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LATAR BELAKANG
Sejarah kehidupan di bumi merupakan sejarah interaksi kehidupan antara
manusia dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting
terhadap berlangsungnya kehidupan manusia. Alam telah menyediakan segala
sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, mulai dari sandang, pangan, hingga papan.
Namun seiring berkembangnya zaman, pemanfaatan lingkungan alam oleh manusia
semakin tidak terkendali. Air, tanah, hutan, serta sumber daya alam lain tidak jarang
dirusak oleh manusia baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tidak adanya
timbal balik oleh manusia terhadap alam tidak hanya terlihat dari kejadian-kejadian
besar seperti kebakaran hutan atau penebangan liar, tetapi juga dari kehidupan kita
sehari-hari. Kebiasaan kecil seperti membuang sampah sembarangan adalah salah
satunya. Tanpa disadari, sedikit-demi sedikit, sampah menumpuk dan menyebabkan
malapetaka. Kelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama yang kelak akan
diturunkan ke generasi selanjutnya. Apabila alam kini telah rusak, apa yang akan anak
cucu kita dapat setelahnya?
Manusia harus menatap masa depan. Kita harus sadar bahwa menyia-nyiakan,
merusak alam, mulai dari kulit bumi hingga ke dalamnya hanya akan merugikan anak
cucu kita kelak. Bumi adalah planet kita, tempat di mana kita hidup dan berkehidupan
yang sudah seharusnya kita jaga. Karena bumi adalah rumah kita.

TEMA

JAGA BUMI KITA

TUJUAN
Peserta lebih menyadari akan pentingnya menjaga alam.
Penonton karya peserta akan terinspirasi dan tergerak
untuk menjaga alam.

KETENTUAN PESERTA
a. Lomba terbuka untuk siswa SMA/SMK/MA atau sederajat.
b. Peserta perseorangan atau kelompok dengan maksimal anggota
kelompok 3 orang

KETENTUAN LOMBA
a. Video berdurasi minimal 2 menit dan maksimal 4 menit
b. Resolusi video minimal 1280 x 720p (HD) dalam format *.mp4
c. Hak cipta video dalah milik peserta; panitia berhak
mempublikasikan,memamerkan, menyebarkan, atau menampilkan
seluruh karya video dalam rangkaian acara Wiswakharman Expo
2018
d. Karya tidak mengandung unsur SARA maupun Pornogra.
e. Karya yang dibuat merupakan karya orisinil dan tidak melanggar hak
cipta dari pihak manapun.
f. Creative Video Campaign merupakan hasil karya kelompok yang asli
dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

g. Peserta bebas menentuan teknik yang dilakukan sesuai kreativitas
peserta. Video dapat berupa sebuah lm dengan aktor,
video animasi, video stop motion, lm dokumentasi, dan
lain-lain. Peserta juga diperbolehkan menggunakan teknik
campuran.
h. Crew atau aktor dalam video tidak dibatasi jumlahnya (boleh diluar
anggota peserta yang terdaftar).
i. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia, jika menggunakan
bahasa asing atau daerah,wajib disertai subtitle Bahasa Indonesia
j. Sebelum masuk ke tahap penjurian, panitia lomba akan melakukan
seleksi awal terhadap karya yang masuk dan kemudian akan dipilih
sebanyak maksimal 10 (sepuluh) nalis. Setiap nalis akan mendapat
pemberitahuan e-mail dari Panitia Lomba Creative Video Campaign
Wiswakharman Expo 2018
k. Wajib mencantumkan judul karya, nama peserta, dan nomer peserta
pada video.

l. Wajib menampilkan logo Wiswakharman Expo 2018 di bagian akhir
video yang dapat diunggah via google drive :
https://drive.google.com/open?id=1Z9iOgnkqWk0j8EAaBJRAJQtj0r
qF0Q13
m.Menyerahkan sinopsis dengan format Ms. Word bersamaan dengan
pengumpulan video kepada panitia.
n. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada 16 Maret 2018,
hadiah dan sertkat akan dikirimkan ke sekolah masing-masing paling
lambat 2 minggu setelah pemenang diumumkan.
o. Juara favorit ditentukan melalui jumlah like pada film pendek yang di
upload panitiadi channel youtube Wiswakharman Expo 2018
p. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Panitia
dapat menggugurkan peserta yang terbukti melanggar peraturan atau
diketahui curang.
q. Seluruh karya nalis akan diputar dalam rangkaian acara WEX 2018

TEKNIS PENDAFTARAN
a. Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 80.000,00 dan
ditransfer ke rekening Mandiri a.n. Tanya Zakirah
1550007112074
b. Peserta mengirimkan kelengkapan lomba via e-mail
lmpendekwex@gmail.com dengan subjek : DAFTAR
LOMBA FILM PENDEK
·
Scan/Foto bukti pembayaran
·
Scan/Foto kartu pelajar seluruh peserta
·
Biodata singkat seluruh anggota kelompok meliputi (Nama
Lengkap,Asal Sekolah, Alamat Sekolah, Alamat Lengkap,No HP,
e-mail)
c. Melakukan konrmasi melalui sms:
LombaFilm pendek_Nama peserta_asalsekolah_alamatsekolah.
Kirim ke : Tanya Zakirah (081807331246)
d. Peserta akan mendapatkan nomor peserta setelah melakukan
konrmasi melalui narahubung (Tanya Zakirah)

TEKNIS PENGUMPULAN KARYA
a. Peserta mengumpulkan karya melalui e-mail
lmpendekwex@gmail.com dengan subjek : JAGA BUMI KITA
b. Nama karya (bukan judul) yang dikirim ke panitia berupa nomor
peserta
c. Perebutan juara favorit ditentukan berdasarkan jumlah “like/thumbs
up” pada masing-masing karya peserta pada channel youtube
Wiswakharman Expo yang akan diunggah oleh panitia
d. Menyertakan sinopsis dari video hasil karya peserta dalam format
Jika tidak ada, maka akan dikenakan pengurangan nilai pada saat
penjurian.
e. Video hasil karya peserta akan diunggah oleh panitia pada periode
3-5 Maret 2018, dan batas untuk voting like adalah 15 Maret 2018

JURI
a. Agra Locita Paramita (Program Manager PT.ASELI DAGADU
DJOKDJA
b. Hizkia Subiyantoro ( Animation Director & Visual Storyteller)
c. Aldira Sasmito (Founder BikinBareng Creative)

KRITERIA PENILAIAN
a. Orisinalitas
b. Sinopsis
c. Konten/pesan yang disampaikan
d. Kreativitas Konten
e. Kesesuaian tema
f. Kualitas audio dan visual

TOTAL HADIAH
a. Juara I
: Rp 1.500.000,00
b. Juara II : Rp 1.250.000,00
c. Juara III : Rp 1.000.000,00
Juara Favorit : Rp 750.000,00

wex

TIMELINE

1 JAN28 FEB

2
MAR

11

PENDAFTARAN

BATAS PENGUMPULAN
KARYA

PENJURIAN

MAR

16
MAR

PENGUMUMAN
PEMENANG DAN
JUARA FAVORIT

CONTACT

Tanya Zakirah (Cp 1)
Line: tanyazakirah
SMS/WhatsApp: 081807331246

Alio Fildza (Cp 2)
Line: oldza
SMS/WhatsApp: 081333327153

Website: www.wiswakharmanexpo.com

