Lomba Film Pohon 2
“Hutan Rusak, Bencana Merangsak”
“Ketika pohon terakhir ditebang, Ketika sungai-sungai meluap menyebabkan banjir, Ketika longsor
mengubur harapan dan cita-cita, Ketika kemarau menyebabkan sumber air kering, barulah manusia
akan menyadari bahwa pohon sangat penting bagi kehidupan”.
Film pendek merupakan salah satu jenis film yang sedang tersorot
ini. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi muda Indonesia sudah
makin antusias dalam mencari, menyaksikan, bahkan membuat film pendek. Melalui tema “Hutan Rusak,
Bencana Merangsak”, FWI berharap peserta dapat menghasilkan suatu karya yang menggambarkan
kondisi “kritis” lingkungan terkini, serta dampaknya yang memicu banyak sekali bencana. Namun juga
tidak lupa untuk juga memotret aktifitas-aktifitas para pejuang lingkungan sebagai bentuk mitigasi dan
rehabilitasi lingkungan paska terjadinya bencana akibat kerusakan lingkungan.
Pentingnya membangun kesadaran publik dengan menyebarluaskan konten-konten edukasi dan
kampanye melalui media audio visual akan memberikan dampak yang lebih efektif dibandingkan hanya
dengan memberikan narasi dan angka-angka. Dengan melihat hasil karya peserta lomba ini nantinya,
publik diharapkan akan lebih menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan dan terdorong untuk
melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
FWI bekerjasama dengan Mongabay Indonesia, INFIS, Mount Tell Us, Rey-Buat Trailer serta Hutan Wakaf
Bogor mencoba untuk memfasilitasi para sineas muda dari berbagai kalangan untuk peduli terhadap
kondisi lingkungan lewat karya dalam “LOMBA FILM POHON 2” dengan tema “Hutan Rusak, Bencana
Merangsak”. Dengan tema Spesifik berikut:
1. Mitigasi bencana (upaya-upaya dalam mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik
maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana kepada masyarakat)
2. Kejadian Bencana (peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis
bencana, korban dan/ataupun kerusakan)
3. Penanggulangan Bencana (upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi)

Peserta
Sasaran peserta pelaksanaan kegiatan LOMBA FILM POHON yang ke 2 ini adalah para Pelajar, Mahasiswa
dan pegiat film di seluruh Indonesia

Syarat dan Ketentuan:
Film







Film merupakan karya asli dan belum pernah juara di kompetisi lain.
Durasi Film 3-5 menit.
Format Film mp4, Landscape dan dalam kualitas baik.
Film yang dilombakan dibagi berdasarkan 2 kategori, yaitu FIKSI dan DOKUMENTER
Peserta wajib mengirimkan Narasi tentang Film mereka.
Film tidak boleh mengandung SARA atau melanggar norma sosial dan hukum yang berlaku di Republik
Indonesia.

Peserta






Peserta merupakan Pelajar, Mahasiswa maupun pegiat film.
Peserta bisa merupakan Perorangan atau Kelompok
Setiap peserta hanya dapat mengirimkan satu film untuk diikutsertakan dalam kompetisi.
Peserta diwajibkan mengikuti (follow/subscribe) media FWI & media Partner
Seluruh peserta yang terdaftar akan mendapatkan marchendise menarik.

Panitia & Penjurian
 Panitia berhak untuk menggunakan Film untuk keperluan kampanye dengan tetap
mencantumkan pembuat film.
 Film yang masuk akan dinilai berdasarkan: konsep, sinematografi, dan daya tarik cerita/Film
 Panitia Penjurian terdiri dari (Mongabay Indonesia, Rekam Nusantara, Rey buat Trailer)
 Akan terpilih 9 Film Terbaik.
 Tim juri akan memilih 6 Film terbaik sebagai juara 1, 2 dan 3 di dua kategori tersebut dan 3 Film
terfavorit berdasarkan jumlah viewers di channel youtube FWI.
 Juara Film terfavorit juga berlaku untuk Juara 1, 2, dan 3 pilihan juri.
 10 Nominasi film terbaik akan diumumkan via Media Sosial FWI dan Media partner (Instagram,
Facebook dan Channels Youtube), 3 hari sebelum malam penganugerahan.
 Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
 Panitia berhak untuk mendiskualifikasi Film yang didaftarkan lewat dari tenggat waktu maupun
yang tidak mengikutin arahan panitia (syarat & ketentuan).
 Panitia tidak menyelenggarakan korespondensi terkait dengan keputusan yang akan atau telah
dibuat.

Waktu pendaftaran dan Pengumuman


Pendaftaran Film dibuka 20 Oktober 2020 & diterima paling lambat pada 15 November 2020 pukul
17.00 WIB.




Malam Pengumuman Pemenang akan dilaksanakan pada 21 November Desember 2020 pukul 20.00
WIB via Youtube Live FWI)
Setiap Peserta yang masuk nominasi diwajibkan mengikuti rangkaian pengumuman pemenang
secara online

Cara Mengikuti Lomba
Film dan Narasi dapat dikirimkan langsung kepada panitia: FOREST WATCH INDONESIA, Jl. Sempur Kaler
No. 42 Bogor Indonesia atau melalui email forestfilm@fwi.or.id via Googledrive peserta. Dan juga bisa
mengisi google form yang disediakan oleh FWI di http://tiny.cc/RegistrasiFilmPohonFWI20.

Hadiah
Akan terpih total 9 pemenang, 6 pemenang pilihan juri dan 3 pemenang terfavorit youtube.
 KATEGORI FIKSI
Juara 1
: Rp 6.000.000,Juara 2
: Rp 4.000.000,Juara 3
: Rp 2.000.000, KATEGORI DOKUMENTER
Juara 1
: Rp 6.000.000,Juara 2
: Rp 4.000.000,Juara 3
: Rp 2.000.000,
KATEGORI FAVORIT YOUTUBE
Juara 1
: Rp 3.000.000,Juara 2
: Rp 2.000.000,Juara 3
: Rp 1.000.000,

MARCHENDISE
Marchendise untuk seluruh peserta

