PETUNJUK PELAKSANAAN
ISLAMIC ANIMATED SHORT MOVIE COMPETITION 2021
KOMPETISI FILM PENDEK (ANIMASI) ISLAMI PROVINSI SULAWESI TENGAH
=============================================================
A. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Mensyiarkan Agama Islam kepada seluruh masyarakat;
b. Mengembangkan, melestarikan dan menggali potensi dalam berkreativitas dengan
memanfaatkan teknologi;
c. Melestarikan seni dan budaya serta menjaga kearifan lokal yang bernuansa Islami;
d. Meningkatkan rasa cinta dan bangga bagi generasi muda akan seni budaya Islam;
e. Memberikan kesempatan berkreativitas dalam menyiarkan agama Islam pada
generasi muda.
B. TEMA KOMPETISI
Tema utama kompetisi pada Kompetisi Film Pendek (Animasi) Islami 2021 adalah ”Aku
Milenial Aku Sadar” dengan 3 (tiga) pilihan sub tema, sebagai berikut:
1. Milenial Sadar Halal
Diharapkan dengan sub tema ini generasi muda dapat meningkatkan rasa cinta dan
bangga menggunakan produk halal, seperti kosmetika, makanan dan lainnya.
2. Milenial Sadar Gaul (No Free Sex, No Drugs, No Hoax)
Diharapkan dengan sub tema ini generasi muda membudayakan pergaulan yang
sehat, no free sex, no drugs, no hoax)
3. Milenial Sadar Ibadah (Perilaku)
Diharapkan dengan sub tema ini generasi muda dapat meningkatkan ketaatan ibadah
secara ritual kepada Tuhan, dan perilaku mulia kepada diri sendiri, orang tua, sesama
dan alam semesta seperti menjaga kebersihan, mengucap salam, menjaga lingkungan
dan lainnya.
C. SYARAT PESERTA DAN FILM PENDEK
1. Peserta
a. Peserta adalah WNI beragama Islam, berusia 14 - 40 tahun dan berdomisili dalam
wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
b. Perorangan atau kelompok
c. Peserta dapat mengirimkan paling banyak 3 (tiga) judul film dalam satu akun
2. Film Pendek:
a. Jenis film yang dilombakan adalah film pendek animasi;
b. Film tidak pernah diikutsertakan dalam kompetisi apapun;
c. Film berisi promosi, himbauan, seruan atau informasi positif sesuai dengan
tema/sub tema yang telah ditentukan yang dikemas menarik, komunikatif dan
inspiratif;b
d. Durasi paling singkat 4 (empat menit) dan paling lama 6 (enam) menit;
e. Menggunakan subtitle bahasa Indonesia bagi film yang menggunakan bahasa
daerah);

f. Penggunaan materi musik atau film yang memiliki hak cipta karya orang lain harus
mencantumkan sumbernya atau melampirkan surat izin dari pemilik karya;
g. Mencantumkan logo Kementerian Agama pada film yang diikutsertakan;
h. Film yang di kompetisikan menjadi hak milik Ditjen Bimas Islam;
D. PENDAFTARAN DAN PENGIRIM FILM
1. Pendaftaran dan pengiriman film peserta mulai 1 Maret s.d. 30 Juni 2021;
2. Pendaftaran peserta melalui link: http://bit.ly/IASMC_Sulteng
3. Pengiriman karya film pendek (animasi) ke email:
kanwilsulteng@kemenag.go.id cc. iasmsulteng@gmail.com
4. Penilaian Dewan Juri tanggal 8 s.d 10 Juli 2021
5. Pengumuman pemenang kompetisi/juara tanggal 12 Juli 2021
E. DEWAN JURI
1) Kementerian Agama RI;
2) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3) Budayawan/ Profesional tingkat daerah;
4) Akademisi;
5) Media cetak lokal; dan
6) Praktisi digital/influencer.
F. ASPEK PENILAIAN
1. Kesesuaian konten atau isi dengan judul, bobot nilai 30 %;
2. Kekuatan pesan, bobot nilai 25 %;
3. Kreativitas, bobot nilai 25 %; dan
4. Teknis visualisasi/teknik animasi dan audio, bobot nilai 20%.
G. HADIAH
1. Panitia menyediakan total hadiah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
2. Film animasi terbaik I, II dan III akan diikutsertakan pada kompetisi tingkat Nasional;
H. NARAHUBUNG
Hal yang belum jelas, dapat menghubungi kontak person:
1. H. Sofyan Arsyad (HP/WA : 0812 8680 0022)
2. Muslimah Pay (HP/WA : 0853 9469 2621)
3. Lilis Basiradanuwijaya (HP/WA : 0812 2232 4494)
Palu, 1 Maret 2021
Penyelenggara Kompetisi Film Pendek
(Animasi) Islami Prov. Sulawesi Tengah

H. Sofyan Arsyad

