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Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 
Kab/Kota se-Jawa Tengah

   di -   
     Tempat

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah wadah dan agen informasi, 

literasi dan perubahan masyarakat yang menggunakan beragam media dan konsen 

pada informasi komunikasi publik. KIM di Jateng menjadi bagian implementasi regulasi 

daerah dan urusan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika. Di tengah 

pandemi dan dinamika sosial yang tinggi, keberadaan KIM sangat penting sebagai 

agen paling dekat yang bisa memberikan informasi, edukasi, hiburan sekaligus 

membangun persepsi masyarakat.

        Dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan semangat KIM, Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Lomba Film 

Pendek KIM se-Jateng 2021. Lomba dengan tema Protokol Kesehatan tersebut, 

dilaksanakan dan terbuka pendaftarannya mulai tanggal 10 Agustus s/d 10 Oktober 

2021. Sehubungan dengan hal tersebut, diharap Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kab/Kota se-Jawa Tengah dapat memfasilitasi dan mendukung KIM yang ada 

di wilayahnya untuk mengikuti lomba dimaksud. Terkait dengan ketentuan detail 

perlombaan disampaikan pada petunjuk teknis terlampir.

        Lomba Film Pendek KIM se-Jateng 2021 diharapkan mampu mendorong 

kreativitas dan inovasi KIM dan masyarakat di Jateng dalam mengelola informasi, 

hiburan sekaligus menyebarluaskan konten positif. Terima kasih atas dukungan dan 

sinergitasnya.

 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

RIENA RETNANINGRUM, SH
Pembina Utama Madya

NIP. 19641026 198909 2 001



 
Tembusan: 
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

 

   

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan 
oleh Balai Sertifikasi Elektronik ( BSrE).
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Informasi publik merupakan keniscayaan dan hak asasi setiap insan 

yang tak terbatas oleh demografis dan geografis. Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah melalui Dinas Kominfo berupaya memenuhi hak informasi 

sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28F untuk masyarakat di Jateng. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga 

Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah, setiap daerah perlu 

memberdayakan Lembaga Komunikasi Sosial salah satunya berupa Kelompok 

Informasi Masyarakat (KIM) / Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) 

ataupun komunitas lain sebagai wadah informasi masyarakat. LKM atau KIM 

inilah media yang bisa mewadahi aspirasi sekaligus menyebarluaskan 

informasi sesuai kebutuhan masyarakat di sekitarnya.  

KIM memiliki beragam media dengan potensi dan kreativitas yang 

beragam pula. KIM berkembang bersama rakyat sebagai bentuk komunitas 

yang konsen terhadap beragam informasi merupakan partner pemerintah 

dalam distribusi informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Selain hal 

tersebut KIM merupakan gatekeeper dan stakeholder penting dalam rangka 

membangun edukasi dan literasi masyarakat. Menurut Rogers (1969), salah 

satu ciri masyarakat desa adalah limited view this world, yaitu keterbatasan 

cara pandang masyarakat terhadap dunia luar. Hal ini terjadi karena 

terbatasnya jangkauan masyarakat dalam mengakses informasi yang datang 

dari luar, seperti yang bersumber dari surat kabar. Oleh sebab itu, perlu 

diselenggarakan kegiatan berupa pemberdayaan dalam rangka meningkatkan 

kapasitas pengelolaan informasi KIM sekaligus mempererat kemitraan antara 

KIM dengan pemerintah daerah.  



Kegiatan semacam Lomba Film Pendek dimaksudkan untuk membekali 

pegiat KIM dengan wawasan dan pemahaman serta kesiapan yang perlu 

dilakukan dalam memberikan informasi kepada masyarakat di sekitarnya 

dalam bentuk tampilan yang menghibur, kreatif, tidak membosankan, 

menarik dan mudah diterima masyarakat.  

Film pendek yang disisipi dengan pesan-pesan merupakan  sarana 

diseminasi informasi yang sangat menarik dan efektif. Menarik, karena 

informasi yang disampaikan dikemas dalam visualisasi, ada alur cerita yang 

sistematis, dramarturg, humor dan tidak terlalu panjang untuk dicerna. Itu 

semua menjadi daya tarik yang memungkinkan seseorang berminat 

menonton, dan secara tidak sadar telah terpapar informasi mengenai 

kebijakan-kebijakan pemerintah maupun hasil-hasil pembangunan. Pola 

penyampaian informasi melalui film pendek yang menggunakan bahasa lokal 

daerah, serta mempertimbangkan logika masyarakat setempat, memudahkan 

masyarakat mencerna informasi tersebut dengan tepat. Tidak hanya 

informasi yang tersampaikan, masyarakat pun bisa lebih mengenal nilai-nilai 

budaya. Hal tersebut yang tidak dimiliki oleh media konvesional lain. 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga 

Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah. 

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang 

Komunikasi dan Informatika (pasal 16). 

 

C. TUJUAN 

Tujuan diselenggarakannya Lomba Film Pendek KIM se-Jawa Tengah 

2021 adalah: 



1. Memberikan apresiasi kepada Lembaga Komunikasi Sosial khususnya 

KIM sebagai mitra pemerintah daerah dalam melakukan diseminasi 

informasi, 

2. Memperkenalkan film pendek sebagai sarana diseminasi informasi 

kepada masyarakat. 

3. Meningkatkan kesadaran, inisiatif, kreativitas dan partisipasi KIM dan 

Dinas Kominfo Kab/Kota se-Jawa Tengah untuk peka terhadap 

kebutuhan informasi masyarakat. 

4. Memotivasi pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberdayakan peran 

KIM sebagai sarana diseminasi informasi yang efektif. 

5. Mendorong KIM dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung 

program dan kegiatan pemerintah dalam rangka untuk mengatasi 

pandemic Covid-19 di Jawa Tengah. 

 

D. RUANG LINGKUP 

Lomba Film Pendek KIM se-Jawa Tengah 2021 diikuti oleh KIM yang 

ada di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, yang telah dikukuhkan secara resmi. 

Film pendek merupakan kreativitas mandiri KIM dan dukungan Dinas Kominfo 

setempat. 

 

E. TEMA 

Tema yang dapat dipilih pada Lomba Film Pendek KIM se-Jawa Tengah 

2021 tingkat Provinsi Jawa Tengah 2021 adalah Kebijakan Protokol 

Kesehatan, dari berbagai sisi. Tampilan film harus konstruktif dan solutif, 

serta tidak mengandung SARA dan berpotensi memecah belah bangsa. 

 

 

 

 



BAB II 

PELAKSANAAN 

 

 

A. PERSYARATAN PESERTA 

1. Setiap peserta merupakan KIM  dari kabupaten/kota di Jawa Tengah 

yang telah legal dikukuhkan oleh Kepala Daerah/Kepala 

Desa/Lurah/Camat. Scan asli SK pengukuhan dilampirkan pada link 

pendaftaran yang disediakan panitia. 

2. Keikutsertaan lomba dibuktikan dengan Surat Tugas yang dikeluarkan 

oleh Dinas Kominfo setempat untuk KIM tersebut. Scan asli Surat Tugas 

diupload pada link yang disediakan. 

3. Setiap Kabupaten/Kota boleh mengirimkan lebih dari 1 (satu) KIM.  

4. Setiap KIM hanya boleh mengirimkan 1 (satu) karya film pendek pada 

link pendaftaran.  

5. Waktu pembuatan film pendek dilaksanakan sesuai dengan jadwal 

pembukaan lomba. Tidak boleh menggunakan film yang diproduksi 

sebelum lomba. 

6. Sinopsis dan data kerabat kerja (pemain, kru, dsb) disampaikan pada link 

pendaftaran. 

7. Peserta mengisi Surat Pernyataan bahwa karya ciptanya bersedia 

digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan 

diseminasi informasi, dan surat tersebut diupload pada link pendaftaran. 

Format surat terlampir. 

8. Film pendek diupload di link pendaftaran, dan disimpan di drive masing-

masing, untuk kemudian link drive diberikan oleh panitia melalui formulir 

pendaftaran agar bisa diakses. 

9. Formulir atau link pendaftaran diakses melalui  

https://bit.ly/FILMPENDEKKIM2021 

 

 

https://bit.ly/FILMPENDEKKIM2021


 

B. TEKNIS PELAKSANAAN 

1. Tema film pendek yaitu Kebijakan Protokol Kesehatan, judul bisa 

diambil dari berbagai sudut pandang dan wajib berkaitan dengan 

tema; 

2. Film pendek bergenre fiktif naratif (film cerita rekaan) diwajibkan 

memasukkan unsur humor/komedi, budaya lokal serta bukan film 

kolosal; 

3. Film tidak boleh menyinggung isu SARA, pornografi, kekerasan dan 

sadism. Film harus memberikan penekanan pada ide, edukasi, dan 

motivasi secara konstruktif dan solutif, tidak hanya kritik negative; 

4. Karya yang dilombakan merupakan karya asli peserta dan belum 

pernah diikutsertakan atau dipublikasikan untuk keperluan yang 

bersifat komersil serta harus bebas dari setiap kontrak atau ikatan lain, 

selain untuk kompetisi lomba film ini; 

5. Durasi film total 7-15 menit, termasuk credit title; 

6. Pemain tidak boleh menggunakan aktor/aktris professional, dan harus 

mengutamakan pemeran lokal anggota KIM dan warga sekitar; 

7. Penyelenggara tidak membatasi jenis perangkat maupun merek alat 

yang digunakan dalam produksi film. 

8. Kualitas resolusi film harus memenuhi : Full HD/1080 p X 720 p, 

dengan format MP4; 

9. Proses produksi film wajib mematuhi protokol kesehatan; 

10. Karya film wajib mencantumkan : 

- judul film; 

- persembahan dari Dinas Kominfo Prov. Jateng, Dinas Kominfo 

Kab/Kota setempat dan nama KIM; 

- logo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di pojok kiri atas dan boleh 

disertai logo Kabupaten dan logo KIM (jika ada); 

11. Film mengutamakan bahasa lokal dengan dilengkapi subtitle bahasa 

Indonesia; 

12. Credit title wajib mencantumkan ucapakan terima kasih kepada Dinas 

Kominfo Prov. Jateng dan pihak lain yang terlibat, ditambah dengan 

kerabat kerja mulai dari pemain hingga crew pendukung dan perannya; 



13. Penggunaan visual effect atau animasi diperbolehkan dalam editing 

sepanjang diperlukan; 

14. Musik/lagu dan materi lainnya (foto, grafis & lain-lain) tidak melanggar 

hak cipta; 

15. Penggunaan kamera, kostum, sound, lighting, peralatan teknis lain 

diharapkan tidak memberatkan dana KIM dan diatur sedemikian rupa 

agar tidak memakan banyak biaya, dan memperhatikan audio visual yang 

dihasilkan agar jelas dan bisa disaksikan. 

16. Editing boleh menggunakan visual effect, animasi dan CGI bila 

diperlukan. 

17. Peserta harus membuat poster film dan teaser/cuplikasi film. 

18. Peserta wajib menyertakan poster film dan teaser/cuplikasi film berdurasi 

maksimal 1 menit, serta wajib mengunggah di akun media sosial 

(instagram/facebook/twitter) milik KIM dan disertakan tagar 

#FILMPENDEKKIMJATENG2021 pada bagian penjelasan (caption). Selain 

itu, pada unggahan tersebut peserta juga wajib memberi tanda (tag) 

@kominfo_jtg (twitter) dan @kominfo.jateng (instagram) maupun 

@diskominfo.jateng (facebook) pada karya yang diunggah. UNtuk itu 

pastikan akun medsos peserta tidak terkunci (private). 

19. Peserta harus memperhatikan ketentukan formulir pada link pendaftaran, 

dan unggah seluruh dokumen yang diperlukan secara lengkap beserta 

data-datanya. Sebagai cadangan, maka seluruh dokumen yang diupload 

juga harus disimpan dalam drive masing-masing peserta dan link drive 

tersebut disampaikan kepada panitia untuk diakses. 

20. Segala biaya yang dikeluarkan oleh peserta untuk proses produksi film 

menjadi tanggung jawab peserta. Untuk itu diharapkan peserta 

memberdayakan peralatan yang ada, pemain dari anggota sendiri serta 

properties yang ada di lingkungannya. 

 

 

C. JADWAL PELAKSANAAN 

1. Rakor dan sosialisasi  28 Juli 2021 

2. Produksi dan upload 10 Agustus – 10 Oktober 2021 



3. Penjurian   Oktober - November 2021 

4. Pengumuman  November 2021 

5. Pemberian hadiah Desember 2021 

Jadwal tersebut adalah jadwal tentatif. Apabila terdapat Perubahan jadwal 

akan disampaikan lebih lanjut oleh panitia melalui Dinas Kominfo Kab/Kota 

se-Jawa Tengah. 

 

 

D. PENILAIAN 

Juri terdiri dari professional pelaku film, akademisi dan tokoh lain yang 

kompeten. Kriteria penilaian meliputi : 

1. Penyampaian pesan, terdiri dari penyampaian tema inti, komposisi dialog, 

balutan hiburan. 

2. Pementasan, terdiri dari alur cerita, point of view, penjiwaan akting. 

3. Keterampilan/kreativitas, terdiri dari  penampilan karakter pemain, 

kostum, setting (property/pencahayaan/sound/dsb),  

4. Kekompakan, terdiri dari sinkronisasi antar pemain, antar pemain dengan 

crew pendukung/music/gamelan. 

 

Sebelum memasuki tahap penilain, syarat administrasi pendukung 

harus dilengkapi, terdiri dari kelengkapan administrasi (Suket Pengukuhan 

KIM, Surat Tugas dari Dinas, Surat Pernyataan, Sinopsis, Daftar Kerabat 

Kerja), maupun ketepatan waktu upload dokumen. Syarat administrasi ini 

merupakan pintu masuk untuk mengikuti lomba, sebab jika tidak bisa 

dipenuhi maka hasil pementasan tidak dapat dilihat oleh juri atau dinyatakan 

tidak lolos administrasi.  

 

 

E. ANGGARAN/BIAYA 

Pembiayaan pembuatan mulai dari pra hingga pasca produksi film 

pendek bersumber dari biaya swadaya KIM. Dinas Kominfo Prov. Jateng tidak 



memberikan fasilitasi biaya. Untuk itu diimbau agar menggunakan perangkat, 

aktor dari warga dan anggota KIM agar dapat meminimalisir biaya. 

Sedangkan penjurian dan hadiah lomba serta penyelenggaraan 

kepanitian kegiatan LOMBA FILM PENDEK KELOMPOK INFORMASI 

MASYARAKAT (KIM)  se-JAWA TENGAH TAHUN 2021 bersumber dari APBD 

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 pada DPA nomor 

00608/DPA/2021 di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. 

 

F. JUARA DAN HADIAH 

Total hadiah Rp 33 juta untuk 6 pemenang. Enam Film terbaik pada 

Lomba Film Pendek KIM se-Jawa Tengah 2021 tingkat Provinsi Jawa Tengah 

2021 akan mendapatkan trofi dan uang pembinaan sebesar: 

Juara I    : Rp. 8.000.000,- 

Juara II   : Rp. 7.000.000,- 

Juara III   : Rp. 6.000.000,- 

Juara Harapan I  : Rp. 5.000.000,- 

Juara Harapan II  : Rp. 4.000.000,- 

Juara Harapan III  : Rp. 3.000.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Petunjuk teknis LOMBA FILM PENDEK KELOMPOK INFORMASI 

MASYARAKAT (KIM)  2021 ini memuat berbagai hal yang akan dijadikan acuan 

bagi panitia penyelenggara, dewan juri, peserta dan berbagai pihak yang terkait 

dalam penyelenggaraan kegiatan. Dengan memperhatikan dan menerapkan 

secara tertib, aturan yang tertuang dalam petunjuk teknis ini serta disiplin, 

disertai tanggung jawab yang tinggi, diharapkan akan mencapai hasil yang 

optimal sesuai dengan yang diharapkan. Dinas Kominfo Kab/Kota setempat 

dapat memberikan dukungan dan bantuan, terutama terkait cara upload, 

perubahan file dan link drive yang disediakan untuk menyimpan dokumen film 

pendek. 

Keberhasilan pelaksanaan Lomba Film Pendek KIM se-Jawa Tengah 2021 

ini, diharapkan dapat menjadi salah satu sarana diseminasi informasi di Jawa 

Tengah. Di samping itu, akan menjadi ajang mengembangkan kinerja KIM dan 

bekal KIM dalam mereproduksi informasi. Panitia memiliki hak untuk 

menggunakan dan menyebarluaskan film hasil karya KIM yang diikutsertakan 

dalam lomba sebagai konten informasi publik. 

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam petunjuk teknis ini akan 

ditentukan kemudian oleh panitia penyelenggara dan diinformasikan melalui 

saluran resmi. Perubahan – perubahan yang diperlukan akan disampaikan 

melalui surat resmi. Narahubung dapat berkomunikasi dengan Diah (0812- 

2563-8668) atau Galih (0811-275-265) melalui chat Whatsapp, atau 

melalui WA Group KIM se-Jateng. 

 

 

 

 

 



Lampiran 1 : 

CONTOH SURAT TUGAS 

 

Kop surat dinas 

SURAT TUGAS 
Nomor : …………………… 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : …………………………………………………. 

N I P  : …………………………………………………. 

Jabatan : …………………………………………………. 

Sesuai wewenang dan tugas fungsi jabatan, menugaskan : 

Nama KIM : …………………………………………………. 

Ketua  : …………………………………………………. 

Nomor HP : …………………………………………………. 

Alamat KIM : …………………………………………………. 

Dari daerah : Kabupaten/Kota …………………………. 

Untuk mengikuti Lomba Film Pendek KIM  se-Jawa Tengah Tahun 2021. Untuk 

kerabat kerja yang mendukung pembuatan film pendek sebagaimana terlampir. 

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

……………………………, …………………………….. 2021 

Kepala Dinas …………………………………. 

Tanda tangan dan stempel 

 

(Nama dan gelar lengkap) 

(NIP) 

 

 



Lampiran 2 : 

Lampiran Surat Tugas dari Dinas 

 

DAFTAR KERABAT KERJA 

NO NAMA JABATAN PERAN 

1. …. Ketua/Sekretaris KIM Sutradara/dll 

2. …. Bendahara/Anggota KIM Aktor pendukung/dsb 

3. …. Kepala Desa/….. Lighting/kameraman 

…. …. …. Editing/animasi 

…. …. …. Penulis naskah/dsb 

…. …. …. Produser/dsb 

…. …. …. …. 

…. …. …. …. 

…. …. …. …. 

…. …. …. …. 

…. …. …. …. 

…. …. …. …. 

…. …. …. …. 

…. …. …. …. 

 

 
Catatan : 

- jabatan adalah jabatan structural dalam KIM ataupun jabatan lain yang mendukung 
KIM 

- peran adalah kontribusi dalam pembuatan film, meliputi produser, 

pengarah/sutradara, aktor pemeran utama dan figuran, sound, tata cahaya, 
properties, pendukung/dsb. 

 

 
 

……………………………, …………………………….. 2021 

Kepala Dinas …………………………………. 

Tanda tangan dan stempel 

 

(Nama dan gelar lengkap) 

 

(NIP) 



 
KOP KIM JIKA ADA 
 
 

S U R A T   P E R N Y A T A A N 

 Nomor :  ……………..…………….. 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

NAMA :  …………………………………………… 
N I K :  …………………………………………… 
ALAMAT KTP :  …………………………………………… 

 
Bertindak mewakili dan atas nama KIM ……………………………………………………………………  

Dengan Alamat ……………………………………………………………………………………………………… 
dari Kabupaten/Kota ……………………………………………………………………………………………… 

sesuai dengan SK Pengukuhan Nomor …………………………………………………………………… 
tanggal ……………………………… ……………………………………………………………………………… 
tentang ………………………………………………………………………………………………………………… 

yang ditandatangani oleh (nama dan jabatan) ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
telah memproduksi FILM PENDEK dengan data sebagai berikut : 

JUDUL FILM  : …………………………………………… 
TANGGAL TAHUN PRODUKSI  : …………………………………………… 
DURASI (dalam menit & detik) : ………………………… menit  ……………………………… detik 

  
Menyatakan : 

1. Film pendek tersebut merupakan karya asli kami untuk diikutsertakan dalam 
Lomba Film Pendek KIM se-Jawa Tengah 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas 
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, 

2. Karya film pendek dimaksud belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi lain 
dan tidak terikat dengan perjanjian dengan pihak lain, serta seluruh materi di 

dalamnya tidak melanggar hak cipta dan norma hukum yang berlaku, 
3. Kami memberikan kuasa kepada panitia, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Jawa Tengah untuk menggunakan, mereproduksi, dan menyebarlukasan 
sebagian atau seluruh bagian FILM PENDEK tersebut guna kepentingan informasi 
publik melalui beragam media. 

 

Demikian surat pernyataan ini, kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 

 

Kab/Kota ……………………………, … …………….. 2021 

Ketua KIM …………………………………. 

Tanda tangan dan stempel 

 

(Nama dan gelar lengkap) 



Cat : isi dengan huruf capital  

 

Contoh Sinopsi 
 

 

Sinopsis Film Pendek  

Judul  : “Black Hole” 
 

Si Fulan lagi bosan di kantor. Dia sedang memfotokopi sebuah lembar kerja. Tetapi 
mesin fotokopi ngadat sehingga dia kesal lalu menendang mesin itu. Mesin bekerja 
lagi tapi yang keluar bukannya hasil fotokopi lembar kerja, tapi sebuah titik hitam 
besar hampir memenuhi seluruh lembar kertas. 

Si Fulan, menaruh black hole itu di meja lalu memeriksa mesin foto kopi. “Perasaan 
nggak ada yang aneh,” dia membatin. Dia menenangkan diri dengan minum kopi lalu 
dia menaruh gelas ke atas kertas black hole itu. Eh, tapi gelasnya malah nyemplung 
ke dalam meja menerobos titik hitam itu. Perlahan Fulan mengetes kertas black hole 
dengan memasukkan tangan. Ternyata tembus, cuy. Dia pun mengambil biscuit 
dalam etalase, membuka pintu yang terkunci, dan mengambil uang dalam brankas 
kantor. 

Tapi karena nafsu serakah yang menggebu, tidak hanya tangannya saja yang masuk 
ke dalam brankas. Untuk mengambil seluruh uang dia harus masuk. Tetapi ternyata, 
begitu dia masuk, kertas black hole yang ditempel pun copot dan dia tak bisa keluar. 

 

*diakses dari  
https://firmanimmanksyah.xyz/4-contoh-sinopsis-film-pendek-dan-cara-membuatnya/ 
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SEKILAS UPLOAD PENDAFTARAN LOMBA FILM PENDEK KIM SE-JATENG 2021 
 

File yang dipersiapkan: 
1. SK Pengukuhan 

2. Surat Tugas dan Kominfo setempat 
3. Daftar kerabat kerja 

4. Sinopsis/skenario/naskah singkat film 
5. Poster film untuk promo di medsos 
6. Teaser/cuplikan film durasi 1-2 menit 

7. File Video film asli MP4 
8. Link drive peserta yang digunakan untuk menyimpan video lengkap film pendek  

 
Daftar Isian link pendaftaran lomba: 
 

Bagian I - EMAIL : 
1. Email aktif  

 
Bagian II – DATA KIM: 

2. Nama KIM 
3. Alamat KIM 
4. Kabupaten/Kota (tulis lengkap) 

5. Tahun Pengukuhan SK KIM 
6. Upload scan asli SK Pengukuhan KIM dan lampiran (bentuk pdf) 

7. Nama Ketua/Penanggungjawab/Koordinator KIM 
8. No HP/WA Ketua/Penanggungjawab KIM 

9. No Surat Tugas dari Dinas Kominfo setempat 
10. Tanggal Surat Tugas dari Dinas Kominfo setempat 
11. Scan asli Surat Tugas dan Kominfo setempat (file pdf) 

 
Bagian III – DATA FILM: 

 
12. Judul Film Pendek 

13. Durasi  
14. Tanggal bulan tahun produksi (diisi sesuai hasil akhir film) 
15. Sutradara 

16. Penulis Naskah 
17. Produser (jika ada) 

18. Scan daftar kerabat kerja yang terlampir dalam Surat Tugas (file pdf) 
19. Scan Sinopsi (file word/pdf) 

 

Bagian IV – FILE FILM PENDEK: 
20. Upload Poster film pendek untuk promo di medsos (file jpg/pdf) 

21. Upload Cuplikan/teaser film durasi singkat (file video MP4) 
22. Upload Film Pendek secara penuh dan format asli (file video MP4), isi “ – “ jika 

file nya terlalu besar atau tidak bisa diupload, dan gantikan dengan link drive 
penyimpanan film. 

23. Isi LINK DRIVE tempat penyimpanan FILM PENDEK, link harus dibuka akses 

untuk panitia.  
 

Kesulitan dalam upload/unggah dan menyesuaikan isian e-formulir pendaftaran lomba, 
dapat meminta bantuan dari ahli IT dari Dinas Kominfo setempat.  
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