LAMPIRAN
Berikut adalah daftar pertanyaan mengenai Challenge CACF di komunitas
VN Indonesia adalah sebagai berikut:
Penyelenggara
Nama : M. Yasir Arafah
Umur : 26 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua Celebes Aesthic
No

Daftar Pertanyaan

Jawaban
Nama

komunitasnya

kan

Celebes

Aesthic nah kita bikin kegiatan tahunan
1

Apa itu celebes aesthic?

yang namanya Celebes Aesthic Contest
And Festival (CACF)
Celebes (Aesthic (Aesthetic-Cinematic)
Celebes Aesthic dibentuk oleh kreator

Apa tujuan dibentuknya

kreator berbakat se Sulawesi, event kali

Celebes Aesthetic?

ini digelar guna membangun hubungan

2

silaturahmi para kreator video.

48

Sepih kemarin gak capai target padahal
jutaan hadiahnya, 50an mungkin. Yang
masuk

penilaian

20.

Katanya

sih

Berapa banyak peserta yang

waktunya mepet. Dan langsung dihatam

mengikuti lomba?

yang pro pro jadi yg kecil kecil pada

3

inscure duluan. Cuman 4 hari lombanya
soalnya kami di buru waktu mau
celebrasi juga
Itu pendaftaran (regist) pembuatan video
serta pengumpan video langsung 18-22
July, penilaian 23 July pengumuman 24
July, babak head to head dan awarding
night 24. Jadi kemarin itu kita kasih
Bagaimana proses alur
4

waktu

2

jam

lebih untuk

durasi

challenge?
ngeditnya dengan music yang diinfokan
didalam

group.

Peserta

yg

telat

kumpulnya akan dianggap gagal . Selain
itu kelima peserta tersebut mendapatkan
sertifikat berbeda2

49

Kendalanya sih komunikasi aja karena
kami rata rata pekerja wiraswasta dan
Apakah ada kendala selama

freelance, serta konten kreator , juga

challenge?

khususnya pada saat penilaian karena

5

juri berbeda2 kriteria editinya, Serta
waktu yang mepet.
Jadi pas acara celebrasi kami sewa hotel
lalu syukuran gitu sambil makan makan
dll sekalian nginap di hotel karena
kebetulan sponsornya dri hotel juga.
Setelah itu keesokan harinya kami
evaluasi di salah satu cafe, membicarkan
apa apa saja kendala yg terjadi selama
6

Apakah ada evaluasi acara?

acara CACF, hasil evaluasi menunjukan
kalo acara kami terlalu mepet dan
terburu2 tapi alhamdulillah berjalan
lancar

semua

sesuai

kesepakatan

bersama di awal.
Evaluasi gak tercapainya target peserta.
(Karena waktu mepet), Juri agak low
respond (komunikasi) karena kesibukan

50

pribadi. Dana terkumpul lebih dari
cukup gak tau mau diapain
Kebetulan

anggota

kami

banyak

selegram cewek2nya jadi kami meminta
bantuan kepada mereka... ada juga saya
ezreal dll banyak teman2 group aesthetic
Bagaimana penyelenggara
7

jadi sebar sebar aja sih infonya disana.
mempromosikan acara?
kami juga punya banyak link anggota
jurnalis jadi kami meminta kepada
mereka dan beberapa anggota juga kerja
di media.
Aku kebetulan leader celebes aesthic
Sudah sejak kapan mejabat
atau ketuanya, Sejak 14 july 2020 itu.

8

sebagai panitia Celebes
Yang membentuk celebes juga. Tahun
Aesthic?
insyallah mau mubes pergantian ketua
Aku soalnya kuliah jurusan broadscast
angkatan

2013

lulus

2017

ilmu

Sudah sejak kapan menjadi

komunikasi. Kalo jadi creator sih

content creator?

mungkin dulu bukan kreator namanya,

9

apayah , kameramen kali soalnya sering
buat film dan liputan dulu. Kalo creator

51

tiktok atau konten kreator mungkin dri
2016, Creator tiktok 2020.
Prestasi ya beda2 sih tahunnya (20132015) Waktu masih kuliah sering ikut
contest perfilman nasional sih tapi lupa
soalnya kelompok ama teman teman
dulu, sering ngadain bedah film , bikin
event

pameran

mengundang

foto

seluruh

berhasil

peserta

antar

kampus di makassar,hunting bareng dll.
Prestasi apa saja yang
10

dicapai selama menjadi
content creator?

Kalo invidu mungkin beberapa sih
seperti juara 1 lomba foto antar kampus,
(2014) Iklan komersil ditayangkan di
beberapa stasiun tv lokal sulawesi
selatan. (2015). Dan juga berhasil
mendapat pengharan internal di kantor
tempatku bekerja seperti juara video
nasional BUMN selama 1 Tahun , Juara
berita terbanyak nasional (2017-2018)
Se Telkom Kawasan
TIMUR)

Juara

3

INDONESIA

Nasional

video

danberita terbanyak (2019-2020) dan

52

terakhir ini juara favorite lagi kompetisi
antar

video

dan

foto

BUMN

se

Indonesia.
Untuk prestasi di VN 1x juara 1 sih juara
2 1x juara 1 sama ezreal dulu yg
challange collaborasi. Sama juara 10
waktu itu alhasil masuk vn code
ternyata.
Untuk EVENT VN sendiri yah itu
berhasil

ngadain

SULAWESI

gathering

mengajak

VN

beberapa

komunitas juga untuk turut andil dalam
kegiatan Gathering VN sulawesi . Dan
pencetus gathering pertama setelah
terbentuknya VN region Indonesia.
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Gambar 7. 1 Screenshot chat dengan Yasir
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Pemenang
Nama : I Kadek Oka Mahendra
Umur : 25 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Pemenang Juara 1
No

Daftar Pertanyaan

Jawaban

Sudah sejak kapan menjadi

Ini awal nya pas th 2019 mas dlu pas aku

1
content creator?

2

masih kerja di luar

Prestasi apa saja yang

Pernah menang juara 1 dlu di VN event

dicapai selama menjadi

bulanan itu sama yang dari bang Yasir

content creator?

kemarin bang
Sebenernya aku lihat awalnya dari Story

Darimana anda tahu
3

nya bang Mansen trus aku tanya bang
informasi CACF?
Yasir dan jadinya ikut meramaikan
Apa alasan atau tujuan anda

Alasannya awalnya cuma iseng aja bang

4
mengikuti challenge?

Apa saja alat yang dipakai
5
untuk mengedit video?

sama skali ga kepikiran buat menang
Pure pake Vn bang timeline nya udah
pernah aku share di reels kok. Untuk
equipment itu aku mix ya, Ada pake

55

Camera Fujifilm lensa standar , pake
iphone 8 plus + DJI mavic mini 1
Selama mengikuti challenge Ada pasti ppkm banyak tempat yg di
6
apakah ada kendala?

tutup

Gambar 7. 2 Screenshot chat dengan Oka
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Nama : Hafid Ardiansyah
Umur : 20 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Pemenang Juara 2
No

Daftar Pertanyaan

Jawaban
Oke dulu suka edit2 gitu tapi bisanya
dikine master foto dikasi lirik gitu terus
abis itu gapernah2 lagi kan ,dan aku
bulan 8 ,2020 mulai iseng edit gitu kan
niru2 in vidio tiktok nha pas post ke 5
aku bikin shalawatan ditiktok terus fyp

Sudah sejak kapan menjadi
1
content creator?

tembus 7m lebih yg nnton dan abis itu
aku mulai smngt kan buat dalemin buat
vidio2 iseng gitu ,dan semenjak itu aku
kek ngulik sendiri gitu lo gada yg
ngajarin cuma kdang liat yt gitu .
Sampek sekarang ya masi iseng aja gitu.
Tapi alhamdulillahnya dengan aku share
footage share apa yg aku tahu tentang
editing ,bisa dikit2 membawa perubahan

57

gitu didunia nyata maupun didunia maya
/ sosmed.
Vn code creator 2 kali, Challenge local
youth 1 - Juara 1, Challenge local youth
Prestasi apa saja yang
2 - Juara 4, Cacf - juara 2, Head to head
2

dicapai selama menjadi
edit dalam waktu 2 jam – juara. Edite set
content creator?
jam download ft ku nek icloud sejam
setngah.
Itu kemarin pada share distory kan cuma
Darimana anda tahu

3

males meh ikut, Trus kang halu ajakin
informasi CACF?
collab Pake ft ku, Dia intro tok.
Apa alasan atau tujuan anda

Iseng aja sapa tau menang kan mayan

4
mengikuti challenge?

buat ngopss
VN Ori, Kalo kg halu yg intro pake am,

Apa saja alat yang dipakai
5

Aku ngrapiin depan sama yg belakang
untuk mengedit video?
semua vn. Aku shoot pake kamera ip xr
Kendalanya download in footage trus
Selama mengikuti challenge

6

setiap edit dari icloud, Dan harus cari
apakah ada kendala?
wifi
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Kalo untuk celeb semoga kedepanya
tambah solid ,kompak ,dan tambah

7

Apakah ada saran untuk

sukses, Dan jan sampek tradisi challenge

Celebes Aesthic maupun

hanya untuk th ini. Untuk vn saran lebih

VN Indonesia?

ke fitur efek kalo bisa dikasi ya ,dan
untuk

keyframe

nya

tmbahan curve nya

Gambar 7. 3 Screenshot chat dengan Hafid
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semoga

ada

Nama : Andi Imrank Fajar
Umur : 23 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Pemenang Juara 3
No

Daftar Pertanyaan

Jawaban

Sudah sejak kapan menjadi

Sejak 2019 sih bng, tpi mulai serius di

1
content creator?

bidang ini pass 2020
Kbtulan kalo menang lomba baru 3 kali

2

Prestasi apa saja yang

bng, krna memng jarang juga ikut lomba

dicapai selama menjadi

juga, kmrin yang lomba video CACF

content creator?

sama 2nya lomba foto. Yang foto 2-2nya
kontes foto bang

Darimana anda tahu

Dari teman bng yang kebetulan dia juga

3
informasi CACF?

anak Celebes
Klo tujuan/ alasan tdk ada sih bng, krna

Apa alasan atau tujuan anda

mmng kmrin saya ikut di challenge ini di

mengikuti challenge?

suruh temen, krna lumayan hadiah nya

4

klo dapet juara, apalagi regist nya gratis.
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Klo edit saya pke vn bng, klo footage
Apa saja alat yang dipakai
5

pake drone dji mavic mini sama i phone
untuk mengedit video?
xs sama dslr canon 70d
Kalo kendala sih tdk ada bng, krna waktu
Selama mengikuti challenge

6

yg di berikan waktu challenge juga agak
apakah ada kendala?
lama, jadinya puas juga ngeditnya.

Gambar 7.4 Screenshot chat dengan Andi

61

62

