
PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN LOMBA VLOG 

FAKULTAS KESEHATAN 

DINUS INSIDE 2020 
 

Tema : Be Care and Stay Healthy 

 

Pengumpulan video wajib untuk setiap kelompok mahasiswa baru tahun 2020 

1. Spesifikasi Vlog 

- Format MP4/Mov 

- Resolusi min 1280x270 pixel 

- Durasi maksimal 7 menit 

- Diawali dengan intro nama kelompok beserta nama penyakit. 

- Dibuka dengan perkenalan menggunakan dance khas tiktok (lagu beserta gerakanya bebas) satu 

persatu setiap anggota dalam kelompok dengan menyebutkan : Nama, Progam Studi, Asal Kota 

- Dilanjut memperkenalkan 2  kakak panitia Dinus Inside Fakultas Kesehatan  

Dijelaskan menggunakan foto yang telah disetujui oleh kakak panitia bersangkutan dan menjelaskan 

nama, program studi dan asal kotanya (Setiap kelompok tidak boleh sama). 

- Lanjut ke Vlog yang menjelaskan penyakit sesuai dengan nama kelompok 

Menjelaskan : Definisi, Penyebab terjadinya penyakit, Penyembuhan, Pencegahan 

- Ditutup dengan Salam Fkes “FKES – Salam Sehat” 
- Setiap anggota wajib andil di dalam vlog dan kreasikan sekreatif mungkin 

Untuk Contoh Vlog bisa disaksikan di Youtube : Fkes Udinus 

2. Vlog tidak mengandung sara, pornografi dan tidak melanggar hukum yang berlaku. 

3. Vlog yang dikirimkan merupakan karya asli dan di upload di Youtube dengan keterangan :  

- Judul Vlog “Be Care & Stay Healthy : [Nama Penyakit]” 

- Deskripsi tentang Vlog  

 

 

 

 

 

  

DINUS INSIDE 2020 

Fakultas Kesehatan – Universitas Dian Nuswantoro 

Kelompok [ __ ]  

[ Definisi Penyakit secara singkat ] 

Salam Sehat! 

#FKESUDINUS #SalamSehat #BeCareandStayHealthy #DinusInside2020 

 



 

4. Vlog dikumpulkan ke link Google Drive yang akan diberikan oleh panitia, paling lambat Kamis, 23  

September 2020 September 2020. Vlog yang telah dikirim, akan di unggah oleh panitia ke Akun Youtube 

Fakultas Kesehatan. 

5. Sistem Penilaian : Juara 1,2 dengan penilaian juri; Juara Favorit melalui likes, view, comment terbanyak 

pada video yang diupload di youtube FKES Udinus. 

Pihak panitia dan dewan juri tidak bertanggungjawab atas hal apapun mengenai vlog yang dikirimkan 

apabila terjadi penuntutan kepemilikan/hak cipta atas sebagian atau seluruh bagian vlog yang dikirim dan 

hal-hal lainya yang membuat kerugian dengan nilai ataupun tanpa nilai bagi peserta atau pihak lain. 

Peserta dianggap telah menyetujui semua persyaratan yang ditetapkan atas karya vlog yang dikirim. 

 

Pengumuman Pemenang Hari Sabtu, 26 September 2020 akan diumumkan di Akun Youtube FKES 
 

SALAM SEHAT, TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN 

SEMUA LOMBA DIKERJAKAN DAN DIKOORDINASIKAN DARI RUMAH MASING-MASING! 

 

PEMBAGIAN KELOMPOK  MENYUSUL YA TEMAN-TEMAN. 

MOHON BERSABAR YAAA.


