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JATIM VLOG COMPETITION 2018 

“Social Happening and Movement” 

 

Deskripsi Lomba: 

 

JATIM Vlog Competition 2018 adalah sebuah kompetisi pembuatan vlog, kolaborasi Pendidikan Bahasa 

dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan Tri Seluler, yang memberikan wadah bagi anak 

– anak muda usia SMA untuk meningkatkan ketrampilan berkomunikasi secara digital dalam lomba 

pembuatan vlog. Tema yang diangkat adalah “Social Happening” atau “Social Movement”. Peserta lomba 

dapat memilih salah satu dari kedua tema yang dilombakan. Melalui tema ini, para peserta didorong 

untuk meningatkan kepekaan sosial atas fenomena yang sedang terjadi di lingkungan sekitar, 

mendokumentasikan hal – hal unik dan khas untuk meningkatkan kebanggaan atas budaya lokal, dan 

melatih semangat kepemimpinan untuk menginisiasi gerakan – gerakan postif di lingkup masyarakat 

sekitar. Kesemua tujuan itu diungkapkan dalam bentuk vlog yang merupakan media audio dan visual, 

sehingga dapat menjangkau audiens secara luas, untuk memperkaya wawasan generasi muda di era digital. 
 

Syarat	dan	Ketentuan	Lomba:	
	

1. Peserta	adalah	siswa/i	SMA/SMK/MAN	sederajat,	baik	laki	–	laki	ataupun	perempuan,	yang		

berusia	16	–	19	tahun.	Hal	ini	dibuktikan	dengan	kartu	identitas	pelajar	yang	masih	berlaku.	
2. Peserta	 dapat	 mendaftarkan	 diri	 sebagai	 peserta	 perorangan	 atau	 tim	 beranggotakan	

maksimal	4		orang.	
3. Vlog	dapat	dibuat	dengan	tema	“Social	Happening”	atau	“Social	Movement”.	
4. Durasi	vlog	minimal	3	menit	dan	maksimal	5	menit.	
5. Video	 harus	 orisinil,	 tidak	 melanggar	 hak	 cipta	 orang	 lain,	 belum	 pernah	 dipublikasikan	

sebelumnya	dan	belum	pernah	diikutkan	dalam	lomba	sejenis.	
6. Dalam	pembuatan	vlog,	 jika	peserta	berdialog	dalam	Bahasa	Indonesia,	maka	peserta	wajib	

memberi	 subtitle	 Bahasa	 Inggris.	 Sebaliknya,	 jika	 di	 dalam	 vlog	 peserta	 berdialog	 dalam	

Bahasa	Inggris,	maka	peserta	wajib	memberi	subtitle	Bahasa	Indonesia.	
7. Peserta	wajib	mengisi	lengkap	formulir	yang	dapat	diunduh	di	website:	www.englishwm.net	

dan	 mengirimkannya	 ke	 email	 :	 3ngdept@ukwms.ac.id (disertai	 scan	 kartu	 pelajar	 yang	

masih	berlaku)	selambat	–	lambatnya	pada	1	Maret	2018.	
8. Peserta	wajib	mengunggah	 vlog	 di	 akun	YouTube	 dan	 Instagram	masing	 –	masing	 dengan	

menyertakan	beberapa	poin	di	bawah	dalam	deskripsi	YouTube	dan	Instagram:	

• Kalimat	 :	JATIM	Vlog	Competition	2018	
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• Hash	tag	 :	#3Vlog	#TriJatim	#TriJatim	#engdeptwm	#englishukwms	

• Tag	 	 :	 @BonstriJatim	 @BroadbandCornerEastJava	 @TriIndonesia	

@englishdeptwm	
9. Peserta	peorangan	ataupun	tim	hanya	boleh	mengirimkan	1	karya.	
10. Periode	lomba	mulai	4	Febuari	2018	–	11	Maret	2018	dengan	batas	pengunggahan	karya	4	

Maret	2018.	
11. Peserta	lomba	tidak	dipungut	biaya	atau	gratis.	
12. Peserta	wajib	mengikuti	akun	sosial	media:	

• Instagram	 :BonstriJatim	;	englishdeptwm	

• Fanpage	 :	BroadbandCornerEastJava	;	English	Department	UKWMS	(@englishukwms)	

• Mobile	Apps	:	FKIP	UKWMS	

• Wesbite	 :	englishwm.net	
13. Finalis	dan	pemenang	akan	diumumkan	di	laman	akun	sosial	di	atas.	

	

Kriteria	Penelitian	
	

1. Konsep	bercerita	melalui	video.	

2. Vlog	mengandung	pesan	positif	sesuai	tema	terkait.	

3. Menampilkan	alur	cerita	yang	jelas	dan	nilai	seni	yang	artisitik.	

4. Penyampaian	pesan	mudah	diterima	khalayak.	

5. Tidak	ada	unsur	RAISA	(Ras,	Agama,	Ideologi,	Suku,	dan	Antar	golongan).	

6. Pemenang	Juara	Favorit	akan	ditentukan	dari	banyaknya	Likes	dari	unggahan	Vlog	peserta		

di	akun	Instagram	masing	–	masing.	

Hadiah	
	

1. Pemenang	I	 	 :	Rp.	3.000.000,-	+	Potongan	USP	50%	+	Sertifikat	+	Goodie	Bag	

2. Pemenang	II	 	 :	Rp.	2.000.000,-	+	Potongan	USP	40%	+	Sertifikat	+	Goodie	Bag	

3. Pemenang	III	 	 :	Rp.	1.000.000,-	+	Potongan	USP	30%	+	Sertifikat	+	Goodie	Bag	

4. PemenangFavorit	 :	Rp.	500.000,-	+	Potongan	USP	25%	+	Sertifikat	+	Goodie	Bag	

5. Fimalis	 	 	 :	Sertifikat	+	Goodie	Bag	

	

NB:	Untuk	informasi	lebih	lanjut,	silakan	menghubungi	contact	person	kami	di:	

Jessica	(08992012018)	

Yudha	(08989948882)	

	


