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PETUNJUK TEKNIS 
LOMBA FILM PENDEK FESTIVAL LITERASI WONOGIRI 2020 

DINAS KEARSIPAN KABUPATEN WONOGIRI 
 

TEMA : “KEARIFAN, POTENSI LOKAL, DAN SENI BUDAYA WONOGIRI”  
 
KETENTUAN PESERTA DAN KARYA:  

1. Peserta warga masyarakat Kabupaten Wonogiri, dibuktikan dengan KTP atau Kartu Pelajar  

2. Film berdurasi maksimal 10 menit termasuk credit title  

3. Film diproduksi tahun 2020 dan belum pernah diikutsertakan pada lomba lain  

4. Tidak ada pengkategorian pelajar, mahasiswa, dan umum, semua mendapatkan hak dan kesempatan yang sama  

5. Jenis film adalah fiksi, bukan : dokumenter, iklan layanan masyarakat, trailer film, video music dan film animasi  

6. Wajib menggunakan subtittle bahasa Indonesia bagi film yang menggunakan bahasa lokal atau asing  

7. Karya belum / tidak terikat kontrak perjanjian dengan pihak lain  

8. Peserta memiliki hak penuh atas orisinalitas materi film yang ikutsertakan  

9. Lagu, backsound, dan konten lain tidak melanggar ketentuan hak cipta yang berlaku (HAKI). Jika menggunakan karya yang 
berasal dari pihak lain wajib menyertakan surat izin khusus dari pihak terkait. Jika ada permasalahan terkait pelanggaran hak cipta 
maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.  

10. Peserta diperbolehkan mengirim lebih dari 1 karya, panitia akan memilih 1 karya terbaik  

11. Persyaratan (requirement) file karya peserta 

a. Resolusi 

 - 1080p atau 720p 

b. Aspect Ratio 

 - 16:9 atau 4:3 

c. Frame Rates 

 - 24 fps atau 25 fps 

d. Format  

 - mov atau mp4 

e. Codec 

 - Apple ProRes 422 atau H.264 

f. Subtitle 

 - Font arial 

 - Warna Putih 

 - Outline hitam  

12. Semua karya menjadi hak milik panitia untuk dijadikan sebagai salah satu sumber literasi Perpustakaan Daerah Wonogiri  

13. Film yang telah dikirimkan tidak boleh ditarik atau diambil kembali  

14. Tidak terdapat unsur yang menyinggung pihak lain terkait dengan SARA  

15. Keputusan hasil penjurian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat  

16. Panitia berhak mendiskualifikasi karya yang melanggar ketentuan  

17. Trophy, piagam dan pengganti biaya produksi diberikan kepada juara 1, 2, dan 3  
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ADMINISTRASI DAN PENGIRIMAN :  
1. Lomba bersifat gratis  

2. Peserta mendaftar melalui wa ke nomor 085649903664 dengan format daftar_Film Pendek_(nama)_Alamat contoh: daftar_Film 
Pendek_ARDIAN WINATA_Belikurip Baturetno selanjutnya akan medapatkan balasan berupa nomor peserta dari panitia. 

3. Peserta mengirim karya sebelum batas waktu yang ditentukan melalui email (link google drive)  

4. Peserta mengirimkan administrasi ke email filmpendek.flw@gmail.com  berupa :  

✓ Link Film yang telah di unggah (upload) di google drive. 
✓ Formulir dan Surat Pernyataan* yang telah diisi.  
✓ Scan (pdf/jpg) kartu identitas (KTP/Kartu Mahasiswa/Kartu Pelajar)  

 
5. Kriteria Penilaian:  

✓ Kesesuaian tema, orisinalitas, dan kreatifitas, dan ide cerita  
✓ Kualitas akting, kostum, dan setting tempat  
✓ Teknik sinematografi, angle, artistik, audio, visual, dan editing  

6. Batas akhir penerimaan karya tanggal 15 Maret 2020 pukul 23.59 WIB  

 

*) format terlampir 

 
PENGUMUMAN PEMENANG  

Pemenang akan diumumkan pada malam puncak Festival Literasi Wonogiri pada tanggal 9 April 2020 sekaligus penyerahan hadiah 
 

HADIAH 

Juara 1 Rp. 1000.000 

Juara 2 Rp. 700.000 

Juara 3 Rp. 5.00.000 

 

Narahubung: Ita 085649903664  (WA) 

mailto:filmpendek.flw@gmail.com
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SURAT PERNYATAAN 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak sebagai perwakilan tim  

Nama Tim/Rumah Produksi  : ..................................................................... 

Judul Karya Film Pendek  : ..................................................................... 

Nama Ketua    : ..................................................................... 

Nama Anggota    : - ..................................................................... 

  - ..................................................................... 

  - ..................................................................... 

  - ..................................................................... 

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

menyetujui persyaratan Lomba Film Pendek Festival Literasi Wonogiri 2020.  
Persyaratan tersebut adalah: 

1. karya yang dikirim adalah hasil karya sendiri atau bersama tim;  
2. karya bersifat orisinal atau bebas dari pelanggaran hak cipta/hak kekayaan intelekual (HKI);  
3. karya belum pernah atau pertama kali diikutsertakan dalam festival atau lomba film ; dan  
4. karya yang dikirim akan menjadi milik Perpustakaan Daerah Wonogiri  

Apabila di kemudian hari terdapat gugatan hak cipta, kami selaku peserta Film Pendek  
Festival Listerasi Wonogiri 2020 akan bertanggung jawab penuh dan menerima sanksi sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.  
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.  

………………..,…………… 2020  
Yang Menyatakan,  
 
(materai 6000)  
 
(Nama)  
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FORMULIR PENDAFTARAN LOMBA FILM PENDEK FESTIVAL LITERASI WONOGIRI 

TAHUN 2020 

INFORMASI PENDAFTAR 

Nama pendaftar :  

Tempat, tanggal lahir :  

Posisi dalam film 

(sutradara/produser/pemain/lainnya) 

:  

Alamat :  

No. ponsel :  

Posel (email) :  

Nama tim/rumah produksi :  

INFORMASI KARYA FILM 

Judul karya film :  

Durasi film  :  

SINOPSIS KARYA FILM 

 

DATA CREW PRODUKSI KARYA FILM PENDEK  

Produser :  

Sutradara :  

Penulis skenario :  

Kamera :  

Penata suara :  

Editor :  

Pemain utama :  

Pemain pembantu :  


