
PEDOMAN LOMBA VLOG  

SSC (STIKI STUDENT COMPETITION) VI  

  

 Lomba vlog ini terbuka untuk peserta perorangan atau kelompok (maksimal 3 orang), 

siswa atau siswi SMA/SMK sederajat di Wilayah Jawa Timur.  

 Lomba tidak dipungut biaya.  

 Peserta wajib follow Instagram @stikimalang dan @ssc_stiki 

 Durasi video minimal 3 menit dan maksimal 5 menit.  

 Tema video : Techno Effect (hasil karya dapat menceritakan bagaimana teknologi 

berdampak kepada kehidupan manusia, entah berdampak negatif atau positif).  

 Periode pendaftaran dan pengumpulan karya 29 Oktober 2018 – 13 Januari 2019.  

 Video peserta lomba diunggah di Youtube menggunakan tagar #stikimlg, #SSCVIVlog, 

#TechnoEffect, lalu dideskripsikan (min 100 kata).  

 Selain diunggah ke Youtube, cantumkan link download dari video original pada saat 

melakukan registrasi, agar bisa diunduh oleh panitia.  

 Apabila video tidak menggunakan bahasa Indonesia, peserta wajib menyertakan subtitle.  

 Video tidak boleh mengandung muatan SARA dan pornografi.  

 Video harus merupakan karya sendiri dan dilarang menjiplak karya orang lain dan belum 

pernah diikut sertakan di kompetisi manapun. Setiap peserta akan dikonfirmasi keaslian 

karyanya dengan menunjukkan file digital asli (Data Exif). Panitia tidak bertanggung 

jawab bila ada tuntutan hukum dari pihak lain atas karya video yang dikirimkan 

 Karya minimal diproduksi pada bulan Juli 2018 – Januari 2019.   

 Peserta bebas menggunakan kamera digital kecuali kamera handphone.  

 10 besar diumumkan di official Instagram SSC, web http://pk2m.stiki.ac.id dan email 

masing-masing peserta pada tanggal 17 Januari 2019.  

 Peserta yang masuk 10 besar bisa mengikuti Technical Meeting di STIKI Malang pada 

tanggal 19 Januari 2019.  

 Setelah itu, 10 besar yang terpilih melakukan presentasi karya di STIKI Malang pada 

tanggal 22 Januari 2019.  

 Pihak penyelenggara berhak mendiskualifikasi peserta apabila melakukan kecurangan.  

 Keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat.  



  

 Ketentuan Penilaian : 

o Teknik shoot & editing yang digunakan. 

o Kesesuaian karya dengan tema. 

o Konsep video. 

 Kategori Pemenang : 

o Juara 1 : Golden Ticket STIKI + Rp. 1.500.000 + Trophy + Setifikat 

o Juara 2 : Golden Ticket STIKI + Rp. 1.000.000 + Trophy + Sertifikat 

o Juara 3  : Golden Ticket STIKI + Rp. 750.000 + Trophy + Sertifikat 

 

 

 

 

 

 

 

  



SURAT PENYATAAN 

  

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :  

  

Nama Sekolah   : .......................................................................................................  

Nama   : ....................................................................................................... 

Alamat    :....................................................................................................... 

Tempat/Tanggal Lahir : .................................................................................................................... 

  

  

Dengan ini menyatakan bahwa :  

1. Karya yang kami kirimkan untuk Lomba VLOG (SSC) merupakan karya asli  

2. Karya VLOG belum pernah dilombakan.  

  

Demikian surat pernyataan kami, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  

  

Mengetahui / menyetujui :   

Wali kelas / Kepala Sekolah*          ...................,............2018  

  

                  Materai Rp. 6000  

  

 ....................................          .......................................  

*pilih salah satu  


