
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN 

FESTIVAL FILM ALBAMA 

SMA ISLAM AL AZHAR 14 SEMARANG 

TAHUN 2022 

 

A. JENIS FILM 

Jenis film yang diproduksi kelas X adalah film dokumenter. Adapun jenis film 

yang diproduksi kelas XI adalah film pendek (fiksi). 

B. TEMA 

Festival Film SMA Islam Al Azhar 14 Semarang mengusung 7 tema umum 

Penguatan Proyek Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka yaitu: 

1. Gaya Hidup Berkelanjutan 

Tema ini dimaksudkan untuk memahami dampak dari aktivitas manusia, baik 

jangka pendek maupun panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia 

maupun lingkungan sekitarnya. Hal yang ditekankan di sini adalah membangun 

kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan serta mencari jalan 

keluar untuk masalah lingkungan. Contoh film tentang pencemaran sampah di laut. 

2. Kearifan Lokal 

Saat ini Indonesia sedang dilanda krisis identitas diri yang disebabkan oleh 

lunturnya budaya dan juga kearifan lokal masyarakat. Maka dari itu tema ini dipilih 

agar dapat membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inkuiri melalui eksplorasi 

tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut, serta 

perkembangannya. Contoh Film “Tilik” yang mengangkat budaya tilik (menjenguk 

orang sakit) masyarakat desa. 

3. Bineka Tunggal Ika 

Intoleransi dan radikalisme menjadi isu yang cukup menjadi sorotan 

belakangan ini. Oleh karena itu, Kemendikbudristek merasa perlu mengangkat tema 

bineka tunggal ika dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Murid diajak 

untuk mengenal belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman 



kelompok agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar dan di 

Indonesia serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya.  

4.    Bangunlah Jiwa dan Raganya 

Selain intoleransi dan radikalisme, perundungan juga menjadi perhatian 

khusus, terutama di lingkungan sekolah. Tema ini diperuntukkan bagi satuan 

pendidikan guna membangun kesadaran dan keterampilan murid untuk memelihara 

kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Contoh film 

tentang dampak bullying. 

5. Suara Demokrasi 

Indonesia merupakan negara demokrasi di mana setiap keputusan sebisa 

mungkin diambil secara musyawarah. Hal ini diangkat dalam Proyek Penguatan 

Profil Pelajar Pancasila untuk menumbuhkan jiwa-jiwa demokrasi murid melalui 

kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya film tentang kegiatan pemilihan raya ketua 

OSIS, musyawarah, peran pemuda dalam pesta demokrasi. 

6.    Berekayasa dan Berteknologi Untuk Membangun NKRI  

Pemanfaatan teknologi yang maksimal bisa menandakan majunya kualitas 

SDM sebuah bangsa. Maka dari itu, implementasi rekayasa dan teknologi terus 

didorong agar murid dapat berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, 

inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk 

berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Contoh film 

tentang tokoh yang menciptakan teknologi. 

7.    Kewirausahaan 

Tema ini diusung dalam rangka menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan bagi 

murid. Murid nantinya akan mengidentifikasi potensi ekonomi dan peluang usaha di 

tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi dan 

pengembangan usaha tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan 

kesejahteraan masyarakat. Contoh film tentang perjuangan seseorang membangun 

usaha. 

 

 



C. JADWAL KEGIATAN FESTIVAL FILM ALBAMA 2022 

No. Tanggal Film Dokumenter (Kelas X) Film Pendek ( Kelas XI) 

1.  5 Agustus 
2022 

• Pembagian kelompok 

• Pembagian guru pembimbing 
• Penjelasan teknis dan panduan 

• Nonton Film 

• Diskusi Film 

• Pembagian kelompok 

• Pembagian guru pembimbing 
• Penjelasan teknis dan panduan 

• Nonton Film 

• Diskusi Film 

2. 12 Agustus 
2022 

Workshop 1 (pra produksi) 
• Ide cerita 

• Penentuan alur cerita 

• Perencanaan pembuatan film 

Workshop 1 (pra produksi) 
• Ide cerita 

• Penulisan skenario film 

• Perencanaan pembuatan film 
3.  19 Agustus 

2022 
Workshop 2 (Produksi)  

• Pengenalan perlengkapan 
produksi 

• Tata kamera 
• Teknik pengambilan gambar 

 

Workshop 2 (Produksi)  

• Pengenalan perlengkapan 
produksi 

• Tata kamera 
• Teknik pengambilan gambar 

 
4. 26 Agustus 

2022 

Workshop 3 

• Praktik membuat film 
sederhana di sekitar sekolah 

• Teknik editing 

Workshop 3 

• Praktik membuat film 
sederhana di sekitar sekolah 

• Teknik editing 

5. 16 September 
2022 

• Pembagian tugas (kru film) 

• Gagas ide  

• Desain produksi 

• Pembagian tugas (kru film) 

• Gagas ide  

• Desain produksi 

6. 16 - 23 
September 
2022 

• Riset cerita: mencari data dan 

fakta dari jelajah internet. 
 

• Penulisan naskah 

 
 

7. 23 September 
2022 

Riset lapangan (lokasi): menyusun 
daftar pertanyaan dan 

wawancara. 
 

• Casting pemain 
• Penentuan lokasi, art, dan 

wardrobe 

8. 30 September 

2022 
• Membuat naskah film. 

• Membuat skenario film: 
merencanakan alur film secara 

detail meliputi adegan, narasi, 
durasi, posisi kamera, dan 

musik. 

Reading naskah  

9. 7-28 Oktober 
2022 

Proses produksi (pengambilan 
gambar) 

Proses produksi (pengambilan 
gambar) 

10. 31-11 
November 
2022 
 

• Editing 

• Pembuatan poster 

• Editing 

• Pembuatan poster 



11. 12 November 
2022 

Batas pengumpulan karya (Film 
dan poster) 

Batas pengumpulan karya (Film 
dan poster) 

12. 14-15 
November 
2022 

Pengunggahan video di channel 
youtube sekolah 

Pengunggahan video di channel 
youtube sekolah 

13. 16 November 
– 12 Desember 
2022 

Promosi dan pengumpulan like Promosi dan pengumpulan like 

14. 13-14 
Desember 

2022 

Puncak Acara Festival Film Albama 
2022 (pemutaran film dan 

penganugerahan) 

Puncak Acara Festival Film Albama 
2022 (pemutaran film dan 

penganugerahan) 
 

D. LAIN-LAIN 

Apabila ada pertanyaan berkaitan dengan Festival Film dapat menghubungi: 

Kelas XI : Bu Shikhah  (0822-4269-3367) 

Kelas X : Bu Winda  (0858-7776-5255) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. KETENTUAN FILM DOKUMENTER 

1. Satu kelompok terdiri dari 8-12 murid (kelompok ditentukan oleh panitia) dan akan 

didampingi satu guru pembimbing. 

2. Wajib mengusung 1 dari 7 tema yang tersedia. 

3. Durasi film minimal 10 menit dan maksimal 15 menit termasuk pembukaan 

(opening) dan penutupan (credit tittle). 

a. Pembukaan (opening) berisi judul film dan pengantar berupa pengenalan konflik. 

b. Penutupan (credit tittle) berisi data diri kelompok berupa kru (anggota kelompok) 

dengan peran/posisi di dalam pembagian tugas produksi film, kelas, dan lain-lain. 

4. Wajib menyertakan takarir (subtitle) bahasa Indonesia (apabila terdapat dialog yang 

menggunakan bahasa daerah/bahasa asing wajib menuliskan takarir (subtitle) 

bahasa Indonesia). 

5. Diperbolehkan menggunakan musik/lagu maupun materi (foto dan infografis) 

dengan menyertakan sumber. 

6. Film direkam menggunakan kamera jenis apapun dengan format video landscape. 

7. Film yang diterima adalah minimal kualitas HD (High Definition) yang merupakan 

standar sebuah film dengan kualitas video sebesar 720p sampai 1080p yaitu: 

a. untuk 720p minimal resolusi video tersebut adalah berukuran 1280×720 piksel. 

b. untuk 1080p minimal resolusi video tersebut adalah berukuran 1920×1080 

piksel. 

8. Film tidak mengandung unsur pornografi, bertentangan dengan norma, dan 

menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). 

9. Film dikumpulkan maksimal 12 November 2022 kepada Panitia Festival Film Albama 

2022 pada tautan  https://bit.ly/PENGUMPULAN_VIDEO_POSTER_KELASX 

10. Film akan dipublikasikan di media sosial SMA Islam Al Azhar 14 Semarang. 

11. Film akan ditayangkan secara serentak pada acara Festival Film SMA Islam Al Azhar 

14 Semarang pada 13 Desember 2022. 

 

 



B. KETENTUAN POSTER FILM 

a) Poster berukuran standar kertas poster (50cm X 70,7cm) 

b) Poster memuat hal-hal berikut: 

a) Logo SMA Islam Al Azhar 14 Semarang dan logo Festival Film Albama 2022 

b) Mencantumkan nama kegiatan “Festival Film Albama” 

c) Judul film 

d) Foto ilustrasi sesuai ide cerita (bukan animasi) 

e) Kalimat kutipan dari isi film 

f) Nama kru dan tugasnya dalam kelompok 

g) Nama rumah produksi (jika ada) 

c) Poster dikumpulkan dalam bentuk file dan cetak. Untuk link file dapat dikumpulkan 

pada tautan https://bit.ly/PENGUMPULAN_VIDEO_POSTER_KELASX. Untuk poster 

cetak akan dipamerkan pada saat puncak acara Festival Film Albama 2022. 

 

C. KRITERIA PENILAIAN 

1. Kesesuaian film dengan tema. 

2. Kekuatan film: 

a) Orisinalitas ide. 

b) Pesan moral. 

c) Tata suara (musik/lagu). 

d) Latar film (setting film: tempat, waktu, suasana). 

e) Aspek visual (transisi, efek, pengambilan video). 

f) Penyuntingan film. 

g) Sinematografi. 

3. Film tidak mengandung unsur pornografi, bertentangan dengan norma, dan 

menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). 

 

D. PENGHARGAAN 

Penghargaan meliputi: 

a) film terbaik,  

https://bit.ly/PENGUMPULAN_VIDEO_POSTER_KELASX


b) film terfavorit,  

c) film terkreatif 

d) ide cerita terbaik 

e) sutradara terbaik 

f) tata gambar terbaik 

g) penyunting terbaik 

h) skenario terbaik  

i) tata suara terbaik 

j) tata musik terbaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIKASIH COVER FILM PENDEK KELAS XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. KETENTUAN FILM PENDEK (FIKSI) 

1. Satu kelompok terdiri dari satu kelas  dan akan didampingi satu guru pembimbing. 

2. Wajib mengusung 1 dari 7 tema yang tersedia. 

3. Durasi film minimal 15 menit dan maksimal 20 menit termasuk pembukaan 

(opening) dan penutupan (credit tittle). 

a. Pembukaan (opening) berisi judul film dan pengantar berupa pengenalan konflik. 

b. Penutupan (credit tittle) berisi data diri kelompok berupa kru (anggota kelompok) 

dengan peran/posisi di dalam pembagian tugas produksi film, kelas, dan lain-lain. 

4. Wajib menyertakan takarir (subtitle) bahasa Indonesia (apabila terdapat dialog yang 

menggunakan bahasa daerah/bahasa asing wajib menuliskan takarir (subtitle) 

bahasa Indonesia). 

5. Diperbolehkan menggunakan musik/lagu maupun materi (foto dan infografis) 

dengan menyertakan sumber. 

6. Film direkam menggunakan kamera jenis apapun dengan format video landscape. 

7. Film yang diterima adalah minimal kualitas HD (High Definition) yang merupakan 

standar sebuah film dengan kualitas video sebesar 720p sampai 1080p yaitu: 

c. untuk 720p minimal resolusi video tersebut adalah berukuran 1280×720 piksel. 

d. untuk 1080p minimal resolusi video tersebut adalah berukuran 1920×1080 

piksel. 

8. Film tidak mengandung unsur pornografi, bertentangan dengan norma, dan 

menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). 

9. Film dikumpulkan maksimal 12 November 2022 kepada Panitia Festival Film Albama 

2022 pada tautan  https://bit.ly/PENGUMPULAN_VIDEO_POSTER_KELASXI 

10. Film akan dipublikasikan di media sosial SMA Islam Al Azhar 14 Semarang. 

11. Film akan ditayangkan secara serentak pada acara Festival Film SMA Islam Al Azhar 

14 Semarang pada 13 Desember 2022. 

 

 

 



B. KETENTUAN POSTER FILM PENDEK (FIKSI) 

1. Poster berukuran standar kertas poster (50cm X 70,7cm) 

2. Poster memuat hal-hal berikut: 

a) Logo SMA Islam Al Azhar 14 Semarang dan logo Festival Film Albama 2022 

b) Mencantumkan nama kegiatan “Festival Film Albama” 

c) Judul film 

d) Foto ilustrasi sesuai ide cerita (bukan animasi) 

e) Nama aktor dan aktris 

h) Nama kru (minimal sutradara dan produser) 

i) Nama rumah produksi (jika ada)  

d) Poster dikumpulkan dalam bentuk file dan cetak. Untuk link file dapat dikumpulkan 

pada tautan https://bit.ly/PENGUMPULAN_VIDEO_POSTER_KELASXI. Untuk poster 

cetak akan dipamerkan pada saat puncak acara Festival Film Albama 2022. 

 

C. KRITERIA PENILAIAN 

1. Kesesuaian film dengan tema. 

2. Kekuatan film: 

a) Orisinalitas ide. 

b) Pesan moral. 

c) Tata suara (music/lagu). 

d) Latar film (setting film: tempat, waktu, suasana). 

e) Aspek visual (transisi, efek, pengambilan video). 

f) Penyuntingan film. 

g) Sinematografi. 

3. Film tidak mengandung unsur pornografi, bertentangan dengan norma, dan 

menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). 

 

D. PENGHARGAAN 

Penghargaan meliputi: 

a) film terbaik,  

https://bit.ly/PENGUMPULAN_VIDEO_POSTER_KELASX


b) film terfavorit,  

c) pemeran utama pria terbaik 

d) pemeran utama wanita terbaik 

e) pemeran pendukung pria terbaik 

f) pemeran pendukung wanita terbaik 

g) ide cerita terbaik 

h) sutradara terbaik 

E. sinematografi terbaik 

F. penyunting terbaik 

G. skenario terbaik  

H. tata busana terbaik 

I. tata suara terbaik 

J. musik ilustrasi terbaik 

 

 

  


