REKOMENDASI HASIL RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN PERFILMAN
T.A 2019
A. PENYELAMATAN FILM MEDIA SELULOID

1. Perlu sosialisasi tentang pentingnya penyelamatan terhadap karya-karya
film yang dibuat dengan media seluloid
2. Disimpan di Perpustakaan Nasional dan di Perpustakaan Daerah
3. Perlu diadakan Pelatihan SDM
4. Pengadaan Peralatan atau bekerjasama dengan pihak kedua
5. Tersedianya Biaya Restorasi
6. Pengadaan Peralatan atau bekerjasama dengan pihak kedua
7. Pelatihan SDM
8. Tersedianya biaya alih media
9. Disimpan di Perpustakaan Nasional dan di Perpustakaan Daerah
10.Pusbangfilm agar memperbanyak restotasi film dan gencar melaksanakan
sosialisasi film hasil restorassi film
11.Mempertemukan pihak yang ditunjuk/diakui sebagai pemilik film dengan
pihak yang merestorasi film dan pemerintah
12.Perlu dibentuk lembaga khusus didaerah untuk fokus kemasalah ini
13.Dibuat kriteria-kriteria film yang perlu untuk direstorasi dan dialih
mediakan
14.Film yang sudah di alih mediakan didistribusikan ke perpustakaan daerah
15.Kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki Prodi Film dan Televisi
dalam Distribusi dunia Perfilman
16.Keberadaan Bioskop keliling merupakan bagian dari perjalanan sejarah
perfilman di Indonesia.Peralatan pemutaran film/Proyektor yang dimiliki
pengusaha yang gulung tikar perlu diselamatkan oleh pemerintah dengan
harga yang pantas dan dapat dihibahkan ke kampus yang memiliki Prodi
Film dan Televisi sebagai penguat pembelajaran Perfilman.

B. PENINGKATAN KUALITAS SDM PERFILMAN
1. Percepatan penyusunan dan pengesahan KKNI oleh instansi teknis (Kemdikbud)
2. Koordinasi yang intensif antar instansi pemerintah: Kemdikbud, Kemristekdikti,
Kemenaker, Kominfo, dan Bekraf
3. Percepatan penyusunan SKKNI
4. Sosialisasi pentingnya sertifikasi
5. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM Perfilman yang tersebar di seluruh
Indoensia sesuai dengan kebutuhan local
6. SMK Kompetensi Keahlian Produksi Film harus menghasilkan lulusan yang kompeten
7. Peningkatan Kompetensi bagi guru yang mengajar mapel produksi film
8. Rekrutmen guru sesuai dengan bidang keahliannya
9. Pelibatan guru tamu dari asosiasi perfilman
10. Pengurangan pajak bagi industri/PH yang merekrut pemagangan siswa dan guru
11. Pemerintah memfasilitasi siswa SMK untuk berkunjung ke festival film
12. Memasukkan referensi tentang perfilman dalam buku ajar
13. Memfasilitasi riset terhadap konten-konten perfilman dan literatur

C. PENINGKATAN APRESIASI PERFILMAN INDONESIA
1. Adanya mobil bioskop keliling dan diharapkan adanya penambahan bioling untuk
daerah yang tidak ada bioskopnya
2. Pemberian penghargaan kepada komunitas film agar mereka termotivasi untuk
membuat film
3. Pusbang film dapat membantu pembuat film lokal untuk membeli hak tayang film karya
putra daerah
4. Perlunya menambah layar bioskop
5. Sosialisasi tentang usia penonton kepada masyakat yang melibatkan seluruh komponen,
termasuk perguruan tinggi.
6. Produser film perlu membuat skenario bagaimana Indonesia di masa depan sehingga
film sebagai sarana pendidikan akan diminati oleh anak-anak
7. Kita suguhkan film yang berbicara tentang ragam budaya di Indonesia. Pusbang film
berintegrasi dengan dinas provinsi membuat satu film yang akan ditayangkan di bioling
seluruh Indonesia
8. Menambah alat pemutar film atau bioling di ISBI Aceh
9. Komunikasi dengan pemerintah daerah untuk menambah jumlah bioskop
10. Pusbang film dapat bekerjasama dengan PKLK untuk meningkatkan film yang ramah
untuk disabilitas
11. Melaksnakan apresiasi untuk pelajar atau komunitas film melalui festival film di daerah

12. Daerah membuat sinema kecil untuk memutar film hasil putra daerah
13. Adanya bioling dan alat pemutar film
14. Pusbang film menghimbau produser untuk menyertakan teks pada pemutaran film
15. Kritikus film lebih banyak mengangkat film lokal melalui media

D. KAJIAN DAN PENDATAAN PERFILMAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan formal
Melakukan penelitian lintas bidang dengan stakeholder terkait
Menerbitkan publikasi ilmiah secara berkala dan terakreditasi
Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pendanaan riset
Membuat pusat pearsipan film dan jurnal Perfilman
Melakukan pendataan asosiasi dan komunitas film serta menyelenggarakan pertemuan
secara berkala
7. Melakukan pendataandan sosialisasi mengenai semua regulasi yang berhubungan
dengan Perfilman
8. Membuat SOP mengenai kajian Perfilman
9. Membentuk regulasi yang mewajibkan stakeholder dalam membuka data perfilman

E. REGULASI DAN LAYANAN PERIZINAN PERFILMAN
1. Perlunya SOP izin usaha perfilman antara Kemendikbud dengan Kemendagri dan
instansi terkait lainnya.
2. Penentuan penggolongan pajak tontonan film (PTO) secara nasional
3. Pemenuhan hardware atau perangkat keras oleh pemerintah pusat atau daerah
4. Perlu dilakukan pelatihan kepada SDM yang menangani perizinan
5. Ada upaya sosialisasi menyeluruh secara masif kepada pelaku usaha perfilman dan
institusi pendidikan di dunia perfilman

F. FASILITASI PENGEMBANGAN PERFILMAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perlunya diadakan kosep festival desa atau lokal
Adanyan Pendampingan Fasilitasi dalam pemberian hibah
Adanya workshop-workshop untuk peningkatan skill SDM Sinematografi
Membantu terbentuknya komunitas di level daerah
Adanya Fasilitasi Festival Mahasiswa yang susah mencari dukungan dana
Perlu diaktifkan Website lebih sebagai media informasi

7.
8.
9.
10.

Ada dana talangan untuk ke festival yang stanby
Sosialisasi lebih gencar lagi tentang festival film pelajar agar sampai ke daerah2
Adanya peremajaan dan pengecekan kembali dan evaluasi kualitas mobil dan peralatan
Gerakan 1 film satu bulan secara serentak untuk pemutaran bioling agar bioling tidak
“mangkrak”
11. Perlunya kurasi film yang lebih memperhatikan target audien masyarakat di daerah,
tidak hanya berdasarkan link dan kedekatan tapi juga aspek literasi budaya daerah.
12. Berikan fasilitasi hak tayang untuk film film hasil restorasi agar tidak putus sejarahnya.
13. Pemanfaatan museum sebagai fasilitas ruang komunitas tempat pemutaran film

