
Tik Tok Challenge  
“Transformasi Digital Dari Sudut Pandang Millenials” 

 

I. Peserta terdiri dari dua kategori: 

- Mahasiswa Perbanas Institute  
- Siswa SMA/SMK/MA/Sederajat 

 

II. Konsep 

1. Kategori Mahasiswa 

Tema   : “Profesi Impian kamu dimasa yang akan datang”  

Syarat dan Ketentuan : 

 Mahasiswa Aktif Perbanas Institute 

 Peserta dapat mengikuti secara individual atau berkelompok (maksimal 5 

orang) 

 Durasi video maksimal 1 menit 

 Peserta hanya diperkenankan membuat satu video dengan kreatif dan menarik 

dalam bentuk Story, POV atau dance 

 Peserta wajib Follow akun Tik Tok @perbanasinstitute dan IG 

@perbanas.institute 

 Video di unggah dan mention akun Tik Tok @perbanasinstitute dengan caption 

semenarik mungkin serta hashtag #Perbanasinstitute #LombaDiesnatalis52 

#Mahasiswaperbanas #Tiktok (wajib) 

 Share video kalian ke Instagram Story dengan tag IG @perbanas.institute (kalau 

sudah bisa swipe up boleh menambahkan swipe up link ke profile instagram 

@perbanas.institute di akhir instastory) 

 Kreasi video pemenang menjadi hak milik penyelenggara untuk digunakan 

sebagaimana mestinya 

 Karya tidak melanggar hak cipta/isu SARA 

 Pengumuman pemenang tanggal 31 Mei 2021 

 

2. Kategori Siswa 
Tema   : “Arti Digitalisasi menurut kamu”  

Syarat dan Ketentuan :  
 Pelajar SMA/SMK/MA/sederajat 

 Peserta dapat mengikuti secara individual atau berkelompok (maksimal 5 

orang) 

 Durasi video maksimal 1 menit 

 Peserta hanya diperkenankan membuat satu video dengan kreatif dan menarik 

dalam bentuk Story, POV atau dance 

 Peserta wajib Follow akun Tik Tok @perbanasinstitute dan IG 

@perbanas.institute 

 Video di unggah dan mention akun Tik Tok @perbanasinstitute dengan caption 

semenarik mungkin serta hashtag #Perbanasinstitute #LombaDiesnatalis52 

#SiswaSMA #Tiktok (wajib) 

 Share video kalian ke Instagram story dengan tag IG @perbanas.institute (kalau 

sudah bisa swipe up boleh menambahkan swipe up link ke profile instagram 

@perbanas.institute di akhir instastory) 

 Kreasi video pemenang menjadi hak milik penyelenggara untuk digunakan 

sebagaimana mestinya 

 



 Karya tidak melanggar hak cipta/isu SARA 

 Pengumuman pemenang tanggal 31 Mei 2021 

 

 

III. Kategori Penilaian : 

 Nilai atau unsur yang disampaikan 

 Konten 

 Kreatifitas dan 

 Views terbanyak 

 

IV. Kategori Pemenang: 

 Kategori Mahasiswa Perbanas: Rp. 3.000.000 

 Kategori Siswa SMA: Rp. 3.000.000 

 

V. Timeline (Detail terlampir) 
 

No. Kegiatan  Waktu Pelaksanaan 

1 Pendaftaran Peserta 6 - 30 April 2021 

2 Upload Video 1 - 29 Mei 2021 (Batas Akhir) 

3 Penilaian Tik Tok Challenge 30 Mei 2021 

4 Pengumuman Pemenang 31 Mei 2021 
 

 

 

 

 

Jakarta, 4 April 2021 

 

 

 

 

Panitia Kegiatan Tik Tok Challenge 

 


