Notulensi Technical Meeting Lomba Infografik

Hari, Tanggal

: Sabtu, 20 Juni 2020

Waktu diskusi

: (11:30 – 11:46)

Notulen

: Aufa Aryandhani

Pembicara

: Sherissa Wirabuana dan Georgius Darren Heatubun

Link Live Technical Meeting

: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZF0GZZGQNmdCYUn5pwYYVrKgF3b_x3S8

*Link Term of Reference

: https://indonesianyouthquake.id/ketentuan-lomba/

1. Pembukaan
-

Pembukaan dimulai dengan perkenalan diri dari Sherissa dan Darren selaku
Penjelasan mengenai peraturan Technical Meeting
Technical Meeting bertujuan untuk membahas Term of Reference
Susunan acara Technical Meeting adalah sebagai berikut:
o Dimulai dengan membahas syarat dan ketentuan lomba video
o Pembahasan mengenai aspek penilaian lomba video
o Diikuti dengan sesi tanya jawab melalui kolom komentar

2. Isi technical Meeting
-

-

Latar belakang dibentuknya acara Indonesian Youth Quake dan penjelasan tema besar oleh
Penjelasan mengenai tema dan topik lomba video.
o Tema : Breaking through the next normal: The role of youth in the development of a
sustainable economy in Indonesia.
o Topik : Strategies for the Development of a Sustainable Economy in Indonesia.
Penjelasan mengai jadwal kegiatan lomba*.
Peserta harap mengunduh file Term of Reference yang sudah di perbaharui di link yang
sudah tertera.
Ketentuan Umum Lomba Infografik*:
o Bahasa pengantar adalah Basa Indonesia.
o Ukuran infografik tidak melebihi A3.
o Pastikan ukuran huruf dan gambar sesuai dengan ukuran kertas.
o Pengumpulan infografik paling lambat 13 Juli 2020 pukul 23:59 CEST atau 14 Juli
2020 pukul 04.59 WIB.
o Peserta diwajibkan mengirim 2 jenis file: master file dan image file
▪ Master file adalah bentuk original file.

▪

-

-

-

Apabila apabila peserta menggunakan aplikasi professional, pihak panitia
panitia hanya bisa menerima file dengan format yang dapat dibuka di
Adobe Photoshop, Adobe Indesign dan Adobe Ilustrator (.psd/.ai/.indd)
▪ Apabila peserta tidak memiliki aplikasi professional peserta tetap diwajibkan
untuk mengirimkan Masterfile. Contoh: peserta dapat mengirimkan file
berupa docx. apabila peserta menggunakan Microsoft Word dalam
pembuatan infografik.
▪ Image file adalah bentuk file yang final dan memiliki format .jpeg/.png/.pdf.
Penjelasan mengenai kriteria penilaian
o Peserta diharapkan untuk mengecek kriteria knockouts. Karena apabila ada kriteria
knockout yang tidak terpenuhi, peserta akan di diskualifikasi dari lomba.
Infografik dapat dikumpulkan dengan email dengan Langkah berikut:
o Infografik diberi nama menggunakan format [No. Peserta]_[Nama
Peserta]_Infografik
o Mengirimkan karya lomba melalui email ke indonesianyouthquake@ppibelanda.org
Penjelasan mengenai pemenang
Pemenang lomba video Indonesian Youthquake akan mendapatkan total hadiah dari
rangkaian lomba sebesar €400 dan e-certificate. Pemenang lomba juga berhak untuk
mengikuti diskusi panel.

-

Penjelasan mengenai diskusi panel
Diskusi Panel adalah tujuan utama dari Indonesian Youthquake 2020 dimana kami akan
mengundang narasumber, yang diutamakan perwakilan dari pihak pemerintahan, dan
seluruh pemenang lomba video. Diskusi Panel berutujuan untuk menyalurkan aspirasi para
generasi muda kepada pemerintah dan diharapkan mampu membawa saran atau
perubahan lebih terhadap Indonesia.

-

Penjelasan mengenai contoh infografik. Contoh Infografik dapat di lihat pada rekaman
Technical Meeting (pada menit ke 11:00). Link rekaman Technical Meeting terdapat di
halaman pertama notulensi.

3. Sesi Tanya Jawab
Pertanyaan (Q) diajukan oleh peserta melalui kolom komentar lalu dijawab (A) oleh pembicara
di akhir Technical Meeting selama sesi tanya jawab
Q: Apakah media pembuatan infografik terbatas pada 3 aplikasi tersebut?
A: Tidak terbatas. Jika memakai aplikasi lain, infografik bisa dikirim dalam image file dengan
format .png/.jpeg/.pdf dan master file dengan format aplikasi yang digunakan (cantumkan nama
aplikasi di dalam email).

4. Penutup
Apabila ada kritik, saran atau pertanyaan mengenai lomba dapat menghubungi:
-

Sherissa Wirabuana (PC Lomba Infografik)
sherissa.wirabuana@ppibelanda.org / WhatsApp: +62 812 1999 1902

-

Georgius Darren Heatubun (General Lomba)
Georgius.heatubun@ppibelanda.org / +31647375022 (WhatsApp)

