
 

 

  



 

TEKNIS VIDEO PROFILE 

TEMU ILMIAH NASIONAL (TEMILNAS) 2018 

FORUM SILATURAHIM STUDI EKONOMI ISLAM 

UNIVERSAL ISLAMIC ECONOMICS 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 

 

 
 

Tujuan Video Profile: 

            Video profile KSEI sebagai ranah untuk mengenalkan Profile KSEI seluruh Indonesia, 

sekaligus ajang kreatifitas KSEI. Dalam video ini menggambarkan aktifitas KSEI yang 

sedang menjalankan setiap kegiatan melalui program kerja yang telah direncanakan. Sehingga 

dapat memotivasi KSEI – KSEI untuk bekerja secara sederhana dan dengan konsep syariah 

Islam. 

 

Tanggal Penting : 

 Pendaftaran                               : 6 Januari – 20 Februari 2018 

 Pengumpulan dan Upload Video ke Youtube     : 20 Februari 2018 

 Penilaian Video                    : 20 Februari – 24 Maret 2018 

 Pengumuman Video Profile                               : 28 Maret 2018 

 

Ketentuan Video : 
 

A. Persyaratan Video 

Video harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :  

 Video yang ditampilkan adalah video yang belum pernah dipublikasikan atau 

diikutsertakan dalam penampilan yang sejenis sebelumnya. 

 Video yang ditampilkan seputar kegiatan KSEI masing-masing. 

 Panitia diberikan hak dan wewenang untuk mempublikasikan setiap video 

yang terdaftar dengan mencantumkan nama pembuatnya. Dengan hak cipta 

video tetap menjadi milik pembuatnya. 

 

 



 

B. Ketentuan Pembuatan Video 

 Pada putaran awal video hendaknya dicantumkan, logo KSEI, logo Universitas 

peserta dan logo FoSSEI Nasional 

 1 tim terdiri dari 3 orang 

 Nama anggota tim dicantumkan diakhir video 

 Durasi video 5 s/d 10 menit 

 Audiovisual harus tersampaikan dengan jelas (Gambar dan Suara yang jelas) 

 Video yang dibuat tidak boleh mengandung unsur kekerasan dan politik 

 Ketentuan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

 

Ketentuan Penilaian: 

 Segi Teknis 

 Durasi tidak melebihi waktu yang ditentukan 

 Kualitas Video 

 Penggunaan Bahasa 

 Pemilihan diksi 

 Video tidak dipresentasekan dan akan diberi penilaian oleh Dewan Juri 

 Juara I, II, III dan Juara video terfavorit akan diumumkan pada acara Gathering 

Night TEMILNAS 2018 

 Segi Isi 

 Kesesuaian isi dengan judul kegiatan 

 Kreativitas video 

 Orisinilitas video (Original) 

 Kejelasan pesan yang disampaikan, ekspresif (mampu mengungkapkan 

gagasan/pesan)  dan informatif (menerangkan) 

 Segi Youtube (Sebagai video terfavorit) 

 Berdasarkan Like, Subscribe dan Penonton terbanyak 

 Segi penilaian dari youtube dinilai mulai dari tanggal 20 Februari 2018 sampai 

dengan H-1 acara TEMILNAS dilaksanakan pada pukul 20.00 wib. 

 



 

Teknis Pengumpulan Video : 

 Video dikirim ke email videocpctemilnas2018@gmail.com dan diupload ke 

youtube dengan format“CompanyProfileCompetitionTEMILNAS2018_Nama 

KSEI” 

 Peserta yang mendaftar wajib melakukan konfirmasi setelah mengirimkan dan 

meng-upload video profile KSEI kepada panitia melalui CP : 0852-6273-3931 

(wa) dan 0821-6546-0115 (telp/sms) atas nama Anggraini Octavia dengan 

format “LombaCPC_Asal Universitas_Asal KSEI_Judul Video”. 

 

Ketentuan Peserta : 
 

 Setiap KSEI mengirimkan 1 video 

 Jumlah pemeran dalam video tidak dibatasi 

 Peserta yang mendaftar diwajibkan membayar Rp 50.000,-/tim 

 Jika peserta yang mengikuti seluruh kegiatan TEMILNAS diwajibkan membayar 

HTM sebesar Rp 550.000,-/individu (termasuk didalam nya Biaya Akomodasi Lokal, 

Konsumsi dan Fasilitas Lainnya). 

 Biaya pendaftaran ditransfer ke rekening Syariah Mandiri No. Rek : 7115449685 a.n 

Sri Intan 

 Peserta yang sudah mengirimkan biaya pendaftaran WAJIB memberikan konfirmasi 

kepada panitia melalui CP : 0852-6273-3931 (wa) dan 0821-6546-0115 (telp/sms) atas 

nama Anggraini Octavia. 

Dengan Format SMS : 

LombaCPC_(AsalUniversitas)_(AsalKSEI)_(NamaPeserta)_(No.Rekening)_(Nomina)

Contoh : 

LombaCPC_Universitas Islam Negeri Sumatera Utara_KSEI UIE_Anggraini 

Octavia_7711223344_Rp 550.000,- 

 Pembayaran biaya pendaftaran paling lambat tanggal 20 Februari 2018 
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