LATAR BELAKANG


Di negeri yg sdg berkembang seperti Indonesia, kerjasama terpadu
antara masyarakat dan pemerintah merupakan keharusan. Mengingat
keduanya masih mencari bentuk demi membangun-kembangkan
kehidupan berbangsa dan bernegara yg ideal.



Khusus untuk Perfilman Ind., kesadaran ini menjadi kebijakan
pemerintah dan dituangkan secara hukum dlm UU Perfilman no 33 thn
2003, yg menetapkan DepDikBud menjadi departemen teknis yg
bertanggung jawab atas pengembangan Perfilman Indonesia. Maka
dibentuk Badan (Pusat) Pengembangan Perfilman Indonesia.

PETA PERMASALAHAN


Sebelumnya, Perfilman Indonesia berada dibawah KemenBudPar yg
juga bertanggungjawab atas penyelenggaraan Festival Film Indonesia
(FFI). DepDikBud memiliki APRESIASI FILM INDONESIA (AFI).



Dalam pelaksanaan, FFI dan AFI ternyata memiliki bentuk dan tujuan
yang sama.



Hal ini menjadi rancu, saat kini, secara penuh Perfilman Indonesia
berada dibawah tanggung jawab DepDikBud.



Maka, perlu dilakukan perbaikan atas kerancuan yg kian terasa pada
penyelenggaraan FFI & AFI, agar kebijakan dan pengertiannya bisa
jelas perbedaannya.



Demi ini semua, PusBangFilm melakukan kaji-ulang tentang bentuk
dan makna FFI Dan AFI.

DASAR HUKUM


UU RI no 5 thn 2017 ttg Pemajuan Kebudayaan; UU RI no 33 thn 2009
ttg Perfilman;



PerPres no 47 thn 2009 ttg Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara yg telah diubah terakhir dengan PerPres no 77 thn 2011;



PerPres no 24 thn 2010 ttg Kedudukan-Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I KemNeg yg
telah diubah PerPres no 67 thn 2012;



Peraturan MenDikBud no 11 thn 2015 ttg Organisasi - Tata Kerja
KemenDikBud

DASAR PEMIKIRAN


FFI dan AFI memiliki tujuan yang sama, sebagai alat pendidikan bagi masyarakat film
maupun masyarakat umum. Yang berbeda adalah pendekatan nya.



FESTIVAL FILM INDONESIA (FFI) dengan pendekatan kompetitif , guna menjadi tolok
ukur dalam menilai kualitas Film Indonesia sebagai produk Seni Budaya sekaligus
memiliki kekuatan daya saing materi ekonomi kreatif.



Kriteria Penghargaan FFI berdasar pada kualitas teknik-artistik-ekonomik.
1. Piala CITRA bagi pencapaian Teknik dan Artistik terbaik.
2. Piala ANTEMAS bagi pencapaian keuntungan ekonomi (The Most Popular).



APRESIASI FILM INDONESIA (AFI) pendekataan pembinaan dgn dasar berpikir petani
"Wani Panen, Wani Nandur". Untuk mencapai pelaku perfilman berkualitas, Pemerintah
harus berani "bertanam", mendidik tunas muda berbakat yg tersebar di seluruh penjuru
tanah air dalam bentuk pelatihan yg bertahap - berkelanjutan.



Kriteria Penghargaan berupa :
a. peningkatan keterampilan teknis sinematografi , sebagai ilmu pengetahuan tentang
kehidupan, dan alat komunikasi massa yg memiliki dampak kuat. (Ini sebaiknya dikaji
lagi perlukah di khususkan hanya bagi para pekerja film profesional).
b. daya jadi ruang edukasi bagi masyarakat yg secara aktif turut mendukung tercipta
suasana menikmati-menggunakn berbagai jenis film yg berpesan moral memuliakan
budaya bangsa yg positif.

RANCANG BANGUN PROGRAM AFI


KemenDikBud RI melalui PusBangFilm sebagai pengampu kegiatan
Apresiasi Film Indonesia (AFI) merancang program AFI dengan posisi
tegas
A. Memberi apresiasi kepada kegiatan pengembangan potensi
pembuat, pengamat, komunitas film di kantung-kantung budaya di
seluruh penjuru tanah air.
B. Mengarahkan kantung2 budaya mampu menjaring para lokal jenius
yg berusaha menguasai-mengingat-hidupkan kearifan lokal yg relevan
dan signifikan dgn ke-kini-an

C. Tujuan utama memang sama dgn FFI. Memperkaya khazanah
pengembangan apresiasi-kreatifitas karya yg memuliakan keragaman
budaya bangsa yg signifikan bagi kemajuan.

KONSEP KEGIATAN AFI


Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pusbang Film (Kemendikbud) berada pada dua ranah:
A. ranah pembinaan
B. ranah pengembangan.



Semiloka menyetujui seyogyanya, AFI berada pd ranah pembinaan.



Berdasar pendekatan PEMBINAAN, program AFI juga dapat membentuk kerjasama
antara PemDa - PemPus dlm menggali-memelihara keragamaan budaya-alam Ind.
Berpusat di Jkt, namun juga tersebar di ranah pemda. Bisa ajak bekerjasama
departemen-instansi lain.



AFI harus berasal dari Publik untuk Republik. Maka, harus berupa tugas dari
Republik/Pemerintah, mendorong dan membiayai kegiatan yg bersifat cultural literacy



Penyelenggaraan AFI akan melibatkan masyarakat. Selain pelaksanaan yg berbasis nilai
budaya, kearifan lokal dan membangun karakter bangsa, AFI akan melalui pendekatan
khalayak (audiences approach). Akan memberi porsi berimbang kpd masy. juga yg
berbentuk komunitas, budayawan, seniman dan bibit-2 perfilman yg ada di daerah dlm
mengapresiasi film nasional yg mngandung nilai2 kultural

BENTUK-MATERI PROGRAM


Mengingat tujuan AFI adalah pembinaan masy. secara menyeluruh dlm rangka utk turut serta
mencerdaskan kehidupan bangsa, maka strategi yg dapat diambil adalah sebagai berikut:
l. Konferensi/seminar/workshop/coaching clinic untuk target2 :
A. Pelaku/ pekerja industri Perfilman*
1. Master classes untuk topik yang penting bagi perfilman, semisal:

- penyutradaraan
- produksi
- acting/peran
- ilustrasi musik

- tata cahaya, tata kamera
(Mungkin AFI akan lebih populer dan bermakna terutama bagi masy Perfilman, bila bisa
mengundang dan bekerjasama dengan tokoh/instansi/organisasi film dari manca negara).
2. Bedah film pemenang Oscar/cannes/festival bergengsi lain juga FFI oleh tokoh budaya Ind.
3. Film sebagai industri kreatif harus punya kiat2
- mencari investor dalam produksi film
- aspek business yg penting utk produksi film

B. Pendukung Industri Perfilman.
Workshop trbatas utk edukasi se misal, Business Matching pelaku-pemodal; dll.. :
- pihak2 yg potensial terlibat dalam mndukung pengembangan industri perfilman:
Perbankan dan/atau industri keuangan lain;
- budayawan; pendidik-akademisi
- Pariwisata + instansi terkait

- Keamanan
- Teknologi;
- Pembuat kebijakan

C. UMUM. Komunitas pencinta film mahasiswa/pelajar/lainnya:
1. Seminar/workshop ber-topik:

- FILM sebagai Ilmu tentang kehidupan sosial-budaya,tradisi dan sejarah.
- FILM sebagai Ilmu karya seni
a. Bahasa film-bahasa gambar
b. Apresiasi seni rupa, sastra

2. Kelas Inspirasi dari para tokoh film. Termasuk pemenang Citra, dll. Sutradara,
pemeran, profesi lain di film. Mereka secara bergilir di arahkan utk kunjungi
sekolah-kampus-kantong bud. berdialog langsung dg siswa-mahasiswa-komunitas.
3. Festival kecil , dgn topik film2 yg mencerminkan:
- keberagaman Indonesia.
- kesadaran utk pelihara alam Ind
- wajah perempuan di film Ind.
- menggali-tuang bakat-budaya musikal melalui/kedalam film

- mengangkat tokoh tertentu. Semisal fest. film Syumanjaya, dll. Bisa dilakukan di
kampus, atau bioskop di daerah
4. Nobar gratis film Citra dilapangan terbuka

II. Coaching clinic CARA MEMBACA FILM bagi wartawan, para peneliti khusus dunia
film.
a. Teknik analisa sinematografi Penulisan skenario

b. Teknik Penulisan Kritik Film yg beretika - bertanggung jawab
III. NARA SUMBER/MENTOR

- Profesional Berprestasi yg relevan terhadap topik;
- Profesional mancanegars
- Akademisi; Lokal Jenius;

- Pembuat kebijakan juga dari departemen lain yg bisa/harus diajak kerjasama
- Wakil masy pencinta perfilman

IV. PESERTA
untuk ad I A:
Pelaku/pekerja industri film profesional
untuk ad I B:
- Pelaksana-Pembuat Kebijakan di tingkat nasional dan daerah.
- Pihak potensial mendukung-bekerjasama dalam produksi film. PerbankanKeuangan lain, Investor, dll.
- budayawan,pendidik-akademisi
- Pariwisata + instansi sejenis
- Keamanan
- Teknologi;
- Pembuat kebijakan
Untuk ad I C:
Anggota Komunitas pencinta film mahasiswa/pelajar/lainnya. Pekerja Film
Pemula

V. ANUGERAH


(Bila disetujui grup, aku usul), anugerah bersifat cair.



Disiapkan minimal 10 anugerah (hadiah) setiap tahun, untuk yang berhasil
melakukan aktivitas menonjol yang bermanfaat di sekitar dunia Perfilman
Nasional. Baik sebagai pendukung ataupun penggerak. Bisa juga sebagai
pekerja film yg tak tersentuh oleh FFI.

VI. LOMBA PENULISAN


(Terkait dengan ad. II di atas) Demi pengembangan perfilman Nasional dapat
juga dilakukan workshop bagi yang berminat melakukan penulisan kritik
tentang film-film Indonesia. Secara berkala di-lomba-kan, agar terbina
kemampuan menulis kritik yang ber-etika.

