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RULES AND REGULATION 

VIDEO COMPETITION 

 

I. PERATURAN UMUM 

1. Legion Video Competition 2018 (LVC) merupakan lomba untuk kategori 

SMA dan Universitas berstatus aktif yang diselenggarakan dalam rangkaian 

acara BSLC Festival 2018. 

2. Lomba VC berlangsung menggunakan Bahasa Indonesia / Inggris. Apabila 

menggunakan Bahasa Inggris, diberikan subtitle Indonesia 

3. Peserta akan bersaing dalam tim yang terdiri 2-3 orang berusia 16 - 22 tahun. 

Setiap institusi dapat mengirimkan timnya lebih dari satu.  

4. Tim yang sudah mendaftar bersifat mutlak dan tidak dapat digantikan dengan 

alasan apapun. Tim yang sah terdaftar sebagai peserta jika menyelesaikan 

proses administrasi dalam waktu yang ditentukan kemudian akan mendapatkan 

email konfirmasi dari panitia. 

5. Video berdasarkan tema “Live Your Subconscious Talent and Inspire Others 

by Creating Short Film” yang merupakan ide dan kreasi original para peserta 

serta belum pernah dilombakan. 

6. Video yang dikumpulkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak 

melanggar undang-undang yang berlaku serta tidak mengandung unsur SARA. 

7. Video yang sudah dikirimkan kepada panitia tidak dapat diganti dengan alasan 

apapun. 

8. Biaya produksi video sepenuhnya ditanggung oleh peserta. 

9. Hak cipta dari video menjadi milik peserta, sehingga panitia tidak bertanggung 

jawab atas segala bentuk klaim kepemilikan dari pihak lain terkait karya video 

peserta. 



10. Segala bentuk plagiarisme akan menyebabkan sanksi yaitu di diskualifikasi dan 

juri berhak membatalkan segala bentuk kemenangan jika di kemudian hari 

terbukti terdapat indikasi plagiarisme. 

11. Tim yang terdaftar, wajib untuk mengikuti Video Talk yang diadakan oleh 

pihak panitia. 

12. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

13. Peserta wajib mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan panitia 

penyelenggara, apabila terbukti melanggar akan di diskualifikasi. 

14. Setiap perubahan peraturan LVC 2018 akan diumumkan melalui website 

legion.bslc.or.id atau media publikasi BSLC Fest 2018 lainnya. 

 

II. PESERTA DAN PERSYARATAN 

A. Tim 

1. Setiap tim terdiri dari 2 - 3 orang. 

2. Berusia 16 - 22 tahun dari seluruh sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia. 

3. Setiap institusi boleh mengirimkan lebih dari satu tim, namun anggota berasal 

dari institusi yang sama. 

4. Setiap anggota tim yang terdaftar dan telah menyelesaikan proses administrasi 

adalah bersifat tetap dan tidak boleh digantikan dengan alasan apapun. 

  

B. Video 

1. Video yang diikutsertakan harus bertema “Live Your Subconscious Talent 

and Inspire Others by Creating Short Film”, bersifat orisinil, tidak boleh 

menggunakan cuplikan dari film lain, serta belum pernah diikutsertakan dalam 

lomba. 

2. Perangkat yang diperkenankan untuk pengambilan scene adalah handycam, 

mirrorless camera, DSLR, dan perangkat sinematografi profesional lainnya. 

Tidak diperkenankan untuk melakukan pengambilan scene dengan 

menggunakan handphone. 

3. Ketentuan teknis short movie : 

• Durasi film antara 3 menit - 5  menit  30 detik sudah termasuk title card dan 

credit title 



 • Title card berisikan judul dan logo legion yang berdurasikan 3 detik  

• Aspect Ratio 16:9 / Anamorphic dengan Resolusi minimal 720p (1280x720) 

dan maksimal 4K (3840x2160) 

• Film dalam format MP4 atau MOV 

• Credit title di akhir film 

4. Format pemberian judul yaitu “LVC2018 - Live Your Subconscious Talent 

and Inspire Other” 

5. Video bukan dalam bentuk animasi 

 

III. PROSEDUR PENDAFTARAN,  PEMBAYARAN DAN ADMINISTRASI 

1. Setiap tim dapat mendaftar di website legion.bslc.or.id dan diminta untuk 

mengisi formulir pendaftaran secara lengkap. 

2. Tim wajib melakukan pelunasan biaya pendaftaran per tim Rp. 100.000,- (Early 

Bird) atau Rp. 150.000,- (Reguler) ke BCA - 5271647922 a/n Argyasiany 

beserta bukti pembayaran disubmit di website legion.bslc.or.id 

3. Tim yang melakukan pendaftaran serta pelunasan sebelum tanggal 20 

November 2018 pada pukul 23.59 termasuk kedalam Early Bird (Pendaftaran 

Gelombang Awal). Tim yang mendaftar setelah tanggal 20 November 2018, 

terhitung ke Pendaftaran Reguler. 

4. Tim yang telah melakukan pendaftaran dan pelunasan biaya pendaftaran akan 

mendapatkan email konfirmasi menjadi tim terdaftar dari panitia 

5. Pada tanggal 1 Desember 2018, Tim maksimal wajib mengumpulkan berkas 

(foto 3x4 dan scan kartu identitas) hingga 11:00 (Pagi) di website 

legion.bslc.or.id 

 

IV. MEKANISME PENGUMPULAN VIDEO 

1. Pengumpulan video melalui youtube dan dapat diupload setelah menyelesaikan 

proses pendaftaran dan pembayaran. 

2. Pemberian link video ke panitia melalui link yaitu legion.bslc.or.id 

3. Akun youtube yang digunakan merupakan akun ketua dan video dapat ditonton 

oleh semua kalangan (tidak disembunyikan) 



4. Pada kotak deskripsi video di youtube, berisikan Anggota Kelompok dan Moral 

yang terdapat di dalam video tersebut. 

5. Batas akhir peng-upload video ke youtube dan pemberian link ke panitia pada 

tanggal 1 Desember 2018, jam 11:00 (Pagi). Lewat dari jam tersebut, tim yang 

telah terdaftar dan melunasi biaya pendaftaran dianggap gugur dan tidak ada 

toleransi. Tim yang gugur, tidak dikembalikan biaya pendaftarannya. 

 

V. MEKANISME PENYELEKSIAN VIDEO 

Tahap 1 - Penyeleksian 15 Semifinalis 

Video yang dikumpulkan akan diseleksi sesuai dengan kriteria panitia 

 

Tahap 2 - Pengumuman 15 Semifinalis 

Semifinalis akan diumumkan pada 4 Desember 2018 di Binus Anggrek pada Seminar 

Video Talkshow, serta akan diumumkan juga melalui website dan sosial media 

 

Tahap 3 - Penyeleksian Pemenang 

Tim yang menjadi 15 semifinalis, videonya akan diseleksi menjadi pemenang oleh juri 

pada tanggal 6 Desember 2018.  

 

  



VI. KRITERIA PENILAIAN TAHAP SELEKSI PROPOSAL 

1. Kreativitas peserta [Pemilihan backsound; Editing; Originalitas] (40%). 

2. Script [Alur cerita yang jelas; Kesesuaian karya dengan tema; Nilai pesan yang 

disampaikan (eksplisit/implisit)] (35%). 

3. Kualitas video [Penghayatan; Kejelasan suara; Kesesuaian visual dan dialog] 

(25%). 

 

Tanggal-Tanggal penting yang peserta perlu ketahui: 

1. Deadline pembayaran untuk pendaftaran Early Bird - 20 November 2018 

2. Deadline pembayaran untuk pendaftaran Reguler - 1 Desember 2018 

3. Deadline pengumpulan berkas data anggota - 1 Desember 2018 

4. Deadline mengupload video ke youtube dan melampirkan link video - 1 Desember 

2018 

5. Seminar Video Talk - 4 Desember 2018 

6. Pengumuman 15 tim semifinalis - 4 Desember 2018 

7. Penilaian pemenang video competition - 6 Desember 2018 

8. Gala Lunch dan Awarding - 8 Desember 2018 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di : 

Eric Tanuwijaya 

Phone/WA: 085105323918 

ID Line: blazesicx 

 

Social Media Legion/BSLC 

IG : bslc.legion2018 

Twitter: BSLC_BINUS 

Website : legion.bslc.or.id 

 

 


