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Kepada Yth.  

Para Filmmaker Indonesia 

Di tempat. 

 

Dengan hormat, 

Menyambut ulang tahunnya yang ke-25, SCTV akan menggelar Indonesian Short Film Festival 2015. 

Event ini akan melombakan karya film pendek berdurasi 5-15 menit dari filmmaker di seluruh 

penjuru tanah air yang akan dinilai oleh Tim Juri kompeten yaitu Acha Septriasa (actress/filmmaker), 

Dennis Adishwara (actor/filmmaker), Monty Tiwa (filmmaker), Sidi Saleh (filmmaker), dan juri SCTV 

untuk memperebutkan hadiah uang senilai total ratusan juta rupiah, piala, piagam, pemutaran di 

SCTV, dan beberapa hadiah lainnya.  

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami membuka kesempatan untuk ikut berpartisipasi di 

ajang Indonesian Short Film Festival 2015 melalui film pendek karya Bapak/Ibu/Saudara/i dengan 

cara mengunggah (upload) ke website www.vidio.com mulai 15 April sampai 27 Juni 2015. 

Dapatkan informasi lebih lanjut di www.sctv.co.id atau dengan akses link: 

http://www.sctv.co.id/program-khusus/indonesian-short-film-festival-2015_24822.html dan 

www.vidio.com dengan akses link: http://www.vidio.com/contests/6-indonesia-short-film-festival-

2015 . 

Kami tunggu karya terbaik Anda di Indonesian Short Film Festival 2015, “Take your camera, frame 

your dream”. 

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. 

Salam 

 

PANITIA INDONESIAN SHORT FILM FESTIVAL 2015 
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TENTANG INDONESIAN SHORT FILM FESTIVAL 

Indonesian Short Film Festival 2015 adalah ajang festival film pendek yang diselenggarakan 

oleh SCTV sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ulang tahun SCTV yang ke-25. SCTV 

sebagai media yang sangat peduli dan konsisten dalam menayangkan film nasional sebagai 

wujud apresiasi terhadap karya anak bangsa, terpanggil untuk turut memberikan wadah 

berkreasi bagi insan perfilman Indonesia dengan menyelenggarakan Indonesian Short Film 

Festival 2015. Bagi SCTV, ajang seperti ini bukanlah yang pertama. Tercatat sebelumnya 

SCTV pernah sukses menggelar Festival Film Independen di tahun 2001-2003. 

Indonesian Short Film Festival 2015 diharapkan bisa sebagai stimulus dalam meningkatkan 

gairah insan perfilman Indonesia untuk terus berkarya demi perkembangan Film Indonesia 

yang lebih maju dan membanggakan. 

Rangkaian kegiatan Indonesian Short Film Festival 2015 akan dimulai pada 15 April 2015 

dengan dibukanya pendaftaran sampai 27 Juni 2015. Pada kurun waktu ini, juga 

diselenggarakan masterclass perfilman di beberapa kota di Indonesia. Kemudian dilanjutkan 

ke tahap penilaian oleh Tim Juri pada periode 27 Juli-11 Agustus 2015. Pemenang 

Indonesian Short Film Festival akan diumumkan pada 14 Agustus 2015, yang kemudian 

disusul dengan  penayangan film terbaik masing-masing kategori di SCTV pada tanggal 18-22 

Agustus 2014. Kategori yang dilombakan dalam Indonesian Short Film Festival 2015 adalah: 

1. Film Pendek Drama Terbaik 

2. Film Pendek Thriller Terbaik 

3. Film Pendek Komedi Terbaik 

4. Film Pendek Action Terbaik 

5. Film Pendek Animasi Terbaik 

6. Film Pendek Favorit (pilihan pemirsa melalui www.vidio.com) 

Pemenang akan menerima hadiah uang tunai senilai total Rp. 140.000.000,00. Masing-

masing kategori terbaik akan mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00, serta 

Rp.15.000.000,00 untuk Film Pendek Favorit. Selain itu pemenang akan mendapatkan piala 

ISFF, piagam penghargaan, 5 film pendek terbaik akan ditayangkan di SCTV, 

direkomendasikan kepada para produser untuk dibuat dalam film panjang, dan cerita yang 

terpilih akan dibuat dalam format film televisi di SCTV. Para pemenang juga akan 

mendapatkan penawaran kontrak ekslusif sebagai film maker di www.vidio.com. Adapun 

hadiah dan penghargaan akan diberikan kepada pemenang pada acara HUT SCTV Ke-25 

tanggal 24 Agustus 2015, dan disiarkan secara live di SCTV. 
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PENDAFTARAN & PENILAIAN 

INDONESIAN SHORT FILM FESTIVAL 2015 

1. Pendaftaran kompetisi film pendek di Indonesian Short Film Festival dibuka mulai 

tanggal 15 April 2015. Seluruh pendaftaran film pendek sudah diterima panitia 

selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2015.  Panitia berhak menolak film yang 

terlambat untuk didaftarkan, dan mendiskualifikasi pendaftaran film dengan 

informasi yang kurang lengkap atau salah. Pendaftaran dilakukan dengan upload 

karya film pendek dalam durasi penuh dan trailer 30 detik di www.vidio.com, dan 

mengirimkan film sesuai dengan petunjuk yang terdapat di www.vidio.com dan 

www.sctv.co.id.   

2. Panitia akan melakukan seleksi terhadap seluruh film yang didaftarkan ke 

www.vidio.com akan diseleksi menjadi 100 judul terpilih (maksimum 20 judul setiap 

kategori) untuk kemudian dipilih 50 judul finalis (maksimum 10 sepuluh judul setiap 

kategori) di setiap kategori film pendek yang dilombakan. Setiap peserta masuk 

dalam tahapan terpilih maupun final akan mendapat pemberitahuan melalui email 

dari panitia Indonesian Short Film Festival 2015. 

3. Penilaian masing-masing kategori kompetisi akan dilakukan oleh juri yang 

beranggotakan Acha Septriasa, Dennis Adishwara, Monty Tiwa, Sidi Saleh, dan Juri 

dari SCTV. 

4. Hasil dari kompetisi akan diumumkan dalam acara Pengumuman Pemenang 

Indonesian Short Film Festival 2015. 

5. Hadiah dan penghargaan akan diberikan kepada pemenang pada acara HUT SCTV Ke-

25 tanggal 24 Agustus 2015, dan disiarkan secara live di SCTV. 

6. Dengan mendaftarkan film pendek pada Indonesian Short Film Festival 2015, berarti 

pendaftar telah mematuhi peraturan yang ditetapkan di Syarat dan Ketentuan ini. 

Keputusan panitia dan Tim Juri Indonesian Short Film Festival 2015 adalah mutlak, 

final, dan tidak dapat di ganggu gugat.  

7. Tidak ada korespondensi yang akan dilakukan sehubungan dengan keputusan panitia 

dan hasil akhir penjurian, selain dari sebagaimana yang dinyatakan dalam angka 2 di 

atas.  
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HADIAH DAN PENGHARGAAN 

INDONESIAN SHORT FILM FESTIVAL 2015 

Kategori yang dilombakan dalam Indonesian Short Film Festival 2015 adalah: 

1. Film Pendek Drama Terbaik 

2. Film Pendek Thriller Terbaik 

3. Film Pendek Komedi Terbaik 

4. Film Pendek Action Terbaik 

5. Film Pendek Animasi Terbaik 

6. Film Pendek Favorit Pilihan Pemirsa (pilihan pemirsa melalui www.vidio.com) 

 

• Film terbaik masing-masing kategori akan ditayangkan di SCTV sebagai bagian dari 

rangkaian HUT SCTV ke-25 pada tanggal 18-22 Agustus 2015. 

• Pemenang masing-masing kategori Film Pendek Terbaik yang dilombakan akan 

menerima hadiah uang sebesar Rp. 25.000.000,00, dan untuk Film Pendek Favorit 

sebesar Rp. 15.000.000,00. 

• Pemenang akan menerima piala dan piagam penghargaan dari SCTV. 

• Film terbaik akan direkomendasikan kepada para produser film Indonesia untuk 

dibuat dalam versi film panjang 

• Film pendek yang terpilih akan dibuat dalam format film televisi. 

• Pemenang akan mendapatkan penawaran kontrak ekslusif sebagai film maker di 

www.vidio.com. 

• Hadiah dan penghargaan akan diberikan kepada pemenang pada acara HUT SCTV Ke-

25 tanggal 24 Agustus 2015, dan disiarkan secara live di SCTV. Pemenang akan 

dihadirkan dengan biaya transportasi dan akomodasi dari Panitia Indonesian Short 

Film Festival 2015. 
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SYARAT PENDAFTARAN 

INDONESIAN SHORT FILM FESTIVAL 2015 

1. Film pendek yang didaftarkan adalah termasuk dalam jenis atau genre film seperti di 

bawah ini: 

1) Film Pendek Drama 

2) Film Pendek Thriller 

3) Film Pendek Komedi 

4) Film Pendek Action 

5) Film Pendek Animasi 

2. Film pendek yang didaftarkan berdurasi 5-15 menit. 

3. Panitia memiliki hak mutlak untuk menentukan kategori dari film pendek yang 

didaftarkan, termasuk untuk mengubah penentuan kategori yang telah dibuat oleh 

pendaftar untuk film pendek yang didaftarkannya. 

4. Kualitas gambar dan cerita dalam film pendek yang didaftarkan sangat menentukan 

dalam penilaian. 

5. Karya Film Pendek yang didaftarkan adalah wajib berwarna, bukan black and white. 

6. Konten dalam film pendek yang didaftarkan tidak boleh menyinggung masalah SARA 

(Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). 

7. Seluruh biaya yang timbul dalam proses pembuatan dan pengiriman materi film yang 

didaftarkan merupakan tanggung jawab pendaftar. 

8. Semua izin yang diperlukan  untuk pendaftaran film pendek, yang berkaitan dengan 

termasuk tetapi tidak terbatas pada pencipta/pemegang hak cipta, talent, musik, 

bunyi, suara, gambar, dan klip yang digunakan dalam film pendek yang didaftarkan, 

apabila ada, merupakan tanggung jawab pendaftar sepenuhnya. 

9. Peserta yang karyanya masuk dalam 100 Film Pendek Terpilih wajib mengisi formulir 

pendaftaran yang dikirim oleh panitia melalui email bersamaan dengan 

pemberitahuan kepada para peserta terpilih. 

10. Film pendek yang didaftarkan adalah karya orisinil dan karya warga negara 

Indonesia. 

11. Film pendek yang didaftarkan wajib menggunakan bahasa Indonesia dan memiliki 

subtitle dalam bahasa Indonesia. 

12. Cara pendaftaran untuk mengikuti INDONESIAN SHORT FILM FESTIVAL 2015 adalah 

dengan: 
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a) Mendaftarkan karya Film Pendek durasi full dan trailer 30 detik dengan 

upload ke www.vidio.com; 

b) Karya film pendek yang diupload di www.vidio.com akan dipilih 100 film 

terpilih yang akan diseleksi oleh Tim Seleksi. Karya film pendek yang masuk 

dalam 100 film terpilih ini akan diberitahukan oleh Pantia dan diwajibkan  

untuk mengirimkan formulir beserta karya film pendeknya ke Panitia 

Indonesian Short Film Festival 2015 dalam DVD atau flash disk dengan 

format file: 

a. Format Standard Definition (SD):  

  720 x 576 (PAL 4:3), bitrate 40 Mbps 

Sistem kompresi video (Codec) yang dianjurkan:  

1. Apple Pro Res 422 

2. Avid DV 50 

b. Format High Definition (HD):  

1920 x 1080 (16:9), bitrate 50 Mbps 

Sistem kompresi video (Codec) yang dianjurkan:  

1. Apple Pro Res 422 

2. XDCam 50 HD 422 QuickTime 

3. DNxHD 120 MXF 

c) Tim Seleksi akan menilai dari 100 karya film pendek terpilih menjadi 50 judul 

film pendek terbaik yang berhak masuk final untuk dinilai Juri. 

d) Pemirsa akan memilih film pendek favorit di www.vidio.com.  

  


