
 
 

TERM of REFERENCE 

FUTURE LEADERS VOTING (FLV) 

SELEKSI BAKTI NUSA TAHUN 2020 

 

Berkenaan dengan situasi dan kondisi saat ini yakni dinyatakannya pandemik Covid-19, tahap 

uji publik yang merupakan tahap akhir dari seleksi BAKTI NUSA (setelah wawancara) ditiadakan 

dan diganti dengan Future Leaders Voting. 

A. Ketentuan Umum Future Leaders Voting (FLV) 

1. Future Leaders Voting (disingkat FLV) merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian 

seleksi BAKTI NUSA. 

2. Peserta FLV merupakan peserta yang telah dinyatakan lolos tahap wawancara. 

3. Peserta FLV yang tidak mengikuti seluruh ketentuan dalam FLV, secara otomatis akan 

dinyatakan gugur. 

4. FLV bukan satu-satunya penentu dalam seleksi BAKTI NUSA, melainkan sebagai 

pelengkap hasil seleksi wawancara dan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap 

penentuan akhir penerima manfaat BAKTI NUSA. 

B. Teknis Future Leaders Voting (FLV) 

1. Peserta membuat video profil dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Video profil berisi : 

1. biodata singkat; 

2. pengalaman organisasi; dan  

3. rencana pasca kampus (klaster profesi, target karir/profesi, dan kontribusi bagi 

bangsa dan negara)  

a. Durasi video profil adalah 1 (satu) menit. Tidak boleh kurang atau lebih. 

b. Video berbentuk landscape (memanjang), bukan portrait (meninggi). 

c. Pengambilan video boleh menggunakan kamera pro, smartphone, dan lain 

sebagainya. 

d. Video diupload ke Youtube, boleh channel Youtube pribadi maupun teman. Lalu link 

videonya dikirim ke panitia seleksi wilayah masing-masing. 

2. Peserta mengirim link video dan foto close up ke panitia wilayah. Panitia wilayah akan 

meneruskan ke panitia pusat. 

3. Voting yang merupakan event utama dari FLV terdapat beberapa ketentuan, yaitu: 



a. Masing-masing peserta akan tercantum dalam satu laman web di 

www.baktinusa.id sesuai wilayah.  

b. Dalam laman web terdapat video profil, foto, dan nama peserta. 

c. Peserta dihimbau untuk men-share atau membagikan laman web dan mengajak 

sebanyak-banyaknya orang lain untuk melakukan vote bagi dirinya masing-

masing. Boleh menggunakan social media dan lain sebagainya. 

d. Setiap orang hanya diperbolehkan melakukan vote 1 (satu) kali dan dapat 

dibuktikan memiliki profil yang jelas. 

e. Tidak diperkenankan melakukan kecurangan seperti menggunakan aplikasi atau 

bot atau semacamnya untuk mendapatkan vote. Jika ditemukan ada kecurangan, 

maka peserta tersebut akan digugurkan secara langsung oleh panitia. 

 

C. Timeline Future Leaders Voting (FLV)  

 

D. Informasi Tambahan 

1. Sehubungan dengan adanya perubahan tahap seleksi, maka jadwal seleksi mengalami 

sedikit perubahan 

2. Adapun jadwal seleksi hingga penentuan akhir penerima manfaat adalah sebagai 

berikut: 

a. FLV    : 24-26 April 2020 

b. Pengumuman Akhir : 4 Mei 2020 

3. Kami mengajak para peserta untuk turut serta dan proaktif dalam menghadapai wabah 

pandemik Covid-19. Banyak cara yang bisa dilakukan, bisa dengan berbagi masker, 

berbagi makanan, edukasi masyarakat, donasi, dan lain-lain. Hal sederhana lainnya yang 

bisa dilakukan adalah dengan membantu menyebarkan informasi postingan dari 

@baktinusaid @dd_pendidikan @dompetdhuafaorg terkait #CekalCorona. Demi 

bangsa dan negeri Indonesia tercinta yang lebih baik. 
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http://www.baktinusa.id/


Jika ada ketentuan lain yang belum disebutkan di atas, akan disampaikan kemudian. 

Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Aamiin. 

 

Bogor, 14 April 2020 
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Panitia Seleksi BAKTI NUSA 2020 

 


