
Brief Broaday 2018 

“A DARE: Agent of Digital Era” 

 

Tentang Broaday 

 Broaday merupakan broadcasting competition dari salah satu rangkaian mata 

lomba dalam acara Communication Interest Festival (Comminfest 2018). Broaday 

diadakan oleh Kelompok Profesi/Kelompok Studi (KPKS) Atma Jaya Broadcasting 

Network (ABN). Tahun ini, Broaday mengusung tema “A Dare: Agent of Digital Era”. 

Tema ini menekankan pada realitas saat ini di mana masyarakat khususnya kaum muda 

(mahasiswa) masih pasif untuk melihat potensi dilingkungan sekitar. Broaday ingin 

mendorong kaum muda (mahasiswa) untuk menjadi agen dalam pengembangan potensi 

masyarakat dalam penggunaan teknologi. Sehingga, peserta dapat menambah 

pengalaman dan wawasan dalam ranah broadcasting yang dapat diimplementasikan 

dalam kompetisi berupa feature video. 

 

Latar Belakang Tema 

Sebagai negara yang masih berkembang, masyarakat maupun pemerintah terus 

melakukan inovasi-inovasi untuk memajukan bangsa ini, agar tidak tertinggal dari 

peradaban yang menuntut masyarakat untuk terus berkembang. Begitupula dengan 

aspek teknologi di Indonesia, yang terus ikut berkembang seiring berjalannya waktu 

hingga saat ini telah memasuki revolusi industri yang ke 4.0. Memasuki industri 4.0, 

masyarakat semakin dimanjakan dengan adanya hal-hal yang praktis. Industri 4.0 

mengintegrasikan dunia online, dimana semua proses berjalan dengan internet sebagai 

penopang utama (Aditya, 2017). 



Implementasi industri ke 4.0 terjadi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, 

teknologi dan peran internet sebagai pendukung utama. Cara-cara lama mulai 

ditinggalkan, peralihan penggunaan manusia sebagai sumber daya tergantikan oleh 

teknologi yang serba mengatur dan mengontrol kehidupan manusia terlihat kentara. 

Adanya isu ini, dikhawatirkan mampu mematikan beberapa mata pencaharian terutama 

bagi sekelompok masyarakat yang kurang menerima perubahan dan mempergunakan 

teknologi dengan baik. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan menjadi 

penghambat bagi masyarakat untuk berkembang di era digital ini. 

Atma Jaya Broadcasting Network (ABN) sebagai salah satu Kelompok Profesi 

Konsentrasi Studi (KPKS) di bawah naungan Himpunan Mahasiwa Komunikasi 

(HMPSKOM) Universitas Atma Jaya Yogyakarta ikut serta dalam penyelenggaraan 

Comminfest 2018. Dengan nama mata lomba BROADAY (Broadcasting Day), tahun 

ini ABN mengusung tema khusus A Dare: Agent of Digital Era. 

Tema ini tercetus karena melihat realita dalam kehidupan saat ini. Di mana 

masyarakat, khususnya kaum muda cenderung bersikap pasif dan kurang peduli 

terhadap potensi masyarakat di Indonesia. Melalui lomba ini, ABN mengajak mereka 

untuk bersama-sama peka terhadap kehidupan sekelompok masyarakat yang 

mempunyai potensi untuk berkembang namun masih minim dalam penggunaan 

teknologi, sehingga kaum muda yang dekat dengan teknologi mampu mengangkat 

sosok atau kelompok yang menopang kehidupan sekelompok masyarakat, dengan 

mengimplementasikan pengetahuan yang berbasis jurnalisme agar masyarakat tersebut 

terkena dampak dari perkembangan teknologi. 

Target Sasaran 

Mahasiswa aktif di seluruh universitas Indonesia. 

Persyaratan peserta 

• Peserta terdiri dari mahasiswa/i yang aktif di perkuliahan (D3, D4, dan S1). 



• Peserta bebas dari semua jurusan, namun dalam satu grup harus dari jurusan 

yang sama dan universitas yang sama. 

• Setiap tim terdiri dari 2-3 orang. 

• Memiliki ketertarikan di bidang broadcasting dan jurnalistik. 

• Bersedia mengikuti seluruh rangkaian acara BROADAY dan COMMINFEST 

2018. 

Syarat dan Ketentuan Feature Video Competiton 

1. Tahap Seleksi: 

a. Video dan konten sesuai tema A DARE: Agent In Digital Era. 

b. Mengangkat sosok/komunitas yang melakukan pemberdayaan 

masyarakat untuk menunjang kesejahteraan dalam perekonomian.  

c. Peserta disarankan tidak mengambil Desa Wisata Lopati Yogyakarta. 

d. Setiap tim hanya boleh mengirimkan 1 buah video. 

e. Pengumpulan video dengan mengunggah di youtube dimulai pada 5 

Maret – 5 April 2018. 

a. Hasil karya video diunggah ke akun youtube masing-masing dan akan 

diseleksi oleh panitia, dengan format : 

• Pada kolom describe youtube, peserta wajib mencantumkan 

keterangan berupa: nama peserta, asal universitas, judul video. Tidak 

lupa mencantumkan #BroaDayUAJY dan #Comminfest2018 dan 

memberikan link hasil video ke panitia. 

• Video berdurasi 3-5 menit dengan kualitas minimal 480p. 

f. Hasil karya harus bersifat orisinil serta tidak boleh mengandung unsur 

SARA dan pornografi. 

g. Hasil karya harus produk baru, video liputan lama tidak dapat 

diikutsertakan dalam perlombaan. 

h. Peserta yang dinyatakan lulus oleh dewan juri wajib datang pada tanggal 

4-5 Mei 2018 untuk mengikuti tahap final di Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta. 



i. Hasil keputusan juri tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak. 

Apabila terdapat pelanggaran dalam syarat dan ketentuan maka akan 

didiskualifikasi. 

 

2. Tahap Final: 

a. Hari pertama 

Hari/Tanggal  : 4 Mei 2018 

Tempat liputan  : Desa Wisata Lopati (Lopati, Srandakan, 

Trimurti, Bantul, Yogyakarta. 

b. Hari Kedua: 

 Hari/Tanggal  : 5 Mei 2018 

Tempat  : Laboratorium Audio Visual Kampus IV 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

c. Peserta yang masuk ke tahap final sebanyak 5 tim dan akan terjun lapangan 

untuk meliput UKM/Komunitas yang sudah ditentukan panitia.  

d. Peserta wajib mengikuti seminar sebelum terjun ke lapangan. 

e. Peserta membawa peralatan liputan dan editing sendiri. 

f. Pada tahap final, peserta akan melakukan liputan langsung dengan objek 

(UKM/komunitas) yang sudah ditentukan oleh pihak panitia setelah seminar 

di hari pertama.  

g. Hasil liputan akan dipresentasikan dan dievaluasi pada hari kedua dengan 

durasi 20 menit/tim. 

h. Pemenang Broaday 2018 akan diumumkan pada Awarding Day Comminfest 

2018. 

 

Catatan: segala bentuk biaya transportasi peserta di luar tanggung jawab 

Panitia BROADAY. 

Mekanisme Pendaftaran Lomba 

• Pendaftaran dibuka pada tanggal 5 Maret – 5 April 2018 



• Mengisi formulir pendaftara di website fisip.uajy.ac.id/comminfest. 

• Melunasi biaya pendaftaran lomba sebesar Rp 150.000,00/tim, selambat-

lambatnya 5 April 2018 dengan melakukan pembayaran ke rek BCA 

1221110698 an Maria Vicentsia Dwi Putri atau BNI 0455176953 an Angela 

Merici.  

• Konfirmasi bukti pembayaran dapat dilakukan dengan menyertakan bukti ke 

082116655508 (WA) – Putri dan 082133574822 (WA) - Angela. 

Kriteria Penilaian 

• Konten video (50%) 

Komponen penilaian konten feature video meliputi nilai berita 5w+1h, 

informatif, orisinil, dan tidak mengandung SARA. 

• Teknik pengambilan gambar (20%) 

Peserta dapat berkreasi dalam mengambil gambar objek yang diangkat dengan 

bermain angle, panning, type of shot, dan zooming. 

• Editing (20%) 

Peserta dapat berkreasi dalam mengedit video mereka, namun komponen 

penilaian pada editing feature video meliputi sinkronisasi gambar dengan 

dubbing serta alur video yang runtun. 

• Like dan Viewers (10%) 

Peserta akan mengunggah video hasil liputan mereka dalam media sosial 

YouTube, sehingga hasil liputan mereka dapat dengan mudah dilihat oleh 

masyarakat luas. Jumlah like dan viewers menjadi komponen pendukung kriteria 

penilaian feature video tiap kelompok. 

Hadiah Lomba 

(pajak ditanggung pemenang 10%) 

Pemenang  Hadiah  

Juara I Uang tunai 3.000.000 + sertifikat + 

trophy 

Juara II Uang tunai 2.000.000 + sertifikat + 

trophy  

Juara III Uang tunai 1.500.000 + sertifikat + 



trophy 

 

Juri Tahap Seleksi 

Lukas Deni Setiawan, M.A.  - Dosen FISIP UAJY 

Birgitta Bestari Puspita Jati, M.A - Dosen FISIP UAJY 

 

Pembicara dan Juri Tahap Final 

Febry Arifmawan    - Senior News Producer NET TV 

Anisa Ryzqya    - Reporter iNews 

 

Susunan Acara BROADAY 2018 

• Hari Pertama, 4 Mei 2018 

Rundown BROADAY 

Jumat, 4 Mei 2018 

Jam Durasi Acara Keterangan Tempat 

     

09.30-

09.50 

20” Persiapan Seminar 

“Video Journalism” 

Pembicara diharapkan 

sudah berada di Lab. Avi 

dan sudah memberikan 

materi Seminar kepada 

panitia 

 

 

 

 

09.50- 10” Hiburan Seminar diawali dengan 



10.00 sesi akustik  

 

Studio 

Laboratorium 

Audio Visual 

FISIP UAJY 

10.00-

10.15 

15” Opening 1. Sambutan selamat 

datang kepada 

pembicara dan 

peserta 

2. Perkenalan ABN 

dan Broaday 

3. MC membacakan 

susunan acara 

10.15-

10.20 

5” Sambutan Sambutan dari Dosen 

Pembimbing dan Ketua 

Broaday 

10.20-

10.25 

5” Pembacaan CV 

Pembicara I 

Pembicara harap 

mempersiapkan diri 

sembari MC membacakan 

CV 

10.25-

11.10 

45” Sesi 1 Pembicara I membawakan 

materi mengenai peran 

media massa di industri 

4.0 yang telah masuk di 

Indonesia. 

11.10-

11.15 

5” Pembacaan CV 

Pembicara II 

Pembicara harap 

mempersiapkan diri 

sembari MC membacakan 

CV 

11.15-

12.00 

45” Sesi 2 Pembicara II 

membawakan materi 

feature video beserta 

tekniknya. 

12.00- 5” Sesi Diskusi dan Kedua pembicara duduk 



12.05 Bertanya di depan bersamaan dan 

menerima pertanyaan dari 

peserta 

12.05 

– 

12.20 

15” Briefing untuk 

lapangan 

Penjelasan lomba dan 

praktek ke lapangan oleh 

panitia kepada peserta 

12.20-

13.05 

45” Istirahat, Sholat dan 

Makan Siang 

Mempersilahkan 

pembicara dan peserta 

untuk istirahat dan ke 

toilet, makan dan sholat 

13.05 

– 

14.35 

90” On the way ke 

Lapangan 

  

14.35 

– 

16.35 

120” Liputan  Desa Wisata 

Lopati 

16.35 

– 

18.05 

90” On the way Kampus 

IV 

  

 

• Hari Kedua, 5 Mei 2018 

Rundown BROADAY 

Sabtu, 5 Mei 2018 

Jam Durasi Acara Keterangan Tempat 

10.00-

10.10 

10” Sambutan MC MC menyambut peserta  

 

 

10.10-

10.20 

10” Perkenalan Juri MC mengenalkan Juri 

lomba Video Feature 

10.20- 10” Pembacaan MC membacakan 



10.30 Peraturan peraturan lomba  

 

 

Studio 

Laboratorium 

Audio Visual 

FISIP UAJY 

10.30- 

11.35 

5 tim 

x 25” 

Lomba 1. Peserta lomba 

diberikan waktu 15 

menit untuk 

presentasi dan 

memutar video 

2. Juri diberikan 

kesempatan untuk 

mengomentasi 

video peserta (10 

menit) 

11.35- 

11.45 

10” Closing MC menutup   

 

Tanggal Penting Broaday 2018 

Pendaftaran dan upload video : 5 Maret – 5 April 2018 

Penjurian dan seleksi  : 13 – 19 April 2018 

Pengumuman Seleksi  : 20 April 2018. 

Babak Final   : 4 dan 5 Mei 2018 

 


