FREQUENTLY ASKED QUESTION
Panasonic Young Film Maker 2017
1. Apa itu PYFM?
Ajang kompetisi film tahunan yang mewadahi generasi muda kreatif Indonesia agar lebih
kompetitif dalam persaingan internasional. Kampanye ini digagas oleh PT Panasonic Gobel
Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap industri kreatif di Indonesia.
2. Tema tahun ini?
Tahun ini, Panasonic Young Film Maker mengusung tema ‘INSPIRE’, dan mengajak para
partisipan untuk menghasilkan video yang dapat menginspirasi.
3. Periode PYFM?
Pendaftaran hasil karya sudah bisa dilakukan mulai 16 Oktober – 31 Desember 2017.
4. Syarat & Ketentuan?
•

Seluruh anggota yang mendaftar tidak boleh lebih tua dari 30 tahun (per 31 Januari,
2018), untuk bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini.

•

Peserta tidak boleh memiliki keterikatan kontrak dengan institusi profesional dan
perusahaan yang berada di bidang fotografi/videografi.

•

Karyawan PT Panasonic Gobel Indonesia beserta afiliasi dan anggota keluarga dekat
(saudara kandung atau anak) tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi.

•

Peserta

diperbolehkan

untuk

mendaftarkan

beberapa

karya.

Setiap

karya

diperbolehkan untuk didaftarkan ke dalam lebih dari 1 kategori. Namun, jika karya
dianggap tidak memenuhi syarat untuk masuk ke suatu kategori, panitia berhak untuk
tidak mengikutsertakan karya tersebut di dalam kompetisi.
•

Karya harus berhubungan dengan tema Panasonic Young Film Maker 2017, yaitu
‘Inspire’.

•

Seluruh karya film/video yang diikutsertakan harus didaftarkan sesuai dengan dengan
periode yang ditentukan. Pendaftaran ditutup tanggal 31 Desember 2017.

•

Karya yang diikutsertakan harus dibuat di antara periode bulan Januari 2016 – bulan
Desember 2017.

•

Karya diperbolehkan untuk menggunakan kamera jenis, maupun brand apapun.

•

Karya yang didaftarkan bukan merupakan karya komersil yang telah digunakan oleh

brand lain.
•

Hasil Karya bukan hasil plagiat atau yang melanggar hak cipta dari karya orang lain.

•

Karya tidak mengandung sara, pornografi, dan/atau kekerasan.

•

Peserta bertanggung jawab terhadap hak cipta dan kepemilikan karya yang di
daftarkan.

•

Seluruh karya yang didaftarkan adalah hak milik Panasonic.

•

Keputusan Juri dan Panitia Panasonic Young Film Maker 2017 adalah mutlak dan tidak
bisa diganggu gugat. Untuk itu, kami tidak akan melakukan korespondensi ataupun
diskusi terkait mengenai keputusan Juri dan Panitia dalam kompetisi ini.

•

Kegiatan ini tidak memungut biaya apa pun.

•

Syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di www.lumixindonesia.id/pyfm

5. Kategori yang diperlombakan?
Kategori 1: SHORT MOVIE
Produksi film dengan media penayangan konvensional
Termasuk:
•

Drama

•

Komedi

•

Horor

•

Action

•

Dokumenter

Kategori 2 : ONLINE VIDEO
Produksi video dengan media penayangan melalui internet (online)
Termasuk:
•

Vlog

•

Video Tutorial

•

Videografik

•

Video Montage

•

Video Komersil (TVC)

6. Hadiah dan kategori pemenang?
Total hadiah Rp 300.000.000,00, dengan keterangan sebagai berikut:
Kategori 1:
•

Best Picture:
LUMIX GH5
Lensa Leica 12-60mm
Uang tunai Rp 40.000.000

•

Best Story:
LUMIX G85
Uang tunai Rp 35.000.000

•

Best Cinematography
LUMIX G85
Uang tunai Rp 35.000.000

Kategori 2:
•

Best Vlog:
LUMIX GX85
Uang tunai Rp 30.000.000

•

Best Content/Story:
LUMIX GF9
Uang tunai Rp 15.000.000

•

People’s Choice:
LUMIX GF9
Uang tunai Rp 15.000.000

7. Cara mendaftar untuk kategori Short Movie?
•

Peserta harus mendaftarkan karya mereka melalui email
pyfm2017@ lumixindonesia.id

•

Setiap karya harus menyertakan keterangan mengenai: Judul, Sinopsis, Desain
Poster Film, nama Anggota Tim yang terlibat produksi yang terkait dan perannya, dan
Informasi Peralatan yang digunakan, misalnya, kamera, lensa, software editing, dll

•

Peserta juga harus mengirimkan hasil karya melalui post dalam format CD/DVD. Semua
karya harus dalam kualitas Full HD atau lebih tinggi.
Alamat pengiriman:

Panitia Panasonic Young Film Maker 2017
Head Office PT Panasonic Gobel Indonesia
JL . Dewi Sartika No.14 (Cawang II), Jakarta 13630
•

Durasi film pendek tidak lebih dari 15 menit.

8. Cara mendaftar untuk kategori Online Video?
•

Peserta harus mendaftarkan karya mereka dengan mengunggahnya di YouTube
dengan menggunakan #PYFM2017 sebagai bagian dari judul

•

Peserta

juga

wajib

mengirimkan

link

video

tersebut

melalui

email

pyfm2017@ lumixindonesia.id
•

Setiap karya harus menyertakan keterangan mengenai: Judul, Sinopsis, Desain
Poster Film, nama Anggota Tim yang terlibat produksi yang terkait dan perannya, dan
Informasi Peralatan yang digunakan, misalnya, kamera, lensa, software editing, dll

•

Durasi online video tidak lebih dari 5 menit.

9. Juri tahun ini?
Juri Kategori 1: Short Movie
•

Anggy Umbara

•

Benny Kadarhariarto

Juri Kategori 2: Online Video
•

Christian Sugiono

•

Goenrock

Juri representatif dari PT Panasonic Gobel Indonesia untuk semua kategori:
Bapak Agung Ariefiandi, Marketing Communication Manager PT Panasonic Gobel Indonesia
10. Jadwal workshop roadshow?
•

Bandung: Jumat, 27 Oktober 2017

•

Jakarta: Minggu, 29 Oktober 2017

•

Medan: Jumat, 10 November 2017

•

Makassar: Minggu, 19 November 2017

•

Malang: Jumat, 24 November 2017

•

Yogyakarta: Jumat, 8 Desember 2017

*jadwal workshop bisa sewaktu-sewaktu berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
11. Pengumuman pemenang?
Pemenang Panasonic Young Film Maker 2017 akan diumumkan saat Malam Penghargaan
yang akan diadakan pada tanggal 20 Januari 2018.

