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PENGANTAR
Film sebagai karya cipta seni budaya merupakan pranata sosial dan media komunikasi
massa yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa. Peran film sangat
penting dalam membentuk kekuatan dan ketahanan budaya bangsa, sebagai sarana
pencerdasan,

pengembangan

potensi

diri,

pembinaan

akhlak,

peningkatan

kesejahteraan, dan wahana pencitraan kehidupan yang beradab sebagai bangsa dan
negara. Oleh karena itu, perfilman di Indonesia perlu dikembangkan, dilindungi dan
dilakukan pembinaan secara terus-menerus, serta diciptakan suasana yang kondusif
dan bergairah, melalui berbagai kegiatan perfilman.
Saat ini perfilman Indonesia berkembang sangat pesat, baik dari sisi teknologi maupun
sumber daya manusianya. Perhatian yang serius dari pemerintah untuk kemajuan
Perfilman Indonesia seperti pemberian apresiasi pada insan perfilman, peningkatan
kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan informal serta
fasilitasi kegiatan perfilman terus dilakukan khususnya dikalangan pelajar. Untuk itu,
Pusat

Pengembangan

Perfilman

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan,

menyelenggarakan kegiatan Gelar Karya Film Pelajar (GKFP).
Dalam rangka melaksanakan kegiatan Gelar Karya Film Pelajar, perlu ada petunjuk
teknis yang berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, dengan demikian
diharapkan dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan. Petunjuk Teknis ini disusun
sebagai acuan pelaksanaan untuk kegiatan Gelar Karya Film Pelajar yang mengatur
tentang ketentuan, tata cara dan mekanisme pelaksanaan.
Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasama berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.
Jakarta,

Juli 2019

Kepala Pusat Pengembangan Perfilman,

Dr. Maman Wijaya, M.Pd
NIP. 1966607061990011004
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Film sebagai media komunikasi massa mempunyai peranan penting bagi pengem-

bangan budaya sebagai salah satu aspek, peningkatan ketahanan nasional dalam
pembangunan nasional, dan juga sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa,
pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan
masyarakat serta wahana promosi Indonesia didunia Internasional, sehingga film
dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi.
Film dalam era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan. Sehingga perlu
dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri
bangsa indonesia. Untuk itu diperlukan adanya sarana/ ruang kreatif bagi generasi
muda agar kreatifitas-kreatifitas anak negeri dapat diarahkan menjadi energi positif
yang mampu menciptakan kekuatan tersendiri dalam kancah persaingan ekonomi
bebas. Sehingga Pusat Pengembangan Perfilman, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mampu menjadi katup inkubator bagi tumbuh
kembangnya dunia perfilman di Indonesia.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 195);
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tanggal 30 April 2018;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Pengembangan Perfilman Tahun
Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-023.01.1.723006/2019 tanggal 5 Desember
2018.

C. Tujuan

1. Meningkatkan perkembangan film

pendek fiksi dan film pendek dokumenter

secara kuantitas yang diimbangi dengan kualitas, khususnya di kalangan pelajar
di Indonesia.
2. Menumbuhkan rasa cinta tanah air, peduli budaya bangsa untuk menguatkan jiwa
nasionalisme bagi pelajar Indonesia melalui media seni film.
3. Mengembangkan

nilai-nilai

pembelajaran

bagi

masyarakat

luas

tentang

tema-tema yang positif yang dikandung dalam karya-karya film pelajar Indonesia.
Karena melalui seni film (media audio visual), pesan yang disampaikan akan
mudah dipahami secara universal.

D. Hasil yang Diharapkan

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas film pendek fiksi dan film pendek dokumenter
yang dihasilkan kalangan pelajar Indonesia.
2. Tumbuhnya rasa cinta tanah air, peduli pada nilai-nilai budaya bangsa di kalangan
pelajar Indonesia.
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BAB II
RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR LOMBA
A. Ruang Lingkup

Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan pemahaman kebangsaan Bhineka

Tunggal Ika pada generasi milenal sekaligus dalam rangka memperingati hari
Sumpah Pemuda, Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan Gelar Karya Film Pelajar dengan tema
“Semangat Kebhinekaan Generasi Milenial”
1. Ketentuan Umum :
a. Film pendek dokumenter adalah film yang berdasarkan data-data faktual yang
ditemui berdasarkan literatur (media cetak/online/buku) maupun hasil riset
langsung. Subjek/objek ide cerita film yang terkait dengan tema semangat
kebhinekaan generasi milenial.
b. Film pendek fiksi adalah film yang dibuat berdasarkan imajinasi kreatif atau
kisah nyata dengan tema Semangat kebhinekaan generasi milenial.
c. Setiap Sekolah hanya boleh mengirimkan 1 (satu) karya film yang dibuat oleh
anak didik sekolah yang bersangkutan.
d. Peserta Lomba ini dapat diikuti Pelajar Indonesia setingkat SMA/SMK/ Sederajat.
2. Peserta melampirkan surat pernyataan bermaterai 6000 bahwa film yang
dikirimkan bersifat orisinil dan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi lain.
3. Film dapat menggunakan soundtrack karya sendiri (original) dan apabila
menggunakan karya orang lain (non original), maka wajib disertakan keterangan
dari pemilik karya tersebut.
4. Film pendek fiksi dan film pendek dokumenter maksimal berdurasi 10 (sepuluh)
menit sudah termasuk opening dan credit title.
5. Bahasa yang digunakan dalam film adalah Bahasa Indonesia dan/atau bahasa
daerah dengan mencantumkan terjemahannya (sub title).
6. Peserta dapat mengikutsertakan karya film yang diproduksi sejak Januari 2019
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dengan catatan memiliki tema yang berkaitan dengan tema lomba yang telah
ditentukan.
7. Panitia berhak membatalkan sebagai pemenang apabila ditemukan kecurangan
yang dilakukan peserta.
8. Apabila dikemudian hari ada gugatan hak cipta, pihak panitia tidak bertanggungjawab terhadap hal tersebut.
9. Berkas dikirim dengan satu folder dengan email resmi milik sekolah.
10. Format resolusi film yang digunakan adalah HD 1080p.
11. Karya film dapat dikirimkan ke email: gkfppusbangfilm@kemdikbud.go.id. Untuk
keterangan lebih jelas dapat dilihat di bagian mekanisme pendaftaran.
12. Batas akhir penerimaan karya adalah tanggal 1 September 2019.
13. Tidak dipungut biaya dalam keseluruhan prosesnya.
14. Hasil karya Gelar Karya Film Pelajar Hak Siar/Penayangan dipegang oleh Pusat
Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
pemanfaatan sebagai media promosi Pendidikan non komersial.
15. Pemenang GKFP 2019 akan diundang untuk membaca nominasi pada acara
Festival Film Indonesia 2019.
16. Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat menghubungi panitia lomba Pusat
Pengembangan Perfilman melalui narahubung: Roro (085777219704) dan
Mahesa (081332323430).

B. Mekanisme Pendaftaran

1. Formulir pendaftaran dapat diunduh di laman pusbangfilm:
https://pusbangfilm.kemdikbud.go.id/unduhan/file/20
2. Formulir dikirim ke email gkfppusbangfilm@kemdikbud.go.id dalam 1 (satu) folder
dengan format .zip/.rar dengan isi dan ketentuan sebagai berikut
a. Formulir pendaftaran yang telah diisi dalam format pdf;
b. Surat pernyataan originalitas film hasil karya yang bermaterai 6000 dan
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ditandatangani dalam format pdf;
c. Surat keterangan tambahan apabila menggunakan soundtrack non original
dari pemilik karya tersebut;
d. Cantumkan tautan (link) google drive file film di dalam email;
e. Gunakan format penamaan folder JUDUL FILM_GKFP2019.

C. Panitia

Kepanitiaan berasal dari Pusat Pengembangan Perfilman yang ditetapkan melalui
Surat Keputusan dengan rincian tugas sebagai berikut:
1. Menyebarluaskan informasi kegiatan lomba baik melalui media sosial, surat
elektronik, dan sebagainya.
2. Menjawab seluruh pertanyaan yang masuk melalui surat elektronik maupun
telepon.
3. Memilih, meregistrasi, dan merekap semua karya film yang masuk.
4. Melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan.
5. Panitia berhak menayangkan film karya peserta lomba untuk kepentingan
publikasi dan pendidikan.

D. Juri

Tim juri terdiri atas unsur budayawan/unsur film, komunitas film, akademisi,
aktor/aktris, media, dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

E. Ketentuan Dewan Juri

1. Juri menilai secara bertahap sesuai dengan jumlah film yang masuk.
2. Juri berada di ruang seleksi dan mengecek jumlah film yang akan dinilai.
3. Seluruh juri wajib menonton film dari awal sampai akhir.
4. Juri tidak diperkenankan untuk menilai dengan tekanan dari pihak manapun.
5. Masing-masing juri harus membuat urutan film terbaik yang dinilainya.
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6. Hasil seleksi juri dimusyawarahkan antar juri untuk mencapai pemufakatan akhir.
7. Hasil seleksi juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
8. Karya film terbaik merupakan hasil penilaian dewan juri yang mengacu pada
aspek penilaian.

F. Penilaian

1. Kriteria Penilaian
a. Pesan yang disampaikan dalam film sesuai tema
b. Tidak mengandung unsur pertentangan antar Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), unsur pornografi, dan tidak bertentangan dengan hukum
yang berlaku di Indonesia.
2. Mekanisme Penilaian
a. Film dinilai secara keseluruhan dari bagian awal sampai akhir.
b. Pelaksanaan penilaian dan penentuan karya terbaik dilakukan melalui 3 (tiga)
tahap, yakni:
1) Seleksi awal dilakukan oleh tim Pusbangfilm (administrasi)
2) Tim Ahli memilih dan menentukan 30 (tiga puluh) film pendek fiksi dan 30
(tiga puluh) film pendek dokumenter
3) Dewan Juri memilih dan menentukan 20 (dua puluh) film pendek fiksi dan 20
(dua puluh) film pendek dokumenter yang akan diundang ke Jakarta
masing-masing diwakili oleh 2 (dua) orang
4) Dewan Juri memilih dan menentukan 5 (lima) Nomine film pendek fiksi dan
5 (lima) Nomine film pendek dokumenter
5) Selanjutnya Dewan Juri menetapkan:
a) 1 (satu) film pendek fiksi terpilih
b) 1 (satu) film pendek dokumenter terpilih
c) 1 (satu) penyutradaraan film pendek fiksi terpilih
d) 1 (satu) penyutradaraan film pendek dokumenter terpilih

6|

PETUNJUK TEKNIS GELAR KARYA FILM PELAJAR 2019

e) 1 (satu) penulisan skenario film pendek fiksi terpilih
f) 1 (satu) penulisan skenario film pendek dokumenter terpilih
g) 1 (satu) film pilihan juri
3. Penghargaan
Peraih karya terbaik akan mendapatkan apresiasi dana pembinaan sesuai
dengan anggaran DIPA Pusat Pengembangan Perfilman dan sertifikat penghargaan. Total dana pembinaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
hadiah lain yang akan ditentukan kemudian.

G. Jadwal
Pendaftaran

1 Juli - 12 September 2019 pukul 24.00 WIB

Seleksi Administrasi

13 - 16 September 2019

Seleksi Tim Ahli

17 - 20 September 2019

Seleksi Tahap I (Dewan Juri)

2 - 4 Oktober 2019

Seleksi Nomine (Tahap II)

7 - 9 Oktober 2019

Pengumuman Hasil Seleksi

14 Oktober 2019

Pemanggilan Peserta

26 Oktober 2019

Penyerahan Penghargaan

28 Oktober 2019
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BAB III
PENUTUP
Petunjuk Teknis Gelar Karya Film Pelajar 2019 disusun sebagai acuan dalam
penyelenggaraan. Hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk teknis akan diatur
lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selamat bertugas kepada seluruh Panitia, Tim Seleksi, Dewan Juri dan selamat
mengikuti lomba bagi peserta. Semoga Gelar Karya Film Pelajar ini dapat berjalan
dengan lancar dan sukses.
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