Deskripsi Pengumuman Lomba

Dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Lampung Barat yang ke-29, Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Mengadakan lomba pembuatan
film/video pendek dengan tema "Pembangunan dan/atau Kebudayaan di Kabupaten
Lampung Barat"

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG
1. Lomba terbuka untuk umum (perseorangan maupun kelompok atau kolaborasi)
dengan persyaratan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Provinsi
Lampung.
2. Pendaftaran dibuka mulai 15 Agustus - 15 September 2020.
3. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan mengakses link berikut
https://forms.gle/WA7UK9z9vLjuUobW8 atau dapat dengan datang lansung ke Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.
4. Waktu penyerahan film pendek (konten) adalah tanggal 15 - 20 September 2020 jam
23.59 WIB.
5. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 23 September 2020 melalui website
Kabupaten Lampung Barat (lampungbaratkab.go.id), Ig : @kominfolambar, fb : Dinas
Kominfo Lambar
6. Ketiga Pemenang akan diundang pada acara pembukaan HUT Kabupaten Lampung
Barat

KETENTUAN UMUM
1. Peserta lomba adalah perseorangan maupun kelompok atau kolaborasi.
2. Peserta yang mengikuti lomba ini tidak akan dipungut biaya apa pun.
3. Jenis film pendek ini adalah:
- Dokumenter
Film ini menyajikan kehidupan nyata anak dan remaja yang menginspirasi anak dan
remaja lainnya baik disekolah, dan/atau masyarakat. Durasi maksimal 10 menit
termasuk opening dan credit title.
- PSA (Public Service Announcement/Iklan Layanan Masyarakat
Film ini menyampaikan pesan-pesan positif dengan cara yang kreatif, menarik dan
tidak menggurui. Durasi maksimal 2 menit tanpa jeda dengan mencantumkan pesan
yang ingin disampaikan.
- Animasi
Film ini adalh hasil pengolahan gambar dengan tangan menjadi gambar bergerak
yang berisi pesan positif. Durasi maksimal 5 menit termasuk opening dan credit title.
- Fiksi
Isi cerita film ini bukan berdasarkan kisah nyata, Film mengandung pesan positif.
Durasi maksimal 5 menit termasuk opening dan credit title.
4. Hasil karya peserta merupakan karya orisinal, belum pernah dipublikasikan di mana
pun atau untuk kepentingan apa pun, dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba
apa pun.
5. Panitia tidak bertanggungjawab apabila di kemudian hari terjadi gugatan dari pihak
lain berkaitan dengan materi yang diikutsertakan dalam lomba ini.
6. Semua file film pendek yang diserahkan menjadi hak milik panitia penyelenggara/
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.

KETENTUAN KHUSUS
1. Bebas menggunakan kamera apa pun.
2. Penjurian akan memperhatikan kualitas gambar, tata suara, alur cerita dan pesan
positif sebagai poin penting penilaian.
3. Menggunakan Bahasa Indonesia (jika menggunakan bahasa daerah mencantumkan
subtitle bahasa Indonesia yang jelas).

PENJURIAN LOMBA & PEMENANG
1. Tim Juri akan memilih, menilai, dan menentukan 3 (tiga) pemenang.
2. Hadiah pemenang :
- Juara I : Rp. 10.000.000
- Juara II : Rp. 7.000.000
- Juara III : Rp. 5.000.000
3. Aspek penilaian, antara lain: kesesuaian dengan tema, orisinalitas & keunikan/ide,
teknik pengambilan (termasuk aspek penyutradaraan untuk film) – konsep editing, nilai
artistik serta pesan yang ingin disampaikan karya film.
4. Keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

PENGUMPULAN KARYA LOMBA
1. Setiap karya diunggah ke google drive dengan memberikan informasi akses kepada
panitia lomba ke email : komunikasiinformasipublik@gmail.com
2. Karya yang dikirim harus disertai dengan data pribadi peserta: Nama lengkap (pribadi
atau tim), alamat lengkap pribadi atau ketua tim, no telp pribadi atau ketua tim, alamat
email pribadi atau ketua tim, fotokopi KTP pribadi atau ketua tim, judul karya, deskripsi
lengkap/sinopsis karya film, serta surat pernyataan mengenai jaminan orisinalitas
karya.
3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Telp/Wa :
• Hasnul Mubarok : 0821-7643-7889
• Yoke Arial : 0823-0706-1655
• Yogie Mahendra : 0822-8264-3456
Website : lampungbaratkab.go.Id
Ig : @kominfolambar
Fb : Dinas Kominfo Lambar

