
CILACAP GO GREEN 
VLOG COMPETITION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUJUAN 

Menumbuhkan semangat riset dan inovasi dibidang lingkungan hidup dan gaya hidup 

berkelanjutan, khususnya generasi millennial Indonesia, untuk tumbuhnya ide – ide “ out of the 

box “ serta inovasi yang aplikatif pada perbaikan pengelolaan lingkungan, dengan dampak 

positif perubahan prilaku positif dengan gaya hidup yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

  
KETENTUAN PESERTA 
 Lomba tidak dipungut biaya (Gratis) 

 Terbuka untuk umum (kelompok/individu) 

 Setiap peserta boleh mengirimkan vlog  lebih dari satu  

 Jenis kamera video bebas 
 

SPESIFIKASI LOMBA 
 Tema lomba “Cilacap Go Green” 

 Durasi vlog maksimal 3 menit. 

 Pengambilan video harus di lokasi Car Free Day selama acara berlangsung di alun-
alun Cilacap.  

 Wajib membawa botol plastik bekas untuk ditukarkan dengan voucher diskon 
produk sponsor. 

 Peserta menggambarkan opininya (boleh paparan atau deskripsi adegan) tentang 
pengaplikasian penyelamatan bumi dalam kehidupan sehari-hari. 

 Vlog harus mencantumkan & menyebutkan slogan penutup: “Cilacap Go Green”. 
 Vlog yang menggunakan bahasa asing, bahasa daerah, atau bahasa isyarat harus 

memberikan teks terjemahan dalam video. 

 Vlog tidak mengandung unsur penghinaan terhadap SARA, pornografi, radikalisme, 
kekerasan atau nilai yang melanggar aturan/hukum/norma yang berlaku. 

 Vlog bersifat orisinal, tidak plagiasi, tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak 
manapun dan belum pernah dilombakan sebelumya. 

 Semua hasil karya yang telah didaftarkan menjadi hak milik panitia. Panitia berhak 
menggunakan karya vlog tersebut untuk kepentingan panitia dengan tetap 
mencantumkan kredit pengunggah video. 

 Pengumuman pemenang melalui media sosial dan dihubungi langsung. 

 Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat 

 

 

 

 



KETENTUAN PENDAFTARAN 

 Peserta harus memposting ulang/repost promo acara Car Free day yang ada di 
instagram @diskominfocilacap_ kea kun instagram masing-masing. 
 

 Peserta wajib follow/subscribe dan tag karya ke akun resmi Pemkab cilacap 
Youtube: kominfo cilacap dan instagram : @diskominfocilacap_ 

 

PENGIRIMAN KARYA 
 Vlog diunggah ke youtube dengan membubuhkan hastag #vlogcilacapgogreen  

 
 
KRITERIA PENILAIAN 
1. Kesesuaian ide dengan tema 

2. Nilai motivasi dan inspirasi positif yang terkandung dalam vlog 

3. Penyampaian pesan yang mudah diterima 

4. Teknis (alur, editing, kualitas gambar, dll) 

5. Atensi terhadap vlog (jumlah like) 

  
 
KONTAK 
Sekretariat Panitia 
Diskominfo Kab. Cilacap 
Jalan Sindoro 36 Cilacap 
Telp. 0282-5563111 
WA: 0857 1340 7180 
Email: kominfo@cilacapkab.go.id 


