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VidFest adalah lomba membuat video dengan kesesuaian tema yang telah ditentukan, dan
untuk lomba kali ini tema yang diusung adalah “Smoking in The Right Area”.
Ketentuan & Peraturan
1. Peserta adalah mahasiswa/i aktif di Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
2. Membentuk tim yang beranggotakan maksimal 3 orang, pemeran video boleh diluar
dari anggota yang mengikuti lomba.
3. Tema video yang di usung adalah “Smoking in The Right Area” dimana peserta akan
membuat video tentang larangan merokok ditempat-tempat tertentu di area kampus
dengan menyertakan peraturan-peraturan larangan merokok. Contohnya sebagai
berikut.
Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia nomor 165:
A. Pasal (1) ayat (5)Kawasan dilarang merokok adalah tempat umum, tempat
kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena
kegiatan anak-anak, tempat ibadah dan angkutan umum.
B. Pasal (5) ayat (1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan lingkungan
yang sehat dan bebas asap rokok.
C. Pasal (5) ayat (2) perokok berkewajiban untuk merokok pada tempatnya dan
tidak merokok pada kawasan dilarang merokok.
Peraturan DI Yogykarta nomor 2 tahun 2017 :
A. Pasal(1) ayat (1) Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR
adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok
atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan
produk tembakau.
B. Pasal(3) ayat(1)melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan
lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif
dalam produk Rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan
menurunkan kualitas hidup;
C. Pasal(3)ayat(2)melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan
perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi
untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang
mengandung zat adiktif berupa produk Rokok;
D. Pasal(3)ayat(3)meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat
terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
E. Pasal(3)ayat(4)melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain
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4. Durasi video hanya 3-5 menit.
5. Menggunakan kamera jenis apapun dengan minimum resolusi 1920 × 1080.
6. Video yang diikut sertakan di dalam lomba ini belum pernah diikut sertakan dalam
perlombaan sejenis dan bukan hasil jiplakan/mengambil sebagian hak cipta orang
lain.
7. Bahasa yang dapat digunakan di dalam keseluruhan video durasi pendek bahasa
Indonesia, bahasa asing, maupun bahasa daerah. Jika menggunakan bahasa asing atau
daerah diwajibkan untuk menyertakan subtitle (terjemahan) dalam bahasa Indonesia
pada video.
8. Setiap tim yang terdaftar boleh mengikutsertakan lebih dari 1 (satu) buah video hasil
karyanya.
9. Biaya pendaftaran 50.000 ribu rupiah dikali jumlah video yang diikut sertakan dalam
lomba.
10. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank ke nomor rek 0769761234 a/n
Yasinta Agustina S.
11. Video durasi pendek tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Kesusilaan, moral,
dan SARA (Suku, Agama, dan RAS) , kekerasan(fisik, mental, dan psikologis),
promosi produk komersial, serta tidak mengandung unsur pornografi.
12. Peserta melakukan pendaftaran melalui website( ifest-uajy.com/vidfest).
13. Peserta harus mempunyai video dengan kualitas baik FHD untuk penayangan
penjurian.
14. Video durasi pendek di upload ke YouTube paling lambat tanggal 24 Maret 2019.
Format Judul NamaTim||TemaAcara_VidFest_IFest#7. Jika satu tim mengumpulkan
lebih dari satu video maka format judul harus diubah Nama Tim||TemaAcara_
VidFest_IFest#7_01, berlaku seterusnya.
Contoh Format Judul : Himaforka||Smoking in The Right Area_Vidfest_IFest#7
15. Link video diupload website paling lambat pada tanggal 24 Maret 2019.
16. 10 Finalis diumumkan pada tanggal 7 April 2019 melalui website .
17. 10 Finalis akan diundang ke kampus 3 Atma jaya Yogyakarta Gedung Bonaventura
untuk pembagian hadiah,sertif dan akan ada acara penyambutan untuk para finalis.
18. Hasil karya Tim yang memperoleh juara 1 akan ditampilkan di televisi kampus.
19. Semua video yang diperlombakan merupakan hak milik penyelenggara.
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Kriteria Penilaian :
1. Originalitas atau bukan merupakan karya plagiat.
2. Tidak menyinggung, memicu pertentangan dan atau permusuhan antar Suku, Agama,
Ras dan Antar Golongan (SARA), tidak melanggar hukum, atau menyebarkan ideologi
atau ajaran tertentu yang dilarang oleh hukum yang berlaku di wilayah Republik
Indonesia.
3. Kesesuaian video dengan tema yang telah ditentukan.
4. Kreativitas video.
5. Nilai pesan yang disampaikan (eskplisit/implisit).
6. Viewers youtobe menjadi nilai bonus.
7. Keputusan dewan juri dan panitia dalam melakukan seleksi dan
membuat kebijaksanaan adalah absolut dan tidak dapat diganggu gugat.

Timeline Acara :
Pendaftaran

: 4 Maret 2019 – 23 Maret 2019

Batas Pembayaran

: 23 Maret 2019

Batas Pengumpulan

: 24 Maret 2019

Penjurian

: 25 Maret 2019 – 4 April 2019

Pengumuman

: 7 April 2019

Acara

: 11 April 2019

