
LOMBA PEMBUATAN FILM INDEPENDEN 

 

Berikut ini kami berikan Rules Lomba di blog Fotografi Digital Mahasiswa : 

1. Peserta Lomba 
Lomba Film Independen Mahasiswa terbuka bagi seluruh mahasiswa Universitas 
Gunadarma.  
 

2. Waktu Pelaksanaan Lomba 

Lomba Film Independen Mahasiswa yang bertema ”Lingkungan Hidup dan Masalah Sosial 
Kemasyarakatan” akan berlangsung dari tanggal 01 November 2010 hingga 16 Desember 
2010. Batas akhir pengiriman film independen secara online adalah pada tanggal  16 
Desember 2010 pukul 15.00 WIB. Film yang dikirimkan setelah batas waktu tersebut diatas 
tidak akan diterima lagi.  

3. Persyaratan Mengikuti Lomba 

Film yang diikutsertakan dalam Lomba Film Independen Mahasiswa 2010 harus 
menggambarkan tema diatas. Film harus merupakan karya sendiri dan bukan mengambil 
karya orang lain (plagiarisme). Jika terdapat pelanggaran butir tersebut diatas maka film yang 
melanggar tidak akan dinilai oleh Dewan Juri. Jika dikemudian hari terdapat pihak-pihak 
yang menggugat sebagai akibat dari aksi plagiarisme tersebut, maka video yang sudah 
memenangkan lomba dapat dibatalkan kemenangannya dan kepada peserta yang 
mengirimkan video tersebut akan diberikan sanksi yang seberat-beratnya.    

4. Cara Mengikuti Lomba  

Peserta melakukan registrasi dengan membuat account ”Nama Lengkap Mahasiswa” pada 
situs http://video.gunadarma.ac.id, kemudian menginformasikan ke email 
bapsi@gunadarma.ac.id untuk mendapatkan approcal terhadap account yang dibuatnya. 
Selanjutnya film dapat diupload di situs tersebut dalam bentuk file video streaming dengan 
format FLV. Film dibuat dengan durasi maksimal 5 menit dan resolusi video minimal 320 x 
240 px. Peserta dimungkinkan mengikuti lebih dari satu kategori lomba, dan dapat 
mengirimkan lebih dari satu paket produksi untuk masing-masing kategori.  
Untuk memudahkan proses seleksi, penamaan file harus mencantumkan NPM dan judul foto 
(Misal: 21288339_lingunganhijau.flv). 

Film yang diupload juga harus dilengkapi dengan penjelasan singkat mengenai deskripsi 
film, NPM dan nama lengkap. 

Universitas Gunadarma berhak untuk mereproduksi dan mempublikasikan seluruh film yang 
didaftarkan untuk mengikuti lomba ini untuk keperluan promosi tanpa adanya imbalan 

http://video.gunadarma.ac.id/
mailto:bapsi@gunadarma.ac.id


apapun bagi peserta yang filmnya direproduksi dan dipublikasikan. Namun, 
acknowledgement tetap akan dicantumkan pada setiap publikasi film.  

5. Penjurian 

Penjurian terhadap film yang diikutsertakan pada lomba ini didasarkan pada 5 buah kriteria, 
yaitu Originalitas dan Relevansi dengan Tema, Sasaran Penyampaian dan Kebermanfaatan 
bagi publik, Penyajian dan Penyutradaraan, Technical Quality (tata sinematografi, tata 
artistik, tata suara, tata musik) serta Ketepatan Durasi. Keputusan dewan juri adalah mutlak 
dan tidak dapat diganggu gugat. 

6. Pengumuman Hasil Lomba 

Hasil lomba akan diumumkan pada akhir Desember 2010 (pengumuman selanjutnya) 

7. Pertanyaan dapat dilayangkan melalui email bapsi@gunadarma.ac.id atau dapat 
menghubungi Ibu Arum/Bpk Donny telp : 021-78881073. 
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