PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMA VLOG (VIDEO BLOG)
PROGRAM STUDI PENYUNINGAN AUDIO DAN VIDEO
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

A. LATAR BELAKANG
Film bukanlah merupakan hal baru dalam kehidupan masyarakat, dan juga tidak
hanya sebagai media hiburan saja melainkan sebagai media komunikasi antara
pembuat film dengan penontonnya. Di samping itu, film juga merupakan wahana
edukasi yang efektif di tengah masyarakat yang antara lain bertujuan menumbuhkan
kesadaran dan pemahaman baru, maupun perubahan prilaku dan pola pikir di tengah
masyarakat.
Di Indonesia, berbagai jenis film sudah mulai merebak termasuk Vlog. Vlog berasal
dari dua kata yakni “video” dan “blog”. Video adalah teknologi untuk menangkap,
merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak.
Sedangkan Blog adalah catatan pribadi secara online yang sering diperbarui dan
didistribusikan ke masyarakat umum. Vlog adalah catatan pribadi dalam bentuk video
yang diperbarui dan didistribusikan secara umum. Lebih lengkapnya, Vlog ini
termasuk suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan media video sebagai
sumber media utamanya.
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar (AKB) sebagai perguruan tinggi
negeri di kota Blitar mendorong kaum muda untuk mencurahkan ide kreatifitas
tentang potensi kearifan lokal Blitar melalui media vlog. Hal ini dilakukan juga
supaya potensi-potensi yang di Blitar dapat diketahui oleh masyarakat luas serta
mendukung Blitar untuk go internasional.

B. TUJUAN
Tujuan dari pelaksanaan lomba vlog ini adalah:
1. Mendorong partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam upaya penguatan jati diri
sebagai bangsa yang bangga dengan kearifan lokalnya.
2. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan wawasan tentang pendidikan, seni
budaya, wisata, dan kuliner di Blitar.
3. Mendorong peningkatan upaya-upaya dalam pengembangan potensi dan promosi
wisata kearifan lokal di Blitar
4. Mendorong peningkatan peran dan kreatifitas pemuda bangsa.

C. SASARAN
Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa-siswi SMA/SMK/MA sederajat di Blitar Raya.

D. TEMA LOMBA
Tema dari pelaksanaan lomba Vlog adalah “Promosi potensi Kearifan lokal Blitar
(pendidikan, Seni budaya, wisata, kuliner)”.

E. WAKTU PELAKSANAAN
Waktu pelaksanaan lomba dimulai tanggal 04 September sampai dengan 14 Oktober
2018.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN
Hasil yang diharapkan melalui perlombaan ini adalah:
1. Vlog bertema kearifan lokal Blitar
2. Lahirnya vloger baru
3. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui potensi kearifan lokal Blitar

G. KETENTUAN LOMBA
1. KRITERIA PESERTA
a. Kompetisi diperuntukkan untuk siswa-siswi SMA/SMK/MA sederajat
b. Perlombaan bersifat kelompok (1 kelompok maksimal 5 orang).
c. Tidak dikenakan biaya pendaftaran
d. Setiap peserta hanya boleh mengirimkan maksimal 1 (satu) karya.
e. Peserta sepakat untuk hanya akan menyerahkan karya yang berupa karya asli
yang sepenuhnya dihasilkan dan dimiliki oleh Peserta sendiri, dan bukan
merupakan hasil peniruan, penjiplakan, perbanyakan, plagiat, dan/atau
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual atas karya milik pihak lain; di mana
panitia tidak dapat dikenai pertanggung jawaban dalam bentuk apapun dalam
hal timbul klaim atau tuntutan dari pihak manapun.
f. Keputusan panitia dan dewan juri mengikat, tidak dapat diganggu gugat dan
tidak ada surat menyurat.
g. Dengan mengikuti kompetisi ini, para peserta dianggap telah menerima dan
setuju dengan syarat dan ketentuan dan terikat oleh syarat dan ketentuan
tersebut.

2. KRITERIA KARYA
a. Produk berupa video
b. Maksimal durasi video adalah 15 menit.
c. Tidak mengandung unsur SARA
d. Memasukan informasi tentang Akademi Komunisia Negeri Putra Sang Fajar
Blitar baik menggunakan suara, gambar, atau konten yang lain.

3. KRITERIA PENILAIAN
Kriteria yang digunakan sebagai bahan penilaian adalah sebagai berikut:
1. Kesesuaian tema
2. Unsur AKB (Logo, text, atau bentuk yang lain)
3. Viewer
4. Like
5. Dislike

4. KETENTUAN PENGIRIMAN KARYA
1. Peserta mengupload hasil karya vlog ke youtube.com
2. Mengisi formulir pendaftaran di http://bit.ly/LombaVLogAKNBlitar

H. KONTAK PERSON
Kontak person untuk kegiatan perlombaan ini adalah:
1. Heri Priya Waspada, ST, MT (081 334 553 426)
2. Rafika Akhsani, S. Kom, M. Kom (083 111 496 586)

I. HADIAH LOMBA
Penghargaan untuk kegiatan perlombaan berupa trophy dan piagam serta uang
pembinaan sebagai berikut:
Juara 1

Rp. 1.500.000,-

Juara 2

Rp. 1.000.000,-

Juara 3

Rp.

500.000,-

