Session akan berlangsung dari tanggal 12-13 Desember 2022
4. Setiap peserta akan diberi tugas akhir yang harus dipresentasikan dalam waktu maksimal 10
(sepuluh) menit di hadapan Panel Juri 5 Citra Pariwara 2022 (dalam bahasa Inggris) pada
tanggal 14 Desember 2022
Pemenang Piala Daun Muda Gold, Silver dan Bronze akan ditentukan oleh Panel Juri 5 dan akan
diumumkan pada Malam Anugerah Citra Pariwara 2022. Pemenang utama (Gold) berhak mewakili
Indonesia di Young Lotus Workshop pada tahun 2023.

PENGHARGAAN & HADIAH
Selain akan mendapatkan sertifikat dan piala penghargaan (penyerahannya akan dilaksanakan pada
Malam Anugerah Citra Pariwara 2022 pada tanggal 16 Desember 2022), pemenang akan dikirim
untuk mengikuti program Young Lotus Workshop – Asia Pacific Advertising Festival 2023 atas biaya
P3I DKI Jakarta yang mencakup:
▪
▪
▪
▪

Tiket Pesawat Jakarta – Bangkok – Jakarta *)
Transportasi dari Bangkok – Pattaya p.p.
Biaya registrasi Asia Pacific Advertising Festival 2023
Akomodasi selama mengikuti Asia Pacific Advertising Festival 2023
*) Dokumen perjalanan berupa passport dan bea fiskal menjadi tanggungan peserta
pasangan pemenang

Pemenang yang karena alasan apapun juga tidak dapat berangkat ke AP AdFest 2023, tidak dapat
digantikan oleh peserta lain.
Bagi pasangan finalis yang bukan pemenang akan diberikan sertifikat.
Catatan:
● Keberangkatan ke Pattaya dilakukan jika pada 2023 AP AdFest akan diadakan secara offline.
● Panitia Daun Muda Award 2022 akan menanggung biaya transportasi dan akomodasi bagi finalis
Daun Muda yang terpilih, untuk melakukan rangkaian aktifitas yang sudah ditentukan oleh Panitia.
● Seluruh finalis Daun Muda Award 2022 berhak mengikuti seluruh kegiatan Citra Pariwara 2022
tanpa biaya tambahan.

