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KETENTUAN VIDEO 
 

Resolusi Full HD (FHD) 1080p (1920 x 1080) 

Orientasi Video Landscape (Mendatar) 

Durasi 10 menit (maksimal) 

Ketentuan Lainnya • Wajah anggota masing-masing kelompok dapat 
terlihat jelas 

• Setiap anggota kelompok memiliki pembagian yang 
jelas dalam melakukan presentasi 

• Konten yang dipresentasikan terlihat jelas 

• Suara jernih 
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BIDANG Kompetisi Video Infografis 

KETENTUAN UMUM 

Pada Babak Final Kategori Video Infografis peserta diminta untuk membuat 

video presentasi yang dapat menjelaskan tentang : 

1. Urgensi Video Infografis dan keterkaitan dengan tema. 

2. Maksud dan nilai pesan yang disampaikan dalam video . 

3. Pendefinisian storyboard yang mengakibatkan audience memahami 

tentang konten video yang dibuat. 

4. Cara pembuatan video, kerjasama tim, 

5. Software yang digunakan dalam pembuatan video, 
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BIDANG Kompetisi Musik Kolaborasi 

KETENTUAN UMUM 

Pada Babak Final Kategori Musik Kolaborasi peserta diminta untuk membuat 

video presentasi yang dapat menjelaskan tentang : 

1. Jelaskan konsep video musik kolaborasi yang telah dikerjakan. 

2. Maksud dan nilai pesan yang disampaikan dalam video musik yang terkait 

dengan tema. 

3. Jelaskan pembagian peran dalam pembuatan video musik termasuk 

membangun keselarasan musik dan lagu. 

4. Perangkat audio & video yang digunakan dalam pembuatan video. 

5. Software yang digunakan dalam pembuatan video musik. 
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BIDANG Kompetisi Fotografi Kolaborasi 

KETENTUAN UMUM 

Pada Babak Final Kategori Fotografi Kolaborasi peserta diminta untuk 

membuat video presentasi yang dapat menjelaskan tentang : 

1. Jelaskan konsep foto yang telah dikerjakan. 

2. Maksud dan nilai pesan yang disampaikan dalam foto yang terkait dengan 

tema. 

3. Jelaskan pembagian peran dalam pembuatan foto yang menitikberatkan 

pada konsep kolaborasi. 

4. Jelaskan penerapan pencahayaan, komposisi dalam foto yang telah 

dikerjakan. 

5. Kamera dan Software yang digunakan dalam membuat dan melakukan 

editing foto. 
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BIDANG Kompetisi Video Pendek Kreatif 

KETENTUAN UMUM 

Pada Babak Final Kategori Video Pendek Kreatif peserta diminta untuk 

membuat video presentasi yang dapat menjelaskan tentang : 

1. Jelaskan konsep Video Pendek Kreatif yang telah dikerjakan. 

2. Maksud dan nilai pesan yang disampaikan dalam video pendek kreatif 

yang terkait dengan tema. 

3. Alur cerita yang membuat audience tertarik terhadap video yang 

dikerjakan. 

4. Jelaskan pembagian peran dalam pembuatan Video Pendek Kreatif. 

5. Pemilihan back-song dan penggunaan kamera, pencahayaan dalam video. 
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BIDANG Kompetisi UX Challenges 

KETENTUAN UMUM 

Pada Babak Final Kategori UX Challenges peserta diminta untuk membuat 

video presentasi yang dapat menjelaskan tentang : 

1. Fakta dukung, urgensi dan manfaat dari solusi yang ditawarkan melalui 

UX. 

2. Keunikan ide dan kelebihan solusi yang ditawarkan dibandingkan dengan 

kompetitor yang sudah ada. 

3. Jelaskan pembagian peran dalam mengerjakan UX Challenges. 

4. Demo prototype yang menjelaskan fitur utama dari rancangan UX/UI 

yang dikerjakan. 

5. Jelaskan keberlanjutan (sustainability) dari ide anda agar pengguna tetap 

setia menggunakan aplikasi yang anda rancang 
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BIDANG Kompetisi Bisnis Model 

KETENTUAN UMUM 

Pada Babak Final Kategori Bisnis Model peserta diminta untuk membuat video 

presentasi yang dapat menjelaskan tentang : 

1. Konsep bisnis model anda secara umum beserta target pasar berdasarkan 

data. 

2. Keunggulan dari bisnis model anda dibandingkan dengan kompetitor 

yang telah ada. 

3. Kelayakan implementasi di lapangan dan bagaimana cara anda dapat 

bekerjasama dengan mitra terkait. 

4. Gambar/foto/video yang merepresentasikan contoh produk anda. 

5. Adanya potensi keberlanjutan usaha jangka panjang dan keuntungan 

yang didapatkan investor. 

 


