Membangun Kreativitas Remaja dalam Memaknai dan
Mempromosikan Objek Sejarah dan Budaya Ternate

Lomba Video Pendek dan
Desain Poster
Info
lengkap

http://balar-maluku.kemdikbud.go.id

Video

Poster

GRATIS!!

rp.balarmaluku@gmail.com

Peserta lomba adalah tim siswa yang mewakili nama SMA dan
SMK di Wilayah Kota Ternate

Peserta lomba adalah tim siswa yang mewakili nama SMA dan
SMK di Wilayah Kota Ternate

Merupakan karya orisinal (asli), tidak duplikasi, tidak
mengandung unsur SARA

Merupakan karya orisinal (asli), tidak duplikasi, tidak
mengandung unsur SARA

Karya belum pernah disertakan dalam lomba sejenis

Karya belum pernah disertakan dalam lomba sejenis

Durasi video maksimal 3 menit dengan format (.mp4)

Desain poster berukuran A2 (420 x 594 mm)

Bentuk video boleh berupa klip promosi, animasi, studi kasus,
cerita, narasi dokumenter, vlogger, reportase, atau jurnalisme
siswa yang mempromosikan objek bernilai sejarah,
kegiatan/aktivitas budaya, kearifan lokal masyarakat di Kota
Ternate

Isi poster boleh berupa penyampaian ide/gagasan, desain
pemanfaatan, promosi, laporan studi kasus, cerita, informasi,
reportase, atau jurnalisme siswa mengenai objek bernilai
sejarah, kegiatan/aktivitas budaya, kearifan lokal masyarakat
di Kota Ternate (objek yang dibahas boleh sama dengan video)

Mengemas video sekreatif mungkin sehingga dapat
mengedukasi dan menggugah minat masyarakat luas, serta
perhatian dari pemerintah

Desain dan layout poster dibuat semenarik mungkin sehingga
dapat mengedukasi dan menggugah minat masyarakat luas
serta perhatian dari pemerintah

Setiap sekolah yang berpartisipasi dalam lomba ini hanya dapat
mengirimkan 1 video dengan menyertakan formulir pendaftaran
yang ditandatangani oleh guru pembimbing dan Kepala Sekolah
melalui surel ke rp.balarmaluku@gmail.com paling lambat 28
September 2019 (form dapat diunduh di laman Balai Arkeologi
Maluku)

Setiap sekolah yang berpartisipasi dalam lomba ini hanya dapat
mengirimkan maksimal 2 (dua) desain poster dalam format JPG
dengan menyertakan formulir pendaftaran yang
ditandatangani oleh guru pembimbing dan Kepala Sekolah
melalui surel ke rp.balarmaluku@gmail.com paling lambat 28
September 2019 (form dapat diunduh di laman Balai Arkeologi
Maluku)

Seluruh video pendek yang dikirimkan sepenuhnya merupakan
tanggung jawab peserta, panitia terbebas dari tuntutan apa pun
terkait video yang dikirimkan
Panitia akan mempublikasikan seluruh video peserta di media
sosial instagram (@balai_arkeologi) dan youtube (Rumah
Peradaban Balar Maluku) terhitung mulai dari tanggal 30
September 2019 sebagai bagian dari salah satu unsur penilaian
dewan juri (tanpa kepentingan komersial)

Panitia akan mempublikasikan seluruh poster peserta di media
sosial instagram (@balai_arkeologi) terhitung mulai dari
tanggal 30 September 2019 sebagai bagian dari salah satu unsur
penilaian dewan juri (tanpa kepentingan komersial)

Masa penilaian dewan juri akan dimulai terhitung dari tanggal
30 September s.d. 19 Oktober 2019. Indikator penilaian dewan
juri antara lain mencakup substansi dan dampak promosi di
media sosial sepanjang masa penilaian
Pengumuman kategori video terviral dan nominasi 3 (tiga) video
dengan nilai tertinggi akan diumumkan melalui media sosial
instagram dan laman Balai Arkeologi Maluku di http://balarmaluku.kemdikbud.go.id pada tanggal 26 Oktober 2019
Tim siswa yang karyanya masuk nominasi 3 (tiga) video dengan
nilai tertinggi akan mempresentasikan karyanya dalam acara
Rumah Peradaban Ternate pada tanggal 4 November 2019
untuk menentukan Juara 1, 2, dan 3
Juara lomba berhak mendapatkan piagam penghargaan dan
piala dari Balai Arkeologi Maluku serta menerima uang
pembinaan masing-masing (dipotong pajak):
Juara 1
Juara 2
Juara 3
Video terviral

: Rp 3.000.000,: Rp 2.500.000,: Rp 2.000.000,: Rp 2.000.000,-

Poster dicetak pada kertas berukuran A2 (420 x 594 mm)
sebanyak 3 lembar dan dikirimkan melalui Pos atau Jasa Kurir
lainnya ke alamat: Sekretariat Rumah Peradaban, Kantor Balai
Arkeologi Maluku Lantai 2, Jl. Namalatu-Latuhalat, Kec.
Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku 97118

Masa penilaian dewan juri akan dimulai terhitung dari tanggal
30 September s.d. 19 Oktober 2019. Indikator penilaian dewan
juri antara lain mencakup substansi dan dampak promosi di
media sosial sepanjang masa penilaian
Pengumuman nominasi 5 (lima) poster dengan nilai tertinggi
akan diumumkan melalui media sosial instagram dan laman Balai
Arkeologi Maluku di http://balar-maluku.kemdikbud.go.id pada
tanggal 26 Oktober 2019
Tim siswa yang karyanya masuk nominasi 5 (lima) poster
dengan nilai tertinggi akan mempresentasikan karyanya dalam
acara Rumah Peradaban Ternate pada tanggal 4 November
2019 untuk menentukan Juara 1, 2, 3, 4, dan 5
Juara lomba berhak mendapatkan piagam penghargaan dan
piala dari Balai Arkeologi Maluku serta menerima uang
pembinaan masing-masing (dipotong pajak):
Juara 1
Juara 2
Juara 3
Juara 4
Juara 5

: Rp 2.000.000,: Rp 1.500.000,: Rp 1.250.000,: Rp 1.000.000,: Rp 750.000,-

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Badan Penelitian dan Pengembangan
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
BALAI ARKEOLOGI MALUKU
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