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PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN VIDEO CV
CALON MAHASISWA STIDKI AR RAHMAH SURABAYA
TAHUN 2022

1. Pembuatan Video CV (Curriculum Vitae) dapat dilakukan menggunakan alat perekam
video apapun seperti kamera DLSR, kamera handphone, dan lainnya.
2. Video CV yang dibuat memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :
a.

Gambar dan suara video jelas

b.

Diawali dan diakhiri dengan salam

c.

Memakai pakaian layaknya seorang Da`i

d.

Tidak bertele-tele

e.

Durasi maksimal 2 menit

f.

20-30 detik pertama di shoot full body, selanjutnya cukup setengah badan

3. Video CV yang dibuat berisi beberapa poin sebagai berikut :
a.

Nama Lengkap dan usia

b.

Alamat tempat asal

c.

Minat dan cita-cita

d.

Prestasi dan Pengalaman

e.

Motifasi daftar STIDKI

4. Video CV yang telah dibuat diunggah di youtube dengan caption CV NAMA LENGKAP
#PMB STIDKI Ar Rahmah 2022 #Kampus Penghafal Al-Qur`an, kemudian link video
tersebut dilampirkan di laman pendaftaran online.

NB : Contoh video CV yang baik dan benar dapat dilihat di laman Channel Youtube
STIDKI Ar-Rahmah Surabaya.

PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN VIDEO MUROTTAL
CALON MAHASISWA STIDKI AR RAHMAH SURABAYA
TAHUN 2022

1. Pembuatan Video Murottal dapat dilakukan menggunakan alat perekam video apapun
seperti kamera DLSR, kamera handphone, dan lainnya.
2. Video Murottal yang dibuat memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :
a.

Gambar dan suara video jelas

b.

Diawali dan diakhiri dengan salam

c.

Diawali dengan perkenalan diri, meliputi : nama lengkap dan asal daerah

d.

Memakai pakaian layaknya seorang Da`i

3. Surat yang dibaca oleh calon mahasiswa adalah QS. Al Mulk, ayat 1-6 dan dibaca
dengan bacaan tartil atau murottal.
4. Video Murottal yang telah dibuat diunggah di youtube dengan caption MUROTTAL
NAMA LENGKAP #PMB STIDKI Ar Rahmah 2022 #Kampus Penghafal Al-Qur`an,
kemudian link video tersebut dilampirkan di laman pendaftaran online.

NB : Contoh video Murottal yang baik dan benar dapat dilihat di laman Channel Youtube
STIDKI Ar-Rahmah Surabaya.

