
30. CABANG FILM PENDEK 

A. Waktu dan Tempat  

a. Waktu perlombaan pada tanggal 16 s.d 21 Juli 2019. 

b. Tempat perlombaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ruang 

perlombaan akan diumumkan melalui website pionir.uin-malang.ac.id 

pada tanggal 8 Juli 2019. 

B. Jenis dan Durasi Film 

a. Jenis film yang dilombakan adalah fiksi. 

b. Durasi film yang diikutsertakan maksimal 20 menit, termasuk opening 

dan credit title. 

C. Tema Film 

a. Indah dalam Keragaman 

b. Perjuangan Islam di Indonesia 

D. Pengiriman dan Format Karya Film 

a. Peserta mengirimkan karya film beserta seluruh persyaratan 

pendukungnya berupa link google drive dengan akses non-private 

kepada Panitia Lomba Film Pendek 2019 dengan alamat  pionir@uin-

malang.ac.id 

b. Karya film yang dikirimkan/diikutsertakan lomba dalam format 

MP4/AVI/MOF dengan ukuran minimal 720P/H264 

c. Batas akhir peneriman karya pada 15 juni 2019. 

E. PeraturanLomba 

a. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dengan cara mengunduh 

pada pionir.uin-malang.ac.id 

b. Lomba diikuti oleh tim, dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang crew  

yang terdiri dari produser, sutradara dan penulis scenario. 

c. Setiap tim hanya boleh mengirimkan 1 karya film pendek. 

d. Peserta wajib menyertakan sinopsis film yang diikutsertakan dalam 

lomba. 

e. Film bersifat orisinil. 

f. Film tidak mengandung unsur SARA, politik dan hasutan. 

g. Film merupakan produksi lima tahun terakhir. 

h. Film belum pernah dipublikasikan atau diikutserakan dalam 

kompetisi yang lain. 



i. Apabila film menggunakan karya musik yang ada hak ciptanya, 

peserta harus melampirkan izin diatas kertas bermaterai dari pemilik 

hak tersebut. 

j. Bahasa yang digunakan di dalam keseluruhan film adalah Bahasa 

Indonesia. 

k. Jika terdapat bahasa lain, peserta wajib menyertakan subtitle dalam 

Bahasa Indonesia. 

l. Panitia berhak mendiskualifikasi dan membatalkan pemenang lomba 

apabila ditemukan kecurangan yang dilakukan peserta. 

F. Penilaian dan DewanJuri 

a. Karya film yang diikutsertakan lomba akan dilakukan penilaian 

dengan cara dikurasi oleh Dewan Juri. 

b. Dewan Juri terdiri dari Praktisi Film, Akademisi dan Jurnalis atau 

Budayawan. 

G. Unsur Penilaian 

a. Pesan. 

b. Kesesuaian film dengan tema. 

c. Penyutradaraan. 

d. Pengadeganan/acting. 

e. Komposisi gambar/visual (cinematography). 

f. Suara/audio. 

g. Penyuntingan/Editing. 

H. Disclaimer Panitia 

a. Panitia dibebaskan dari segala macam bentuk tuntutan hukum 

apabila dikemudian hari terdapat tuntutan yang berkaitan dengan 

pelanggaran hak cipta. 

b. Panitia Pionir 2019 berhak mempublikasikan, menyiarkan dan 

memanfaatkan hasil karya peserta yang mengikuti lomba ini, 

sedangkan hak cipta film tetap milik peserta. 

c. Keputusan juri bersifat mengikat dan tidak bisa diganggu gugat. 

 

 

 

 



I. Contoh dan Format Formulir Pendaftaran 

FORM PENDAFTARAN LOMBA FILM PENDEK PIONIR 2019 

 

Nama :......................................................................... 

Handphone :......................................................................... 

Email :......................................................................... 

Alamat :......................................................................... 

Posisi di dalam  produksi film :.......................................................... 

 

PROJECT  

 Judul (Indonesia) 

 Durasi Film : (menit) 

 Sinopsis/Storyline (Indonesia) maksimal 2000 karakter dengan 

spasi 

DISCLAIMER 

 Dengan ini kami, sebagai peserta, menyatakan ide cerita film ini 

adalah milik kami sepenuhnya. Jika ada masalah dengan 

kepemilikan ide film ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

kami, dan keikutsertaan kami otomatis gugur dari Lomba Film 

Pendek Pionir 2019 

 Panitia dapat mempergunakan materi film kami sebagai bagian 

dari materi publikasi acara (dengan menyertakan info kredit 

kepemilikan foto / video /teks) 

PROJECT CREDIT  

 Nama Pemilik Ide/Cerita  

No.KTM  : 

Handphone : 

Email : 

AlamatRumah : 

Media Sosial : (Facebook / Instagram /Twitter) 

Foto Pemilik Ide/Cerita : (link google drive) 

FotoKTM : (link google drive) 

 Nama Penulis Skenario : 



No.KTM : 

Handphone : 

Email : 

Alamat Rumah : 

Media Sosial : (Facebook / Instagram /Twitter) 

Foto Penulis Skenario : (link google drive) 

Foto KTM : (link google drive) 

 Nama Sutradara : 

No.KTP/Paspor : 

Handphone : 

Email : 

AlamatRumah : 

Media Sosial :  (Facebook / Instagram /Twitter) 

Foto Pemilik Ide/Cerita :  (link google drive) 

FotoKTM :  (link google drive) 

 Nama Produser : 

No.KTM : 

Handphone : 

Email : 

Alamat Rumah : 

Sosial Media : (Facebook / Instagram /Twitter) 

Foto  Produser : (link google drive)  

Foto KTM : (link google drive) 

 

KETERANGAN 

 Seluruh formulir wajib diisi 

 File foto biodata (foto diri & ktm) : JPG, dimensi min. 15x20cm, 

resolusi 72 dpi, metadata diisi nama pemilik foto/kreditfoto 

 File-file yang di upload harus berupa link google drive, dengan nama 

file atau folder yang jelas dengan aksesnon-private 

 Semua file lampiran (foto dan video) dilampirkan berupa link google 

drive, dengan nama file atau folder yang jelas dengan aksesnon-

private 



 

J.  Kejuaraan 

a. Juara lomba ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1 sampai 6. 

b. Kejuaraan terdiri dari Juara 1, 2 dan 3, dan Juara harapan 1, 2, dan 3. 

c. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

K.   Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 10.00 WIB s.d 

12.00 WIB. 

 


