
 
 

REGULASI LOMBA SINEMATOGRAFI 

JAWA POS SMA AWARDS 2022 

 
A. PERATURAN UMUM 

1. Peserta adalah pelajar aktif dari sekolah SMA Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi 

Jawa Timur 

2. Peserta harus melengkapi syarat-syarat pendaftaran yang ditentukan panitia sesuai 

kategori lomba masing-masing 

3. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah untuk mengikuti Lomba SMA 

Awards 2022, diunggah pada website http://smaawards.jawapos.co.id 

4. Pendaftaran lomba melalui website http://smaawards.jawapos.co.id 

Login: 

User : Nomor NPSN 

Password : Nomor NPSN 

Mengisi biodata peserta pada masing-masing lomba yang diikuti 

5. Mengirimkan hasil karya berupa video. Video karya adalah video hasil karya peserta 

sendiri dan merupakan video yang dibuat khusus untuk mengikuti SMA Awards 2022 

6. Akan diadakan seleksi internal berdasarkan hasil karya video recording yang diunggah 

peserta pada channel YouTube 

7. Peserta diperkenankan merangkap sebagai peserta lomba pada kategori yang lain dalam 

SMA Awards 2022 

8. Peserta tidak diperkenankan menampilkan karya yang mengandung unsur pornografi,  

kata-kata kotor, dan SARA 

9. Pergantian peserta harus dilaporkan pada panitia paling lambat hari terakhir pendaftaran 

dengan mengganti biodata pada website pendaftaran SMA Awards 2022 

10. Peserta yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan panitia akan didiskualifikasi 

dalam perlombaan 

11. Keputusan hasil perlombaan dari panitia tidak dapat diganggu gugat. 

http://smaawards.jawapos.co.id/
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B. KETENTUAN LOMBA 

1. Lomba sinematografi adalah lomba jenis kelompok dengan jumlah anggota maksimal 15 

orang (sudah termasuk crew), setiap sekolah hanya diperbolehkan mendaftarkan satu 

perwakilan. 

2. Tema lomba adalah “Literasi Digital Generasi Milenial” (Mudahnya akses informasi 

mewujudkan generasi yang melek Teknologi, Kreatif, dan Inovatif) 

3. Genre video bebas, bisa momen, inspiring, komedi, tutorial, motivation, dan lain-lain. 

4. Peserta harus melampirkan konsep pembuatan film yang mencakup ide pokok, sinopsis 

dan scenario. Konsep pembuatan film diketik dengan jenis huruf Times New Roman, 

ukuran font 11 pt, 1.5 spasi, format pdf diunggah ke dalam website 

http://smaawards.jawapos.co.id 

5. Dalam kegiatan syuting tidak dibenarkan mendatangkan kru atau pemain dari sekolah lain 

ataupun vendor ke lokasi syuting 

6. Peserta membuat video recording maksimal 10 menit 

 Video berukuran 16:9 atau landscape 

 Format file mp4 

 Kualitas HD 

 Resolusi 1920 x 1080px atau 1280 x 720px 

 Durasi termasuk credit title 

 Editing video diperbolehkan 

 Peserta menggunakan kostum bebas namun tetap dalam koridor kesopanan 

 Pencahayaan video harus terang dan jelas 

 Kualitas audio visual harus jelas dengan resolusi 720p 

 Pastikan hasil audio mixing yang mengandung unsur monolog; dialog; dan atau narasi 

dapat berintonasi jelas 

 Komposisi musik yang tidak menutupi dialog, monolog atau narasi (Clarity) 

 Menyertakan logo SMA Awards 2022 di pojok kanan atas pada video karya 

7. Penyajian Film harus menggunakan urutan sebagai berikut: 

 Starting: Logo Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 

 Opening: Main Title 

 Content (Isi Film) 

 Fade Out 

 Closing: 

 Credit Title (Nama Pemain dan Tim Produksi) 

 Ucapan Terimakasih/Dedikasi 

 Imposing Copyright 

 Blank 
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8. Peserta wajib membuat dokumentasi proses produksi dalam bentuk foto di behind the 

scene setelah credit title 

9. Karya yang dikirim adalah karya dari ide outentik atau original peserta, belum pernah diikut 

sertakan lomba lain. 

10. Karya yang dikirim belum pernah di publikasikan untuk kepentingan komersial dan bebas 

dari kontrak maupun ikatan lain 

11. Musik atau backsound dan hal lain (foto maupun grafis) tidak melanggar hak cipta 

12. Jika dikemudian hari ditemukan bukti bahwa karya pemenang diragukan keaslianya, 

penyelenggara berhak membatalkan atau menarik kembali hadiah yang sudah diberikan. 

13. Hak cipta tetap menjadi milik peserta 

14. Untuk kepentingan publikasi, penyelenggara memiliki hak siar dan dapat menggunakan 

karya, materi foto, audio, maupun video baik secara penuh maupun sebagian. 

15. Jika dikemudian hari ada gugatan hak cipta, penyelenggara tidak bertanggung jawab atas 

hal tersebut. 

16. Buat teaser dari video yang dikumpulkan dengan durasi max. 1 menit dan unggah di 

Instagram dengan menyertakan hashtag #JawaPosSMAAwards2022, 

#SinematografiJawaPosSMAAwards2022, dan caption 

Saat posting di Instagram wajib untuk Follow dan tag akun @jawapos, akun peserta tidak 

boleh di-private 

17. Unggah video karya pada channel YouTube peserta dengan menyertakan hashtag 

#JawaPosSMAAwards2022 dan hashtag sesuai kategori lomba yang diikuti 

#SinematografiJawaPosSMAAwards2022 

Menggunakan format judul : Jawa Pos SMA Awards 2022 – Kategori Lomba – Nama 

Sekolah 

18. Sertakan caption pada video yang diunggah pada channel YouTube 

19. Copy URL Video yang sudah diunggah pada channel YouTube ke dalam website 

http://smaawards.jawapos.co.id  

20. Peserta akan diambil 5 besar terbaik untuk menghadiri Awarding Night yang nantinya akan 

dipilih pemenang juara 1, 2 dan 3 
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C. PENILAIAN 

1. Ide/Gagasan 

Korelasi ide/gagasan kreatif yang terkait dengan tema 

2. Pesan 

Pesan film tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami 

Teknik garapan meliputi: 

 Pemahaman produksi 

 Penulisan scenario 

 Penyutradaraan 

 Penataan kamera 

 Penataan suara dan musik ilustrasi 

 Penyuntingan gambar 

 Penataan artistik 

3. Jumlah like dan view menjadi pertimbangan penilaian 
 

D. SANKSI DAN PELANGGARAN 

Semua pelanggaran yang menyebabkan diskualifikasi akan dikenai sanksi berupa denda. Jika 

tidak menjalankan prosedur yang telah ditentukan, sekolah bersangkutan akan dikenai sanksi 

tambahan berupa pemberitaan negatif di Jawa Pos dan dilarang mengikuti event Jawa Pos 

selama satu tahun ke depan. 

 

E. PROTES 

Protes yang diterima panitia hanyalah protes mengenai manipulasi peserta. Apabila terbukti 

manipulasi itu benar seperti yang diadukan, sanksinya adalah diskualifikasi. 

 
F. FORCE MAJEUR 

Segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia, yaitu sakit, kecelakaan, meninggal, dan 

bencana alam. Panitia berhak menilai sepenuhnya penggunaan alasan force majeur 

(contoh: ban bocor bukan force majeur, karena masih ada alternatif lain. Misal: berangkat lebih 

awal atau menggunakan angkutan umum). 

 
G. ATURAN TAMBAHAN 

1. Peraturan dapat berubah apabila terjadi force majeur dan atau kebutuhan dari panitia 

2. Perubahan peraturan hanya boleh dilakukan oleh panitia dan akan disosialisasikan kepada 

peserta (di website http://smaawards.jawapos.co.id atau melalui koran Jawa Pos) 

3. Tiap-tiap pasal dalam peraturan di atas diartikan menurut persepsi panitia 

http://.smaawards.jawapos.co.id/

