
Petunjuk Teknis 

 
1. Cabang Vlog 

1) Persyaratan Peserta Lomba Video Blog (VLOG) 

1) Peserta Lomba adalah Mahasiswa PTKIN (Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam Negeri) se-Jawa 

2) Peserta lomba mengisi formulir pendaftaran di 

bit.ly/VLOGIPPBMM2020 

3) Peserta wajib mengikuti media sosial dan akun Youtube UIN 

Sunan Kalijaga Yogakarta: 

a. Instagram : @uinsk 

b. Facebook : @uinsk 

c. Youtube : UIN Sunan Kalijaga 

d. Twitter : @uinsk 

4) Video paling lambat diunggah pada tanggal 31 Maret 2020 

5) Peserta tidak dipungut biaya atau gratis. 

6) Hasil keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak bisa di 

ganggu-gugat. 

7) Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat 

dan ketentuan lomba, panitia berhak melakukan diskualifikasi dan 

membuat ketentuan lebih lanjut. 

8) Hasil karya yang telah didaftarkan menjadi milik UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, namun hak cipta tetap menjadi tanggung 

jawab peserta. 

b. Ketentuan Video Blog (VLOG) 

1) Video bertema “Asyiknya Kuliah di PTKIN”. 

2) Buat video sekreatif mungkin dengan berisi ajakan untuk berkuliah 

di PTKIN. 

3) Video dibuat dengan durasi minimal 1 menit dan maksimal 5 menit. 

4) Video beresolusi minimal HD 720p. 

5) Pengambilan video tidak dibatasi dengan menggunakan alat 

apapun. 

6) Video wajib bersifat orisinal dan terbaru, tidak melanggar hak 

kekayaan intelektual pihak manapun dan belum pernah 



dipublikasikan sebelumnya. 

7) Video tidak mengandung SARA, pornografi, dan tidak melanggar 

hukum/aturan yang berlaku dan tidak terdapat atribut politik 

apapun dalam video. 

8) Di closing video menyertakan logo UIN Sunan Kalijaga dan IPPBMM 

2020 yang dapat diunduh pada bit.ly/VLOGIPPBMM2020 

9) Peserta wajib menggungah video pada kanal Youtube selama 

periode lomba dengan member tagar #LombaVlogIPPBMM2020 

#AsyiknyaKuliahdiPTKI #UINSunanKalijaga 

c. Tahapan Seleksi 

1) Babak Penyisihan 

- Video paling lambat diterima panitia pada tanggal 31 Maret 

2020 

2) Babak Final 

- Dari seluruh peserta akan dipilih 10 hasil karya terbaik. 

- Finalis akan diumumkan pada tanggal 6 April 2020 

- Finalis akan diminta mempresentasikan hasil karya dan 

Tanya jawab terbuka dengan tim juri. 

- Dilaksanakan pada tanggal, 11 April 2020 

- Pukul : 08.00 – 15.30 WIB 

- Tempat : Teatrikal Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 

d. Kriteria juara 

1. Juara I : Medali, Piagam dan Uang Pembinaan 

2. Juara II : Medali, Piagam dan Uang Pembinaan 

3. Juara III : Medali, Piagam dan Uang Pembinaan 

e. Kriteria Penilaian 

1. Kesesuaian isi konten VLOG dengan tema “Asyiknyakuliah di 

PTKI” serta penyampaian pesan yang mudah diterima oleh 

penonton. 

2. Kualitas sinema tografi, kesesuaian musik dan suara, serta 

plotting atau penentuan alur cerita yang jelas. 

3. Orisinalitas video, isi konten video dan up to date (terbaru). 

4. Jumlah atensi online dari video vlog peserta yang telah di 



unggah di Youtube. 

5. jumlah like terbanyak di Instagram panitia.  


