Garis besar untuk Insta-Take-Over PPI
Cabang untuk promosi PPI Cabang

Insta-Take-Over adalah suatu kesempatan untuk PPI Cabang untuk melakukan publikasi mengenai PPI Cabang dan event
yang akan dan/atau telah dilakukan. Insta-Take-Over merupakan event yang terlihat seperti satu PPI Cabang melakukan
pembajakan terhadap akun PPI Jerman. Insta-Take-Over secara umum hanya diperbolehkan maksimal 3 hari dalam 2
bulan. Khusus untuk Insta-Take-Over mengenai event besar seperti Sportfest, Sounds of Indonesia dan lainnya batas
waktu bisa dibicarakan lagi dengan KomInfo PPI Jerman dan bisa diluar batas 3 hari dalam 2 bulan. PPI Cabang disarankan
untuk melakukan Insta-Take-Over setidaknya satu kali.
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Diwajibkan:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Promosi dan pengenalan PPI Cabang.
Menandai akun Instagram PPI Cabang dalam setidaknya 1 post.
Membuat 1 post berupa foto atau video pendek untuk Story Instagram setidaknya 2 hari sebelum Insta-TakeOver dimulai untuk publikasi tentang Insta-Take-Over oleh PPI cabang.
Tour dan pengenalan setidaknya 1 universitas setempat.
Melakukan Insta-Take-Over tidak lebih dari 3 Hari berturut-turut per 2 bulan.
Membuat hasil Insta-Take-Over sebagai highlight di PPI Jerman.
Mematuhi Garis Besar Insta-Take-Over.

Dilarang:
1.
2.
3.
4.
5.

Membawa Thema atau simbolisasi yang berhubungan dengan SARA, dan Politik.
Menunjukkan kosumsi alkohol, rokok dan penggunan narkoba.
Menunjukan hal hal yang berbau pornografi.
Mengganti password yang sudah diberikan oleh KomInfo PPI Jerman
Melakukan promosi terang terangan terhadap suatu produk, orang, atau layanan seperti:
a) “Ayo di-follow A“ (Kecuali untuk akun PPI Cabang sendiri)
b) ”Ayo dibeli produk A”
c) “Ayo gunakan layanan A”
Sedangkan munculnya produk A, nama akun A, dan layanan A tidak dipermasalahkan.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Melakukan posting di Instagram feed atau IGTV tanpa izin.
Menjawab atau menghapus direct message yang diterima sebelum tanggal penyerahan password.
Menghapus direct message
Merubah atau menghapus Bio, Caption, Title, dan atau Profile dari Instagram PPI Jerman.
Merubah following list PPI Jerman.
Berkomentar, dan memberi like menggunakan akun PPI Jerman terhadap post di feed ataupun story.
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Disarankan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Menggunakan lebih dari 1 device untuk melakukan Insta-Take-Over.
Tour perpustakaan dan/atau tempat belajar.
Tour mensa atau tempat makan yang cocok untuk pelajar.
Menggunakan tour-guide atau host dari anak universitas setempat.
Menjelaskan tips & trik, dan keunikan kehidupan di kota atau univeristas setempat.
Tour mengenai wisata dan event di kota setempat.
Meng-ekspose event-event tertentu yang akan atau sudah dilakukan oleh PPI Cabang.
Menunjukan foto Bersama para pelajar Indonesia atau anggota PPI cabang.
Interaksi dengan penonton berupa sesi tanya jawab” Ask Me“, Polling, atau Quiz.
Menandai location universitas yang di perkenalkan.
Mengenalkan organisasi setempat.
Berkomunikasi dengan pelajar asing setempat.
Mengenalkan makanan dan minuman khas setempat.
Hanya menjawab pertanyaan yang bersangkutan dengan kota, kehidupan, dan Universitas setempat.
Melakukan beberapa pengambilan (Shooting) untuk konten Insta-Take-Over sebelum dimulainya Insta-TakeOver.
16. Tidak melakukan pengeditan video atau gambar berlebihan terhadap semua konten, untuk mempermudah
pekerjaan PPI cabang sendiri.
17. Mengizinkan PPI Jerman untuk melakukan promosi disaat berlangsungnya Insta-Take-Over di akun PPI Jerman.

Selain poin yang disebutkan di bagian diwajibkan dan dilarang PPI Cabang memiliki autoritas sendiri terhadap kontent
yang ingin disampaikan. Jika tidak yakin mengenai konten yang diperbolehkan atau tidak, PPI Cabang disarankan untuk
konsultasi dengan KomInfo PPI Jerman.
Dan dengan ini PPI Cabang telah mengerti dan akan mematuhi garis besar Insta-Take-Over yang telah dirancang oleh PPI
Jerman.

______, __.__.20__
Melaporkan,

______, __.__.20__
Mengetahui,
Ketua PPI Cabang

(_______________)

(_______________)
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