
 
 

PRESS RELEASE 

 TALENT HUNTING BAGIMU NEGRI 

Latar belakang 

Ajang Pemilihan TALENT HUNTING BAGIMU NEGRI Adalah ajang pencarian 

bakat bakat dan sebagai wadah yang peduli terhadap pemberdayaan dan 

pengembangan potensi talent generasi muda untuk meningkatkan kualitas, 

kemandirian, martabat khususnya di kabupaten terpencil dan baru 

berkembang dunia kreatif. Mengembangkan potensi talent menunjukan 

adalah Sebuah event pencarian bakat Akbar terbesar di Indonesia. 

Membangun awareness untuk menarik perhatian  bagi calon bakat baru 

untuk selalu meningkatkan  kreativitas dan motivasi generasi muda disalurkan 

ke film 1000 detik 1 cahaya, pengisi lagu di soundtrack film 1000 detik 1 cahaya 

dan DUTA BAGIMU NEGRI yang disalurkan ke beberapa peluang talenta seperti 

DUTA ANTI NARKOBA, DUTA PARIWISATA, DUTA PENDIDIKAN dan DUTA KREATIF 

DAN INOVASI yang nantinya menjadi DUTA BAGIMU NEGRI DALAM SETIAP 

PROPINSI. Hingga terkumpul 34 propinsi yang dipilih secara nasional.  

Provinsi lampung selaku provinsi pertama yang menjadi tuan rumah 

TALENT HUNTING BAGIMU NEGRI mempunyai advance dalam hal pariwisata, 

seni, budaya, kreatifitas membutuhkan inovatif dalam sebuah kesinambungan 

untuk selalu menjadi inspiratif kalangan generasi muda menjadi calon talenta 

generasi baru. 

diharapkan menjadi barometer yang interaktif, diharapkan memberi 

banyak  kesempatan untuk melakukan kreatif dan berkarya khususnya di dunia 

acting  menjadi sebuah keuntungan wilayah PROVINSI LAMPUNG sendiri dalam 

bidang Kebudayaan, ekonomi, entertainments dan bisnis. Dan sebuah prestasi 

yang perlu dikembangkan dan ditularkan untuk generasi berikutnya. 

 

Metode 

Talent hunting bagimu negeri untuk generasi muda di kala ini berusaha 

mewujudkan aspirasi dan keberlangsungan budaya lampung pada generasi 

muda khususnya dan pemberdayaan dalam seni budaya kreatif pariwisata dan 

meningkatkan ekonomi partisipatif di lampung. 



 
 

Untuk menentukan kualitas dan manfaat positif dari program talent 

hunting bagimu negeri yang dapat mengispirasi pemuda pemudi Indonesia 

yang berpotensi dan memiliki kemauan yang keras untuk mencapai perubahan 

yang positif sehingga tercetus generasi muda Indonesia yang berkualitas dan 

mampu bersaing secara nasional. 

Dalam Program talent hunting bagimu negeri dan para inpirator muda 

dalam perubahan memakai metode pendekatan partisipasif di mana 

masyarakat bukan sebagai objek pemberdayaan saja tetapi juga menjadi 

subjek pemberdayaan, sehingga masyarakat tidak akan merasa 

ketergantungan dan dirugikan. Pendekatan pertisipatif dari mulai assessment 

masalah, penggalian potensi, pemetaan, hingga pelaksanaan program 

dilakukan bersama inspirator muda dan masyarakat 

Itikad Baik “Niat, harapan dan inspiratif dalam tindakan, pikiran, perbuatan 

yang positif, dan berbuat baik untuk rakyat Indonesia, masyarakat, keluarga 

dan diri sendiri” 

 

Prasangka Membangun “Apapun tanggapan, pikiran, dan sesuatu yang 

mengispirasi hendaknya berangkat dari prasangka, apapun itu dengan tujuan 

lebih membangun, berempati kalibrasi serta upaya untuk lebih baik” 

 

Berdayakan Budipekerti “Memberdayakan, mengupayakan, menetapkan, 

memahami, menjiwai” 

BUDIPEKERTI 

“Budaya, pendidikan kerja nyata dengan hati. Di generasi muda jaman 

sekarang adakah dari generasi kedepan lainnya” 

 

Tunjukan kemampuanmu dan jadilah yang 

pertama serta kebanggan  propinsi kamu. 

 

 

 

 

 



 
 

JADWAL PENDAFTARAN November 

Mall 
Target 

Interaksi sosial dengan masyarakat menunjang dan mendukung 

tujuan kegiatan serta memberdayakan dan mensinergikan komunitas 

digital, menjaring potensi peserta dari audisi talent hunting BAGIMU NEGRI 

sebagai calon Pemimpin Indonesia Masa Depan Ajang Publikasi dan 

Promosi terkait ‘Key Message’ yang di harapkan bisa diberdayakan sesuai 

target, wahana mitra dan pendukung kegiatan untuk promosi, publikasi 

dan marketing program yang dimiliki 
 

14 s/d 27 Februari 2021 dibuka audisi talent hunting BAGIMU NEGRI 
secara online dan gratis 

 

 
Talent hunting bagimu negri  tahap seleksi dipilih menjadi 60 peserta dari 

masing-masing kreteria SD, SMP, SMU dan UMUM untuk mengikuti workshop 

webinar oleh para guru-guru professional di bidangnya. 

 Dari Propinsi Lampung telah terpilih 24 finalis untuk mengikuti karantina di 

pusat kota lampung selama 3 hari dan akan di umumkan di grand final untuk 

finalis terpilih main film 1000 detik 1 cahaya 12 finalis, 2 finalis terpilih mengisi 

soundtrack filmnya dan 4 finalis masing-masing duta bagimu negri anti narkoba, 

pendidikan, pariwisata dan kreatif dan inovasi  

 
 
 

 


