
  



A. NAMA KEGIATAN 

“Brawijaya Digital Creative Lomba Film Pendek dan Fotografi Tingkat Nasional” 

B. TEMA KOMPETISI 

Tema kegiatan ini adalah : “Wabah dan Solidaritas Kemanusiaan” 

C. LATAR BELAKANG 

1. Terjadinya wabah covid 19 khususnya di Indonesia telah berdampak pada 

kehidupan sosial, ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. 

2. Nilai-nilai luhur Pancasila yang telah melekat di masyarakat sedang diuji 

khususnya pada saat wabah Covid 19. Rasa kemanusiaan, persatuan dan 

semangat kegotongroyongan menjadikan benteng dalam menghadapi 

Covid 19. 

3. Moment-moment pada saat wabah Covid 19 menjadi hal yang menarik 

untuk diabadikan dalam bentuk karya film pendek maupun fotografi yang 

mampu memberikan pesan moral untuk kita semua.  

 

D. TUJUAN 

1. Memberikan ruang untuk mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri 

sebagai Mahasiswa yang memiliki kreativitas, minat dan bakat dalam 

bidang seni film maupun fotografi.  

2. Mengapresiasi hasil kreatifitas mahasiswa dalam bidang film pendek dan 

fotografi khususnya dalam kondisi wabah Covid 19. 

 

E. KETENTUAN UMUM PESERTA  

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif program Diploma atau Strata 1 dari 

seluruh perguruan tinggi negeri atau swasta (dibuktikan dengan Kartu 

Tanda Pengenal Mahasiswa/KTM dan Screenshoot PD Dikti) 

2. Tim Mahasiswa peserta harus berasal dari satu perguruan tinggi yang 

sama 

 

F. PENDAFTARAN DAN PENGIRIMAN KARYA 

a. Pendaftaran dan pengumpulan karya dilakukan secara daring melalui : 

bit.ly/LOMBAdigitalcreativeub mulai tanggal 6 Mei – 7 Agustus 2020 

pukul 23.59 WIB. 

b. Hasil karya fotografi yang diunggah diberi nama dengan format : Nama 

Peserta_Judul Foto_Lokasi Foto_Perguruan Tinggi. Contoh : 

Raffii_Nasib Corona_Alun-Alun Malang_Universita Brawijaya. 

Upload Karya Foto di Instagram, tag akun @brawijayadigitalcreative 

dan sertakan hashtag  

#BrawijayaDigitalCreative#UniversitasBrawijaya#WabahCovid19#Solidarit

asKemanusiaan  



c. Hasil karya film pendek diunggah ke Youtube sertakan judul karya dan 

hashtag 

#BrawijayaDigitalCreative#UniversitasBrawijaya#WabahCovid19#Solidarit

asKemanusiaan  

Lampiran Link Youtube pada form online yang telah disediakan. 

 

G. KETENTUAN KHUSUS LOMBA FOTOGRAFI 

1. Peserta diwajibkan follow instagram @brawijayadigitalcreative 

2. Peserta bersifat individu 

3. Peserta dapat menggunakan kamera jenis apapun (handpohone, kamera 

pocket, kamera digital, SLR/DSLR,dll) 

4. Hasil Foto merupakan karya original dan belum pernah mengikuti 

perlombaan fotografi lainnya. Foto milik orang lain meskipun dengan izin 

akan didiskualifikasi. 

5. Setelah selesai mengikuti lomba foto dengan rentang waktu yang telah 

ditentukan panitia, maka peserta harus menyerahkan hasil pemotretan 

terpilihnya kepada panitia dalam bentuk file digital format JPEG dengan 

resolution minimal 150 dpi; ukuran foto minimal 2 megapixel; ukuran sisi 

terpanjang minimal 2000 pixel tanpa watermark. 

6. Editing foto hanya diperbolehkan sebatas pengaturan kontras, brightness, 

cropping dan konversi foto berwarna menjadi hitam putih. 

7. Peserta dapat mengikutsertakan maksimal 2 buah foto. 

8. Foto wajib diberikan judul dengan panjang judul maksimal 100 karakter 

 

H. KETENTUAN KHUSUS LOMBA FILM 

1. Peserta diwajibkan follow instagram @brawijayadigitalcreative 

2. Peserta adalah mahasiswa  aktif yang terdaftar  di  PD-Dikti.  (dibuktikan  

dengan  KTM  dan  screenshoot PD DIKTI) 

3. Peserta bersifat tim yang terdiri dari Produser, Sutradara,  Cameraman,  dan  

Penulis  Skenario/Naskah.  

4. Satu tim hanya boleh mendaftarkan satu film 

5. Film yang diproduksi dan dikirimkan adalah film karya mahasiswa aktif 

6. Musik/lagu  yang  digunakan  dalam  film  tidak  diperkenankan  

menggunakan ciptaan  orang  lain,  kecuali  ada  ijin  tertulis,  termasuk  

penggunaan cuplikan gambar/klip 

7. Isi film tidak mengandung unsur  SARA dan Pornografi 

8. Jenis film yang dilombakan adalah Fiksi. 

9. Film yang didaftarkan adalah film produksi 2020. 

10. Film belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 

11. Karya diunggah ke youtube.com secara unlisted 

12. Peserta wajib membagikan link url pada saat mendaftar. 



13. Durasi  film  maksimal  10  (sepuluh)  menit  sudah  termasuk  bumper  

awal  dan akhir, berwarna dan bersuara. 

14. Film  yang  dibuat  apabila  menggunakan  dialog/narasi  bahasa  daerah  

atau asing, maka harus diberi subtitle Bahasa Indonesia 

 

I. KETENTUAN TAMBAHAN 

1. Materi film (model, lokasi, dll) diluar tanggung jawab panitia.  

2. Karya Film adalah untuk kebutuhan apresiasi dan tidak dikomersilkan.  
3. Kriteria penilaian dititik beratkan pada isi dan ide cerita, teknik pembuatan 

dan kreatifitas serta orisinalitas.  
4. Peserta bertanggungjawab penuh atas orisinalitas semua materi dalam film 

yang dikirimkan dan wajib menyertakan surat pernyataan tentang 
orisinalitas film  

5. Wajib menyertakan surat izin dari pemegang hak cipta yang bersangkutan 

apabila menggunakan materi non-orisinil.  
6. Panitia penyelenggara “Brawiajaya Digital Creative” tidak 

bertanggungjawab terhadap adanya tuntutan akibat pelanggaran hak cipta 
yang diakibatkan oleh tindakan peserta.  

7. "Hak cipta karya tetap menjadi milik peserta lomba. Khusus untuk 
kepentingan publikasi festival, penyelenggara dapat menggunakan 
cuplikan, sebagian materi dari karya peserta.  

8. Jika dikemudian hari ternyata didapatkan bukti bahwa karya pemenang 
bukan karya sendiri, maka penyelenggara ”Brawiajaya Digital Creative”  

berhak membatalkan dan menarik penghargaan serta hadiah yang sudah 
diberikan.  

9. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.  

 

J. TIMELINE 

1. Pendaftaran dan Pengumpulan Karya : 6 Mei – 7 Agustus 2020 

2. Penilaian Karya    : 10 – 24 Agustus 2020 

3. Pengumuman Pemenang   : 27 Agustus 2020 

 

K. PENGHARGAAN 

1. Pemenang akan diumumkan pada website kemahasiswaan.ub.ac.id dan 

Instagram @brawijayadigitalcreative.  

2. Masing-masing lomba fotografi dan film pendek diambil 6 juara, dengan 

besaran hadiah sebagai berikut : 

 Juara 1  : 5.000.000 

 Juara 2 : 4.000.000 

 Juara 3 : 3.000.000 

 Harapan 1 : 2.000.000 

 Harapan 2 : 1.500.000 

 Harapan 3 : 1.000.000 


