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Pendahuluan 
Budaya Jawa merupakan budaya adiluhung yang penuh makna bagi masyarakatnya. Kekhasan nilai-nilai 
lokal yang tercermin dalam bahasa, sastra dan budaya menjadi penanda eksistensi budaya Jawa di era 
global masa kini. Untuk menjaga keberadaan bahasa, sastra, dan budaya Jawa agar nilai-nilai yang 
dikandungnya tidak hilang, perlu kerja sama berbagai pihak terutama generasi mudanya. 
Wujud implementasi PERGUB no. 19 tahun 2014 tentang mata pelajaran  Bahasa Jawa sebagai muatan 
lokal wajib di Sekolah/Madrasah, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (Jawa) merupakan salah 
satu komponen yang selalu berusaha menjaga dan melestarikan bahasa, sastra dan budaya. Pada 
kesempatan ini mengajak para generasi muda untuk mengikuti Festival Film Pendek Bahasa Jawa Siswa 
SMA/SMK/MA/SMALB/SMKLB se-Jawa Timur. 
 
Tujuan 
Mengupayakan agar generasi muda yang potensial (siswa SMA/SMK/MA/SMALB/SMKLB) memiliki 
pengertian, pengetahuan, pemahaman, penghayatan serta ketrampilan membuat Film Pendek Bahasa 
Jawa sebagai alternatif upaya pelestarian budaya Jawa. 
 
Deskripsi Lomba 
Festival Film Pendek Bahasa Jawa Siswa SMA/SMK/MA/SMALB/SMKLB se-Jawa Timur ini 
memperebutkan Kategori Film terbaik I, II, dan III. Selain itu aka nada beberapa penghargaan untuk 
kategori aktor, aktris, figuran, cinematografi, sutradara terbaik.  
 
Waktu, Tempat Pelaksanaan, dan Pendaftaran Lomba 
Lomba ini dilaksanakan secara online dengan mengunggah video Film setelah melakukan pembayaran 
sebesar Rp. 350.000,-/TIM ke rekening BTN 0037701580018360 atas nama Latif Nur Hasan. Pendaftaran 
serta pengunggahan video rekaman secara online dapat dilakukan pada laman www.jawa.fbs.unesa.id 
paling lambat tanggal 25 Oktober 2018. Pengumuman peserta yang dinyatakan lolos seleksi pada 
tanggal 27 Oktober 2018 melalui website www.jawa.fbs.unesa.id Acara Penghargaan dilaksanakan pada 
hari Sabtu tanggal 3 November 2018 di Auditorium Prof. Dr. Leo Idra Adriana, M.Pd FBS kampus Unesa 
Lidah Wetan Surabaya. Lomba dimulai pukul 07.30 sampai selesai. 
  
Tata Laksana Lomba dan Kriteria Penilaian 
Tata Laksana Lomba 
Setiap tim membuat Film Pendek Berbahasa Jawa dengan Tema “Budi Pekerti dalam Kehidupan Sehari-
hari”. Film Pendek Bahasa Jawa berdurasi 20-30 menit dengan format video .mp4 dikirim ke laman 
jawa.fbs.unesa.id  Tim merupakan siswa SMA/SMK/MA/SMA/SMALB/SMKLB dengan dibuktikan kartu 
pelajar. Tim maksimal berjumlah 10 orang (termasuk tim produksi dan pemeran). Penilaian dilakukan 
oleh dewan juri sesuai bidangnya dan akan dipilih tim film yang akan diundang untuk mengikuti acara 
penghargaan Festival Film Bahasa Jawa (jumlah tim film yang diundang menyesuaikan kualitas dan 
kuantitas peserta lomba). 
 
 
 

http://www.jawa.fbs.unesa.id/
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Hadiah Lomba 
Setiap Peserta yang telah mendaftarkan diri dan mengunggah video secara online akan mendapatkan 
sertifikat sebagai peserta yang akan dikirimkan ke alamat sekolah.  
Peserta yang lolos sebagai Finalis akan mendapatkan sertifikat sebagai FINALIS 
Hadiah Lomba sebesar: 
Juara I  : Rp. 1.500.000 + Tropi 
Juara II  : Rp. 1.000.000 + Tropi 
Juara III  : Rp. 750.000 + Tropi 
Kategori-kategori masing-masing Rp. 500.000+ Tropi 
 
 
Informasi lebih lanjut tentang lomba dapat menghubungi Pak Latif 082319231021 (WA), Pak Octo 
085799190355 (WA), dan Bu Yunita 085647244695 (tlf/wa) 
 


