FESTIVAL VIDEO EDUKASI
2013

Tema
Pendidikan karakter bangsa sebagai dasar pembentuk generasi yang unggul dan berbudi
pekerti luhur.

Kategori Peserta
1. Pelajar (SMP – SMU)
2. Mahasiswa
3. Umum
KETENTUAN
1. Durasi karya video 15 menit – 20 menit
2. Karya belum pernah diikutkan dalam Festival Video Edukasi tahun sebelumnya.
3. Setiap karya disertai naskah resensi promosi kurang lebih 1 halaman kwarto spasi 1,5.
4. Setiap karya harus disertai file desain poster promosi dengan ketentuan :
a. ukuran A3
b. resolusi 300 pixel
c. fullcolour
d. format file .jpg
e. desain poster diserahkan dalam bentuk softcopy (file) dalam keping CD.
5. Karya peserta yang dikirim menjadi milik panitia dan tidak dikembalikan, dengan hak
cipta tetap pada peserta. Panitia berhak menggunakan/ menayangkan karya tersebut
untuk kepentingan pendidikan nasional, atas persetujuan peserta.
6. Keluarga besar PustekkomKemdikbud tidak diperkenankan mengikuti kompetisi ini.

PEMBERITAHUAN
7. Sebaiknya tidak menampilkan secara vulgar adegan kekerasan, pornoaksi dan
pornografi .
8. Jika karya terpaksa harus memasukkan materi karya orang lain baik berupa shot
video, foto, musik dan laguharap mencantumkan sumbernya sertadilengkapiijin dari

pihak yang bersangkutan. Tanggung jawab akan dilimpahkan ke peserta jika
dikemudian hari ada gugatan dari pemilik hak cipta.
9. Panitia memberi kebebasan seluas-luasnya terkait materi (isi program) dan teknis
visual (kamera yang digunakan dsb).
10. Unsur penilaian meliputi orisinalitas ide, inovasi penyajian, daya tarik, dan
kesesuaian tema.

TEKNIS PENGIRIMAN
1. Kelengkapan karya :
a. DVD Movie, untuk preview penjurian.
b. Softcopy resolusi asli (file .avi atau .mov) untuk dokumentasi panitia.
c. Softcopy resolusi rendah (file .mp4 atau .flvsize 320 x 240 maksimal 20 MB)
untukupload internet.
d. Softcopynaskah resensi dan disain poster
e. SoftcopyCuriculumVitae seluruh anggota kelompok
*semua softcopy dapatdisertakandalam 1 keping DVD.

2. Kelengkapan administrasi
a. Formulir pendaftaran peserta.
b. Fotokopi kartu identitas (KTP/Kartu Pelajar) atas nama sutradara.
c. Fotokopi NPWP atas nama sutradara.
d. Fotokopi rekening bank (hal pertama buku rekening bank) atas nama sutradara
e. Surat persetujuan hak guna (siar TVE dan uploaddi rumah belajar). Semua
formulir dapat diunduh di website FVE)
3. Seluruh kelengkapan dimasukkan dalam 1 (satu) amplop coklat polos ukuran A4
(kuarto) dengan mencantumkan kategori peserta yang diikuti di pojok kiri atas.
4. Karya dapat dikirim atau diantar langsung ke: Balai Pengembangan Media Televisi
Pendidikan (BPMTP)Kemdikbud, Jl. Mangkurejo, Kwangsan, Sedati, Sidoarjo, Jawa
Timur.
5. Karya diterima panitia paling lambat tanggal 30 September 2013.

PENYERAHAN HADIAH
1. Pemenangakandiumumkan di web resmi FVE 2013 pada tanggal 15 Oktober 2013.
2. Pemenang wajib datang untuk sekretariat FVE 2013, untuk penandatanganan berita
acara pemenang.

PENGHARGAAN
1. Setiap karya yang masuk akan mendapat sertifikat sebagai peserta FVE 2013
2. Kepada 9 karya terbaik versi dewan juri akan mendapatkan penggantian biaya
produksi sebesar:
Kategori Umum
1. Rp 18.000.000
2. Rp 15.000.000
3. Rp 12.000.000
Kategori Mahasiswa
1. Rp 14.000.000
2. Rp 11.000.000
3. Rp 8.000.000
Kategori Pelajar
1. Rp 10.000.000
2. Rp 7.000.000
3. Rp 5.500.000

