
LOMBA PEMBUATAN VIDEO DAN FILM INDEPENDEN 
 
 
 
 
Persyaratan dan tata cara lomba Video dan Film Independen adalah sebagai berikut: 
 

 
1.   Peserta Lomba 

 

Lomba Video atau  Film   Independen   Mahasiswa   terbuka   bagi   seluruh   
mahasiswa Universitas Gunadarma. Pemenang lomba dibagi menjadi dua kelompok 
yaitu: (a) Mahasiswa baru atau Tingkat I dan  (b) Tingkat II ke atas. 

 
 
2.   Waktu Pelaksanaan Lomba 

 
Lomba Film Independen Mahasiswa yang bertema ”Fasilitas dan Suasana Kampus 
UG”, “Kegiatan Mahasiswa”, atau “UG dan Lingkungan” akan berlangsung dari 
tanggal 26 Desember 2014 sampai 30 Januari 2015. 
 
Batas  akhir  pengiriman video atau  film  independen dalam bentuk cakram padat 
atau flash-disk adalah  pada  tanggal   30 Januar i  2015 pukul 15.00 WIB di 
ruang BAPSI Kampus Depok Gedung 2 Lantai 3. Film yang dikirimkan setelah batas 
waktu tersebut diatas tidak akan diterima lagi. 

 
3.   Persyaratan Mengikuti Lomba 

 
 

Video atau film yang diikutsertakan dalam Lomba Video dan Film Independen 

Mahasiswa 2014 harus menggambarkan tema diatas. V i d e o  a t a u  film harus 

merupakan karya sendiri dan bukan mengambil karya orang lain (plagiarisme). 

Jika terdapat pelanggaran butir tersebut diatas maka video atau film yang 

melanggar tidak akan dinilai oleh Dewan Juri. Jika di kemudian hari terdapat 

pihak-pihak yang menggugat sebagai akibat dari aksi plagiarisme tersebut, maka 

video yang sudah memenangkan  lomba  dapat  dibatalkan  kemenangannya  dan  

peserta harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 
 
4.   Cara Mengikuti Lomba 

 
Peserta melakukan registrasi dengan mengirimkan email ke 

bapsi@gunadarma.ac.id dengan Subject: Registrasi Peserta Video dan Lomba Film 

Independen dan isi email Nama, NPM, Kelas, Telp, Judul. Selanjutnya film di 

burning pada cakram padat atau flash disk dalam format file video misalkan format 

FLV. Film dibuat dengan durasi maksimal 5 menit. 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: 21214339_fasilitaskampus.flv). Film yang diupload juga harus 
dilengkapi dengan penjelasan singkat mengenai deskripsi film, NPM dan nama 

mailto:bapsi@gunadarma.ac.id


lengkap. 
 

Universitas Gunadarma berhak untuk mereproduksi dan mempublikasikan seluruh 

film yang didaftarkan  pada  lomba  ini  untuk  keperluan  promosi  tanpa  adanya  

imbalan apapun bagi peserta yang filmnya direproduksi dan dipublika-

sikan. Namun, acknowledgement tetap akan dicantumkan pada setiap publikasi 

film. Semua video atau film independen yang layak atau memenuhi kriteria dari 

dewan juri akan diunggah di majalah online sesuai dengan fakultasnya masing-

masing. Alamat majalah online tersebut yaitu: 

 

http://fe.gunadarma.ac.id/majalah 

http://filkom.gunadarma.ac.id/majalah 

http://fti.gunadarma.ac.id/majalah 

http://fikom.gunadarma.ac.id/majalah 

http://ftsp.gunadarma.ac.id/majalah 

http://fsastra.gunadarma.ac.id/majalah 

http://fpsi.gunadarma.ac.id/majalah 

 
 
5.   Penjurian 

 
Kriteria penilaian pemenang lomba yaitu (1) originalitas dan relevansi dengan tema, 

(2) sasaran penyampaian dan kebermanfaatan bagi publik, (3) kualitas teknis (tata 

sinematografi, tata artistik, tata suara, tata musik) serta (4) ketepatan durasi. 

Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
 
6.   Pengumuman Hasil Lomba 

 
Hasil lomba akan diumumkan paling cepat dua minggu setelah batas akhir lomba 
yang akan diumumkan lebih lanjut. 

 
7.   Pertanyaan dapat dilayangkan melalui email bapsi@gunadarma.ac.id atau 

dapat menghubungi panitia di telp : 021-78881073. 
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