PETUNJUK TEKNIS LOMBA VIDEO EDUKASI
UNTUK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2019
Lomba Video Edukasi merupakan salah satu lomba dalam rangkaian kegiatan program bidang SMP Menuju
Gunungkidul Cerdas. Lomba ini diperuntukkan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan semua jenjang
SMP di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
TUJUAN
a) Memotivasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran;
b) Menginspirasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran;
c) Membangun budaya belajar sepanjang hayat, kreatif, dan inovatif;
d) Mempublikasikan pengalaman terbaik dari hasil inovasi pembelajaran guru.
e) Memotivasi guru dalam berkarier melalui karya inovasi pembelajaran.
f) Memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi melaui kompetisi penciptaan inovasi
pembelajaran yang sehat, objektif, terbuka, dinamis, dan akuntabel.
SASARAN
Pendidik dan Tenaga Kependidikan semua jenjang SMP yang masih aktif di wilayah Kabupaten
Gunungkidul
HASIL
Hasil yang diharapkan dari lomba ini adalah:
a) terhimpunnya karya inovasi pembelajaran dari satuan pendidikan se Kabupaten Gunungkidul
b) terpilihnya nominator karya inovasi pembelajaran.
c) terpilihnya karya inovasi pembelajaran terbaik tingkat Kabupaten Gunungkidul yang dapat
digunakan sebagai model referensi dan inspirasi bagi guru dalam peningkatan mutu pendidikan
di Kabupaten Gunungkidul.

MANFAAT
Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini di antaranya:
a) meningkatnya profesionalisme guru dalam proses pembelajaran;
b) terbangunnya budaya belajar sepanjang hayat, kreatif, dan inovatif dalam meningkatkan mutu
pembelajaran di sekolah;
c) meningkatnya partisipasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran;
d) meningkatnya motivasi belajar siswa yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu hasil belajar
siswa di sekolah; dan
e) terbukanya peluang peningkatan karier dan penghargaan bagi guru peserta lomba Inovasi
pembelajaran.
PRINSIP-PRINSIP LOMBA
Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam lomba inovasi pembelajaran bagi guru se Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 adalah bersifat edukatif, kompetitif, objektif, transparan, akuntabel, efektif,
dan efisien.
a. Edukatif: menumbuhkan sikap sportivitas, kebersamaan, dan saling menghargai keunggulan
masing-masing karya yang di hasilkan;
b. Kompetitif: membangun semangat dan daya saing antar guru secara sehat;
c. Objektif: penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tidak dipengaruhi
subjektivitas penilai;
d. Transparan: dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dan dilaksanakan secara
terbuka;
e. Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan;
f. Efektif: pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan;
g. Efisien: ketepatan cara, waktu, tenaga dan biaya sesuai dengan yang direncanakan

SYARAT PESERTA:
1. Peserta adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan semua jenjang SMP yang masih aktif di wilayah
Kabupaten Gunungkidul
2. Pemeran dalam video, boleh dari siswa, Guru dan karyawan maupun dari luar sekolah yang ada
kaitanya dengan sekolah ( misal : penjaga kantin, orang tua/ Komite)
3. Setiap peserta mengirimkan 1 (satu) karya video edukasi yang belum pernah menjadi juara
dimanapun.
TATA CARA LOMBA:
1. Calon peserta mendaftarkan diri melalui laman http://bit.ly/FVEDIKPORAGK
2. Periode pendaftaran dan pengiriman karya dari tanggal 20 Oktober 2019 sampai 30 Oktober 2019
3. Periode Pengiriman karya maksimal tanggal 10 November 2019.
4. Calon peserta akan dikonfirmasi pendaftarannya oleh Panitia melalui Whatsapp
5. Peserta mengirimkan 1 (satu) karya video edukasi dengan tema “PENGUATAN PENDIDIKAN
KARAKTER KABUPATEN GUNUNGKIDUL” dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Karya video bukan merupakan Video Dokumenter.
b) Karya yang dibuat adalah video edukasi sesuai Tema diatas
c) Durasi minimal video adalah 3 (tiga) menit, dan durasi maksimal video adalah 15 (limabelas )
menit.
d) Proses produksi dan editing video dapat menggunakan peralatan/perlengkapan serta software
(bebas) sesuai dengan kemampuan.
e) Pada bagian akhir video (credit title) dituliskan nama Sutradara, Produser,pemeran dan asal
sekolah
f) Karya peserta dikirimkan/disalinkan melalui Flashdisk, dengan isi flashdisk:
Sinopsis video, dalam format doc/docx atau pdf, dengan diberi sampul Judul
Halaman 1: halaman cover (Judul)
Halaman 2: Tim Produksi, dilengkapi dengan NIP/NUPTK (jika ada), TTL dan nomer telepon/handphone,
Halaman 3 dst.: Sinopsis. File video dengan format (pilih salah satu): VOB, MOV, WMV, MP4, atau AVI.
a) Karya video dikirimkan ke pokja masing-masing melalui Panitia (melalui media flashdisk) pada
tanggal sesuai lampiran.
b) Karya yang dikirimkan adalah hasil karya sendiri dan belum pernah dilombakan pada lomba serupa di
tempat lain.
c) Lomba terdiri dari 2 (dua) babak, yaitu Babak Penyisihan di Pokja dan Babak Final di tingkat
Kabupaten.
d) Babak Penyisihan diambil 10 karya terbaik dari hasil penilaian pokja.
e) 10 karya terbaik dari masing-masing pokja akan dinilai kembali oleh Dinas Pendidikan untuk diambil
juara 1,2 dan 3.
f) Penilaian dinas dilaksanakan pada tanggal 13-14 November 2019.
g) Hasil seleksi tingkat pokja akan diumumkan melalui undangan.
h) Kriteria penilaian:
a) Kesesuaian dengan tema.
b) Pesan Sosial
c) Alur Cerita
d) Kreativitas
e) Keindahan/estetika
MEKANISME SELEKSI
Sistem yang digunakan dalam lomba Kompetisi Video Edukasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut .
a) Pihak Panitia akan menerima karya dari masing-masing Peserta

b) Penjurian oleh Dewan juri untuk proses seleksi tingkat Pokja, Seleksi awal oleh internal Panitia
untuk memperoleh karya nominasi
c) Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat
11. Bagi pemenang akan mendapatkan Piagam Penghargaan dan uang pembinaan.

WAKTU DAN JADWAL LOMBA
NO

TAHAP

WAKTU

1

Koordinasi di tingkat Pokja

11 Oktober 2019

2

Publikasi panduan lomba ke sekolah

Pertengahan Oktober

3

Publikasi panduan lomba

4

Pembekalan Lomba

24 Oktober 2019

5

Pendaftaran Peserta

20-30 Oktober 2019

6

Pengiriman hasil karya

Paling lambat 10 November 2019

7

Penilaian dan pengumuman nominator tingkat pokja

11-12 November 2019

8

Penilaian dan pengumuman tingkat kabupaten

Waktu Menyusul

Catatan : Jadwal ini bisa berubah sewaktu-waktu dan akan disampaikan lewat sekolah.

