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PELAKSANAAN MADRASAH VLOG COMPETITION 2021 

 

Madrasah Vlog Competition adalah merupakan ikhtiar yang dilakukan oleh 

Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah untuk 

menciptakan sebuah kompetisi yang dapat mengasah kreatifitas dengan memadukan 

antara seni, pesan moral dan teknologi. Kegiatan kompetisi ini digelar untuk 

memfasilitasi dan mengembangkan potensi siswa Madrasah melalui konten video 

menarik dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 

A. Nama Kegiatan 

“Madrasah Vlog Competition 2021” 

TEMA 

Tema Besar :  Madrasah Pilihanku  

Sub Tema :  

1. #AsiknyaBelajardiMadrasah 

Menceritakan keseruan belajar di Madrasah.  

2. #AyoBelajardiMadrasah  

Alasan memilih belajar di madrasah. 

3. #MadrasahBerprestasi 

Capaian dan prestasi Madrasah, dan atau prestasimu di 

madrasah. 

4. #PahlawanMadrasah 

Pendapat tentang sistem atau orang-orang yang menginspirasi 

dan berjasa memajukan madrasah.  

5. #AyoMadrasahBisa 

Pendapat atau reaksi positif membangkitkan semangat Madrasah 

Indonesia untuk bisa lebih hebat bermartabat. 
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6.  #TerpaksadiMadrasah 

Awalnya terpaksa lalu terpesona  

 

B. KETENTUAN LOMBA 

1. Peserta adalah Siswa-Siswi Aktif Madrasah dari jenjang MI/MTs/MA seluruh 

Indonesia. 

2. Peserta individu (perorangan).  

3. Peserta dapat memilih lebih dari satu tema, maksimal 3 (tiga) karya.  

4. Video merupakan karya baru, orisinil, bukan hasil jiplakan dan/atau mengambil 

sebagian hak cipta orang lain, belum pernah diikutkan dalam lomba lain.  

5. tidak melanggara HAKI, tidak mengandung unsur SARA dan pornografi. 

6. Seluruh konten/isi video merupakan tanggung jawab peserta/pembuat. Apabila 

dikemudian hari terjadi gugatan hak cipta, panitia tidak bertanggung jawab.  

7. Video yang ditetapkan menjadi pemenang, Hak Tayangnya menjadi hak 

Direktorat KSKK Madrasah selama kurun waktu 2 tahun sejak ditetapkan 

menjadi pemenang. Hak kepemilikannya tetap menjadi hak peserta/pembuat.  

8. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah video di website 

https://madrasah.kemenag.go.id/vlog2021.  

9. Video yang lolos seleksi tahap pertama akan diunggah di channel youtube 

“Direktorat KSKK Madrasah”. 

10. Peserta yang lolos seleksi tahap pertama diperbolehkan mempromosikan 

videonya. 

11. Lomba ini gratis, tidak dipungut biaya.  

 

C. KETENTUAN VLOG 

1. Gambar dalam Vlog adalah lingkungan madrasah, rumah, dan tempat-tempat 

yang telah mendapat ijin.  

2. Jenis Vlog bisa berupa reportase, monolog, reality show.  

3. Peserta mencantumkan nama siswa, nama madrasah dalam karya yang 

dilombakan / Vlog dilengkapi dengan credit title berupa nama siswa dan nama 

madrasah.  

4. Durasi Vlog maksimal 3 menit (180") termasuk credit title,  
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5. Video dikirim dalam format MP4, dengan resolusi minimal 720P, 

format landscape (memanjang ke samping).  

6. Peserta wajib memperhatikan copyright ketika memilih gambar, musik atau 

instrumen.  

 

D. KRITERIA PENILAIAN 

1. Kesesuaian dengan Tema 

2. Penyampaian Pesan 

3. Sinematografi 

4. Jumlah viewer dan like 

 

E. PENDAFTARAN, PENJURIAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG 

1. Pendaftaran dan pengiriman video mulai 9 April  s/d 9 Mei 2021.  

2. Seleksi tahap pertama mulai 18 s/d 21 Mei 2021.  

3. 30 karya terbaik hasil seleksi tahap pertama akan diunggah di channel 

youtube Direktorat KSKK Madrasah pada 21 Mei 2021. 

4. Peserta diperbolehkan mempromosikan karyanya.  

5. Penjurian pemenang dilaksanakan mulai 25 s/d 27 Mei 2021. 

6. Pengumuman Pemenang 1 Juni 2021.  

7. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

F. HADIAH LOMBA VLOG 

1. Tingkat MI 

Juara I, mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000. 

Juara II, mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.500.000. 

Juara III, mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.500.000. 

Juara Favorit, mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000. 

2. Tingkat MTs 

Juara I, mendapatkan uang sejumlah Rp. 7.500.000. 

Juara II, mendapatkan uang sejumlah Rp. 6.000.000. 

Juara III, mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000. 

Juara Favorit, mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.500.000. 
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3. Tingkat MA 

Juara I, mendapatkan uang sejumlah Rp. 10.000.000. 

Juara II, mendapatkan uang sejumlah Rp. 8.000.000. 

Juara III, mendapatkan uang sejumlah Rp. 6.000.000. 

Juara Favorit, mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.500.000. 

 

G. PENUTUP  

Dengan mendaftarkan vlog, berarti Anda setuju dengan syarat dan ketentuan 

yang berlaku. Pengumuman pemenang akan ditayangkan secara resmi melalui 

website https://madrasah.kemenag.go.id/MVC2021/. Semoga kegiatan ini dapat 

memacu motivasi para siswa-siswi madrasah untuk semakin kreatif dan inovatif, 

khususnya dalam membentuk generasi muda yang cakap serta menjadi vlogger 

sekaligus influencer dengan menghadirkan konten-konten positif. 

 

 

    Jakarta, 08 April 2021 

    Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan  

dan Kesiswaan Madrasah, 

      ^ 

 

A. Umar 
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