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Panasonic Young Film Maker (PYFM 2022) 

SYARAT DAN KETENTUAN 
 

PERSYARATAN UMUM 
• PYFM 2022 terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia: 

o Berumur maksimal 30 tahun (per 31 Januari 2023), termasuk seluruh anggota 

atau crew yang terlibat. 

o Bukan merupakan karyawan atau karyawati PT Panasonic Gobel Indonesia 

beserta afiliasi dan anggota keluarga terdekat tidak diperbolehkan untuk 

berpartisipasi dalam kompetisi. 

• Pihak pendaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas pencantuman nama-nama pihak 

organisasi atau individu dalam karya yang didaftarkan. Bagi peserta individu yang 

mendaftarkan karya yang dibuat untuk organisasi lain, diwajibkan menyertakan izin tertulis 

dari organisasi yang bersangkutan. 

• Peserta tidak boleh memiliki keterikatan kontrak dengan institusi professional dan 

perusahaan yang berada di bidang fotografi atau videografi 

• Peserta diperbolehkan untuk mendaftarkan beberapa karya. Setiap karya diperbolehkan 

untuk didaftarkan ke dalam lebih dari satu kategori dengan mengikuti syarat dan ketentuan 

dari masing-masing kategori. Apabila karya dianggap tidak memenuhi syarat untuk masuk 

ke suatu kategori, pihak PYFM berhak untuk tidak mengikutsertakan dalam kompetisi 

• Karya harus berhubungan dengan tema PYFM 2022, yaitu ‘STRIVE’ 

• Seluruh karya film/video yang diikutsertakan harus didaftarkan sesuai dengan periode yang 

ditentukan. Pendaftaran atau submission video dimulai dari tanggal 10 November 2022 

hingga ditutup tanggal 3 Januari 2023 pukul 23:59 WIB 

• Karya yang diikutsertakan harus dibuat di antara periode bulan Januari 2021 – Desember 

2022 

• Karya yang didaftarkan bukan merupakan karya komersil yang telah digunakan oleh brand 

lain 

• Pendaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas isi, kualitas, maupun asal-usul karya yang 

dikirimkan. Semua karya peserta dianggap sudah memperoleh izin dari produsen atau 

pemegang hak milik atas karya, maupun segala informasi yang terkait dengan pendaftaran 

tersebut. Panitia PYFM tidak bertanggungjawab atas segala tuntutan hukum yang mungkin 

timbul dari pihak manapun, untuk hal apapun, dan pada saat kapan pun, baik yang 

menyangkut karya, informasi/data yang terdapat dalam karya tersebut 

• Pemenang wajib mengirimkan high resolution file atas karya yang terpilih 
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• Semua karya yang didaftakan beserta seluruh dokumen pendukungnya dapat digunakan 

sebagai materi publikasi dan promosi untuk PYFM, Panasonic Gobel Indonesia dan Lumix 

Indonesia 

• Panitia PYFM, Panasonic Gobel Indonesia, dan Lumix Indonesia berhak menggunakan karya 

peserta untuk keperluan komersial maupun non-komersial, sepanjang hal itu dilakukan 

dalam mempromosikan secara langsung maupun tidak langsung PYFM, Panasonic Gobel 

Indonesia, dan Lumix Indonesia 

• Keputusan dan penentuan pemenang tidak dapat diganggu gugat. Panitia PYFM berhak 

membatalkan perolehan status finalis dan pemenang bila dikemudian hari ditemukan 

bukti-bukti pelanggaran terhadap ketentuan kompetisi 

• Kompetisi PYFM 2022 tidak dipungut biaya apapun. Hati-hati terhadap penipuan 

mengatasnamakan PYFM / Panasonic Young Filmmaker/ Panasonic Gobel Indonesia / 

Lumix Indonesia 

• Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya 

• Untuk pertanyaan, kendala atau informasi lebih lanjut mengenai kompetisi PYFM 2022 

dapat melalui email lumix.indonesia@id.panasonic.com dan media sosial Lumix Indonesia 

 

KETENTUAN CARA PENDAFTARAN 
• Peserta wajib registrasi melalui website PYFM2022.com 

• Peserta wajib mengisi data yang ditentukan pada form registrasi 

• Peserta wajib mengirimkan karya berupa digital file yang dikirimkan dengan memasukan 

link video atau link download dari karya yang dibuat, dan disertakan dokumen pendukung 

(Hak Cipta, Persetujuan Talen atau Organisasi terlibat, dan lainnya) 

• Peserta dapat mengirimkan karya dalam bentuk hardcopy dengan mengonfirmasi pada 

form registrasi. Hardcopy dapat dikirimkan ke: 

PT Panasonic Gobel Indonesia  

Jl. Dewi Sartika No.14 (Cawang II), 

Jakarta 13630, Indonesia 

Ditujukan ke tim LUMIX Indonesia (AV/DI Marketing) 

• Peserta wajib mengikuti akun social media Panasonic berikut: 

Instagram :  

- @lumixindonesia  

- @panasonicbeautyid  

- @panasoniccookingid 

Tiktok :  

- @lumix.indonesia 

Youtube :  

- Lumix Indonesia 

mailto:lumix.indonesia@id.panasonic.com
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KETENTUAN KATEGORI SHORT MOVIE 
Materi yang dilombakan berupa karya Short Movie berdurasi maksimal 10 menit, isi cerita 

harus menyesuaikan dengan tema yang ditentukan, yaitu ‘STRIVE’. Short Movie dapat dibuat 

berdasarkan genre berikut: 

• Drama 

• Comedy 

• Horror 

• Action 

• Documentary  

 

KETENTUAN KATEGORI VERTICAL VIDEO 
Materi yang dilombakan berupa karya Vertical Video (rasio 9:16) berdurasi minimal 60 detik, isi 

cerita harus menyesuaikan dengan tema yang ditentukan, yaitu ‘STRIVE’. Vertical Video dapat 

dibuat berdasarkan sub-kategori berikut: 

• Vertical Local Travel Video 

Karya vertical video yang bercerita dan menggambarkan keindahan dari 

travel/pariwisata/lokasi yang ada di Indonesia 

• Vertical Local Food Video 

Bekerjasama dengan Panasonic Cooking Indonesia, mengajak peserta untuk membuat 

karya vertical video tentang UMKM kuliner yang ada disekitarmu 

• Vertical Fashion & Beauty Video 

Bekerjasama dengan Panasonic Beauty Indonesia, mengajak peserta untuk membuat 

karya menarik dalam konsep Fashion & Beauty video 

• Vertical Education Video 

Karya vertical video mengenai edukasi yang bersifat memiliki nilai informasi apapun 

yang diminati peserta. Format edukasi dapat berupa tutorial, how-to, tips & trick, dan 

lainnya 

 

KETENTUAN KATEGORI HORIZONTAL VIDEO 
Materi yang dilombakan berupa karya video sesuai dengan pilihan kategori Horizontal Video 

yang diminati. Isi cerita harus menyesuaikan dengan tema yang ditentukan, yaitu ‘STRIVE’. 

Karya Horizontal Video dapat dibuat berdasarkan pilihan berikut: 

• Wedding Video 

Ciptakan karya Wedding video yang menarik dengan durasi maksimal 5 menit.  

• Pre-Wedding Video 

Buat karya Pre-Wedding video dengan konsep terbaik sdalam durasi maksimal 5 menit. 
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• Nature & Wild Life Video 

Karya tentang Nature and Wild Life dalam bentuk video berdurasi maksimal 2 menit, 

dengan resolusi 4K / UHD dan bit-depth 10-bit. Dengan kolaborasi bersama Panasonic 

TV, karya terbaik dari kategori ini akan digunakan sebagai demo video yang akan 

ditampilkan di display TV di seluruh toko Panasonic. 

• Experimental Video 

Expresikan kreatifitas dalam bentuk video berdurasi maksimal 2 menit, dengan resolusi 

4K / UHD dan bit-depth 10-bit. Dengan kolaborasi bersama Panasonic TV, karya terbaik 

dari kategori ini akan digunakan sebagai demo video yang akan ditampilkan di display TV 

di seluruh toko Panasonic. 

 

KETENTUAN PEMENANG & HADIAH 
Category: Short Movie 

• Best Picture : LUMIX S1H + LUMIX S Series Lens S-S50 + Uang Tunai Rp10.000.000 

• Best Story : LUMIX GH5M2 + LUMIX Lens H-ES12060 + Uang Tunai Rp5.000.000 

• Best Cinematography : LUMIX GH5M2 + LUMIX Lens H-ES12060 + Uang Tunai Rp5.000.000 

 

Category: Conceptual Video  

• Best Wedding Video  : LUMIX S5 Kit Lens + Cooking Package from Panasonic 

Cooking + Uang Tunai Rp2.000.000 

• Best Pre-Wedding Video : LUMIX G90 & LUMIX Lens H-FS12060 + Beauty Package 

from Panasonic Beauty + Uang Tunai Rp2.000.000 

• Best Nature & Wild Life Video: LUMIX G90 & LUMIX Lens H-FS14140 + Panasonic 

Android TV 50” + Uang Tunai Rp2.000.000 

• Best Experimental Video : LUMIX G90 & LUMIX Lens H-FS14140 + Panasonic 

Android TV 50” + Uang Tunai Rp2.000.000 

 

Category: Vertical Video  

• Best Education Video  : LUMIX G100VGA + Panasonic Smart TV + Uang Tunai 

Rp2.000.000 

• Best Local Travel Video : LUMIX G100VGA + Panasonic Smart TV + Uang Tunai 

Rp2.000.000 

• Best Local Food Video  : LUMIX G100VGA + Cooking Package from Panasonic 

Cooking + Uang Tunai Rp2.000.000 

• Best Fashion & Beauty Video  : LUMIX G100VGA + Beauty Package from Panasonic 

Beauty + Uang Tunai Rp2.000.000 

 


