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#OASEmenit adalah video semenit persembahan anak-anak remaja
homeschooling yang tergabung dalam komunitas @kluboase. Mulai
tayang di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2018, melalui FB @Kegiatan
KlubOase dan IG @KlubOase.
Dalam #OASEmenit, anak-anak belajar berkolaborasi untuk menggagas
tema, membuat naskah, melakukan riset, mengedit video, dan bekerja
secara profesional dalam bimbingan para orangtua. Koordinasi dilakukan
melalui online & offline.
Peran dalam Tim Redaksi
A. Naskah: Menggagas tema dan membuat naskah positif, inspiratif,
memberi wawasan baru, tidak mengandung unsur politik dan SARA, dari
hasil riset maupun pengalaman pribadi. Naskah untuk visual dalam sebuah
video disyaratkan terdiri dari 9 – 11 kalimat dan 3–8 kata per kalimat.
B. Riset: Mencari, meneliti, dan mengumpulkan foto dan/atau footage
yang sesuai dengan naskah
C. Reporter: Menggagas tema, mengembangkan pertanyaan, serta
mencari dan mewawancara narasumber.
D. Fotografer: Menghasilkan foto-foto karya sendiri untuk video
E. Videografer: Menghasilkan footage untuk video sesuai naskah atau
merekam narasumber sesuai arahan reporter
F. Editor Video Persegi: Mengolah naskah dan foto serta footage menjadi
video berukuran persegi (1:1) untuk durasi maksimal semenit.
G. Editor Video IGTV: Mengolah naskah dan foto serta footage menjadi
video vertikal berdimensi 16:9 untuk durasi maksimal semenit.
Indikator Kinerja
• Tiap peran yang dilakukan akan mendapatkan 1 (satu) poin.
• Dalam tiap periode yang lamanya 3 bulan, tiap anggota tim redaksi
ditargetkan dapat menggumpulkan 12 poin.
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Periode #2 (JULI – SEPTEMBER 2018)
KINERJA TIM REDAKSI #OASEMENIT
Jumlah Tim Redaksi 16 orang
Target total poin 12 poin x @ 16 orang = 192 poin
Total Poin yang terkumpul 295 poin atau 54% di atas target
Jumlah video yang diproduksi = 68

KINERJA MIKAIL KAYSAN LEKSMANA
Peran
Jumlah
Naskah
9
Riset
9
Reporter
2
Fotografer
8
Videografer
2
Editor Video Persegi
11
Editor Video IGTV
3
Total Poin
44
Tingkat kinerja
267% di atas target
Terlibat dalam produksi 14 video
Kontribusi terhadap Tim Redaksi* = 15%
*) Dihitung dari perbandingan total poin perorangan terhadap total
poin yang terkumpul oleh Tim Redaksi dalam satu periode kerja

Klub Oase adalah komunitas persahabatan antar keluarga homeschooling yang bertujuan mengakomodasi
kebutuhan keluarga untuk saling berjejaring, berinteraksi, dan berkegiatan bersama.

