KOMPETISI

FILM PENDEK
PEKAN CUKAI TEMBAKAU

Kompetisi Film Pendek “Anti Cukai Tembakau Ilegal” 2017 adalah Kompetisi Film Pendek
yang diselenggarakan oleh Dinas komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota
Madiun, yang diikuti oleh Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Peserta lomba
dapat membuat karya video pendek / film dengan durasi minimum 5 menit dan maksimum 10
menit yang sesuai dengan tema :

"ANTI CUKAI TEMBAKAU ILEGAL"
Peserta dapat membuat dan mendaftarkan karya video dengan kategori Dokumenter, Fiksi
maupun Non Fiksi dengan tema :

1. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, berupa penyampaian ketentuan di bidang cukai
kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan
mematuhi ketentuan di bidang cukai.

2. Pemberantasan barang kena cukai ilegal, meliputi pengumpulan informasi hasil tembakau
yang dilekati pita cukai palsu di peredaran

atau tempat penjualan eceran. serta

pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau
tempat penjualan eceran.
Syarat & Peraturan Peserta Lomba :

1. Tema adalah: "ANTI CUKAI TEMBAKAU ILEGAL"
2. Kategori Peserta (individu atau grup) adalah 1.Pelajar (SMA/SMK/MA/Sederajat)
2.Umum
3. Merupakan karya orisinil / karya sendiri dan belum pernah diikutkan dalam lomba apapun
serta belum pernah dipublikasikan di media sosial manapun (youtube, facebook, instagram,
whatsapp, line, dll) apabila panitia mengetahui/menemukan karya sudah beredar sebelum
tanggal penjurian maka panitia berhak mendiskualifikasi karya peserta (kecuali video
dibalik layar / BTS).
4. Durasi film min 5 menit dan maks 10 menit termasuk opening dan credit title.
5. Di dalam Film harus terdapat unsur / ikon Kota Madiun durasi minimal 15 detik
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6. Musik/lagu dan materi lainnya (foto, grafis & lain-lain) tidak melanggar hak cipta serta tidak
mengandung unsur SARA, kekerasan dan pornografi. Pelanggaran & gugatan atas karya
yang diikutkan dalam kompetisi ada di luar tanggung jawab panitia.
7. Jumlah anggota maksimal 5 orang, dan pada saat penjurian diwakili maksimal 2
orang/team.
8. Jika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa karya pemenang diragukan keasliannya,
maka penyelenggara berhak membatalkan dan menarik penghargaan/hadiah yang sudah
diberikan.
9. Hak cipta karya tetap menjadi milik peserta.
10. Khusus untuk kepentingan publikasi, penyelenggara memiliki hak siar dan dapat
menggunakan materi foto dan/atau video karya peserta, sebagian maupun utuh.
11. Nominasi kompetisi dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2017 dengan cara
ditayangkan 10 karya terbaik didepan juri di setiap kategori. 10 karya terbaik akan
diberitahukan oleh panitia dan di undang pada saat acara perhelatan (informasi tempat
menyusul).
12. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Peserta lomba tidak dipungut biaya apapun.

Pendaftaran & Pengumpulan hasil karya :
1. Pendaftaran dan pengumpulan Film dibuka pada 1 Nopember s/d 13 Desember 2017 pukul
00:00 WIB.
2. Form Pendaftaran dapat di unduk di https://drive.google.com/drive/folders/0B7wmBuGm2vtem9xeW5oem1MVGM
3. Film dikirimkan dalam format mov, avi, atau mp4, dengan resolusi minimal 1080p
4. Menyertakan sinopsis film yang diproduksi (maksimal 300 kata) dalam bentuk PDF
5. Menyertakan poster digital (ukuran 1920 x 1080 pixel ) dari film yang dikompetisikan
dengan format JPEG dengan kualitas HQ
6. Karya Film di unggah ke dalam Cloud Storage (Google Drive, iclouds, oneDrive, Dropbox,
atau sejenisnya) kemudian Link file dikirim beserta scan form pendaftaran ke alamat surel
atau email kominfo.madiunkota@gmail.com dengan subject:
"Lomba Film Pendek DBH CHT – Nama Judul Film – Kategori – Nama sekolah /
Rumah Produksi / Komunitas
Contoh :
“Lomba Film Pendek DBH CHT - Rokok Ilegal – Umum – Komunitas Film Madiun"
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Pemenang Lomba :
JUARA

PELAJAR

UMUM

I

5.000.000*

7.500.000*

II

3.000.000*

5.000.000*

III

2.000.000*

3.000.000*

IV

1.000.000*

2.000.000*

V

500.000*

1.000.000*

TOTAL

30.000.000*

Semua hadiah akan di potong pajak sesuai dengan peraturan pemerintah

* Semua Pemenang Lomba mendapatkan Piala, Piagam Penghargaan, Dan Uang Pembinaan

KONTAK PERSON
INUNG

0822 4392 3046

HERDANIS

0898 3410 928

ARNOT

0838 4961 7875

