
 

 

 

 

LOMBA SHORT MOVIE WORLD AIDS DAY 2016  

TINGKAT NASIONAL 

KELOMPOK MAHASISWA PEDULI AIDS 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA 

 

A. KETENTUAN UMUM 

 

I.  Tema 

TANTANGAN UNTUK MENGUBAH STIGMA DAN PANDANGAN BARU TERHADAP 

ODHA 

 

II.  Peserta 

Peserta lomba Short Movie dalam rangka World AIDS Day KMPA FK Unud 2016 adalah sebagai 

berikut: 

a) Peserta adalah masyarakat umum di seluruh Indonesia non panitia. 

b) Peserta masih dalam rentang usia 15-22 tahun. 

c) Peserta telah terdaftar sebagai peserta lomba Short Movie World AIDS Day KMPA FK 

Unud 2016. 

 

III. Short Movie 

Short Movie yang diikutsertakan dalam lomba Short Movie dalam rangka World AIDS DAY 

KMPA FK UNUD 2016 adalah sebagai berikut: 

a. Merupakan karya orisinil yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya di media 

manapun, belum pernah diikutsertakan dalan perlombaan sejenis, belum pernah 

dipresentasikan dan/atau tidak pernah digunakan untuk media komunikasi apapun. 

b. Short Movie dibuat sesuai dengan tema yang telah disediakan oleh panitia. 

c. Short Movie dibuat dengan sistematika yang terdapat di ketentuan khusus. 

 

 



 

 

 

 

IV. Pendaftaran dan Pengumpulan 

a. Peserta mengumpulkan karya mulai tanggal 10 November 2016 sampai paling lambat 

tanggal 30 November 2016 dengan membawa formulir pendaftaran, bukti transfer 

uang pendaftaran, fotocopy KTP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Mahasiswa, daftar 

riwayat hidup anggota, lembar orisinalitas, dan short movie full(maks 7 menit) dan 

teaser(maks 1 menit) dengan bentuk softcopy(format digital) dalam 1 buah compact 

disk yang dimasukkan ke dalam 1 amplop coklat. 

b. Biaya pendaftaran adalah sebagai berikut : 

o Sebesar Rp 150.000,00 untuk setiap karya yang diikutsertakan. 

o Seluruh biaya pendaftaran di transfer ke No. Rekening 3483-01-015788-53-3 BRI 

a.n Ketut Trisna Parama Kartika. 

c. Pengumpulan video selambat-lambatnya tanggal 30 November 2016 ke 

Sekretariat BEM FK UNUD. Jalan PB Sudirman, Denpasar-Bali. Bagi peserta yang 

ingin menyerahkan silakan hubungi contact person : Risky (081337551013, id line: 

riskyogap) 

   

V. Proses Perlombaan 

a) Semua karya yang masuk akan dinilai oleh juri dan dicari 3 Pemenang. 

b) Pemenang akan dihubungi oleh panitia melalui surat resmi atau via telepon ke masing- 

masing pemenang pada tanggal. Pengumuman pemenang bisa dilihat melalui website 

www.kmpa.fkunud.com. 

c) Akan dicari tiga pemenang. Pemenang I, II, III akan memperoleh PIALA, piagam 

penghargaan dan uang tunai sebagai berikut : 

Juara I: Rp 750.000,00 

Juara II   : Rp 500.000,00 

Juara III : Rp 250.000,00 

Bila terdapat pertanyaan mengenai lomba video dapat menghubungi contact person: Risky 

(081337551013, id line: riskyogap) 



 

 

 

 

B. KETENTUAN KHUSUS 

 

I. KRITERIA SHORT MOVIE 

 

a. Kriteria Umum 

 

1. Judul Short Movie dapat disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan, kreatif dan 

menggambarkan isi dari Short Movie tersebut. 

2. Short Movie bersifat asli (bukan jiplakan) sesuai dengan tema dan bisa juga disertai 

gagasan atau ide kreatif tentang tema yang telah ditentukan. 

3. Tidak hanya menyajikan masalah saja, namun menekankan kepada solusi dari masalah 

yang disajikan tersebut. 

4. Karya tidak mengandung unsur SARA dan pornografi. 

 

b. Kriteria Khusus 

 

1. Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 buah karya Short Movie dalam 

format digital.(Untuk setiap short movie tetap dikenakan biaya pendaftaran 

Rp.150.000,00) 

2. Durasi minimal 5 menit dan maksimal 7 menit 

3. Olah digital diperbolehkan tanpa mengubah keaslian objek. 

4. Diperbolehkan memberikan sentuhan animasi. 

5. Melampirkan nama anggota tim yang terdiri dari max. 3 orang dalam setiap tim, daftar 

riwayat hidup (minimal berisi nama, alamat dan no telp/hp), dan nama instansi. 

6. Semua anggota dalam tim harus terlibat di dalam short Movie tersebut. 

7. Diperbolehkan memakai pemain di luar  anggota. 

8. Jika terjadi diskualifikasi maka biaya pendaftaran tidak akan dikembalikan. 

 



 

 

 

 

c. Kriteria Penilaian 

 

1. Penilaian lomba short Movie terdiri dari penilaian langsung oleh juri dan nantinya 

langsung dipilih 3 pemenang. 

2. Kriteria penilaian meliputi: 

a. Penilaian Segi Teknis: 

 Durasi video tidak lebih dari waktu yang telah di tentukan 

 Kualitas Video (Kejelasan gambar dan kejernihan suara) 

b. Penilaian Segi Isi: 

 Kesesuaian isi dengan topik 

 Orisinalitas ide/gagasan 

 Kreativitas dan keunikan konten movie 

 Kejelasan pesan yang ingin disampaikan dalam video dan bersifat informatif 

 

II. ORIGINALITAS & PUBLIKASI  

Peserta  menjamin  bahwa  short Movie yang  dikirim  merupakan  karya sendiri dan 

belum pernah dipublikasikan. 

Panitia   diberi   hak   dan   wewenang   untuk   mempublikasikan setiap Short Movie 

dengan tetap mencantumkan nama penulis dan asal institusi. 

 

 

  

  

  

  

 

 

 



 

  

 

 

LAMPIRAN I: Form Penilaian Short Movie WAD 2016 KMPA FK Unud 

 

PENILAIAN LOMBA SHORT MOVIE 

WORLD AIDS DAY 2016 KMPA FK UNUD 

Tanggal : 

No : 

Nama : 

Asal : 

Judul Karya : 

No Kriteria Penilaian Bobot Skor Bobot x Skor 

1 Segi Teknis 

o Durasi video 

o Kualitas video 

 

20% 

  

2 Segi Isi 

o Kesesuaian isi dengan tema 

o Orisinalitas ide/gagasan 

o Kreativitas dan keunikan 

konten video 

o Kejelasan pesan yang 

disampaikan 

 

 

 

80% 

  

TOTAL   

Catatan : Rentang nilai antara 0 – 100 

 

Mengetahui 

Dewan Juri 

 

 

 



 

 

 

 

LEMBAR PERNYATAAN 

ORIGINALITAS KARYA 

 

Judul Karya : 

Nama Peserta : 1. 

2. 

3. 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa memang benar karya 
dengan judul tersebut diatas merupakan karya original (hasil karya sendiri) dan 

belum pernah dipublikasikan dan atau dilombakan di luar kegiatan “Lomba Short 
Movie World AIDS Day 2016 KMPA FK Unud” yang diselenggarakan oleh Kelompok 
Mahasiswa Peduli AIDS FK Unud. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila terbukti terdapat 

pelanggaran di dalamnya, maka saya bersedia untuk di diskualifikasi dari perlombaan 
ini sebagai bentuk tanggung jawab saya. 

 

*Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Diisi oleh ketua tim 

 

Mohon lembar ini dilengkapi dan dilampirkan pada saat pengiriman karya. Formulir 

ini dapat diperbanyak sesuai keperluan. 



 

 

 

 

FORMULIR PENDAFTARAN 

PESERTA LOMBA SHORT MOVIE WORLD AIDS DAY 2016 TINGKAT NASIONAL 

KELOMPOK MAHASISWA PEDULI AIDS 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Ketua : ……………………………………………………………………………………………………… 

Jenis Kelamin : ……………………………………………………………………………………………………… 

Alamat Rumah : ……………………………………………………………………………………………………… 

Kode Pos : ……………………………………………………………………………………………………… 

No. Telepon/ Hp : ……………………………………………………………………………………………………… 

Anggota 1 : ……………………………………………………………………………………………………… 

Jenis Kelamin : ……………………………………………………………………………………………………… 

Alamat Rumah : ……………………………………………………………………………………………………… 

Kode Pos : ……………………………………………………………………………………………………… 

No. Telepon/ Hp : ……………………………………………………………………………………………………… 

Anggota 2 : ……………………………………………………………………………………………………… 

Jenis Kelamin : ……………………………………………………………………………………………………… 

Alamat Rumah : ……………………………………………………………………………………………………… 

Kode Pos : ……………………………………………………………………………………………………… 

No. Telepon/ Hp : ……………………………………………………………………………………………………… 

Judul Karya  : ………………………………………………………………………………………………………. 

Asal Instansi : ……………………………………………………………………………………………………… 

Alamat Instansi : ……………………………………………………………………………………………………… 

Kode Pos : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adalah benar akan menjadi peserta Lomba Short Movie WAD KMPA FK UNUD. 

………………………, ……………………………2016 

 Ketua 

     

        

 

(…………………………………………………………) 


