PETUNJUKTEKNIS
FESTIVAL FILM PENDEK JAKARTA 2019

A. Latar Belakang
Jakarta sebagai salah satu kota kosmopolitan yang berusia lebih dari setengah abad
sudah selayaknya memiliki agenda budaya rutin yang senantiasa membuka peluang bagi
pelaku seni dan budaya muda dari waktu ke waktu. Talenta muda dari beragam bidang
seni dan budaya diharapkan senantiasa bisa menawarkan cara pandang baru terhadap
kota Jakarta yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu.
Film pendek memiliki kekuatan menceritakan sebuah kehidupan dalam waktu yang
singkat. Inilah yang membuat film pendek menarik untuk diproduksi maupun ditonton.
Berbagai komunitas film maupun kine klub, giat memproduksi film pendek yang banyak
diputar diberbagai pemutaran khusus maupun festival film pendek. Telah banyak festival
film telah diadakan secara rutin, baik di Jakarta maupun di berbagai kota di Indonesia.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Komite Film
Dewan Kesenian Jakarta mengadakan Festival Film Pendek Jakarta Tahun 2019.
Pada festival ini tidak hanya sekedar kompetisi akan tetapi juga pembinaan dengan
proses yang dapat dipertangungjawabkan secara produksi yang benar, sehingga
diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk masuk ke dunia
Industri.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Memberikan wadah kepada para pembuat film, khususnya generasi muda dalam
rangka menggugah dan meningkatkan produktivitas mereka dalam membuat film
pendek.
2. Tujuan
a. Menyebarkan kebahagiaan dalam perbedaan.
b. Memperkenalkan kota Jakarta melalui film pendek.
c. Mempromosikan kehandalan kreativitas dan daya kritispembuat film pendek Jakarta.
d. Membuat wadah bagi pecinta dan pembuat film pendek di Jakarta untuk
menuangkan karya-karyanya.
C. Materi Kompetisi
Festival Film Pendek berupa Kompetisi Film Pendek Fiksi bertema “Bahagia di Jakarta”
subtema bahagia dalam keanekaragaman suku dan budaya di Jakarta,berdurasi
maksimal 10 (sepuluh) menit, diawali dengan 2 tahap penyeleksian, yaitu :
1. Materi proposal produksi film, yaitu seleksi proposal, dan
2. pitching.
D. Syarat dan Ketentuan
1. Peserta adalah pembuat film (sutradara dan produser, atau salah satunya) yang
pernah memproduksi minimal 2 (dua) buah film pendek dan berdomisili di DKI Jakarta,
dibuktikan dengan identitas diri (fotokopi KTP atau Kartu Tanda Pelajar/Mahasiswa)
yang masih berlaku.
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2. Setiap peserta diharapkan mengirimkan proposal film yang akan dibuat diser tai
dengan bukti karya film pendek yang pernah dibuat sebelumnya, berupa alamat link
film yang telah diunggah.
3. Proposal sedikitnya mencantumkan latar belakang film, skenario serta rancangan
produksi film (waktu, tempat dan anggaran)siap shooting di bulan OktoberNovember 2019.Lokasi syuting harus dilakukan di wilayah DKI Jakarta.
4. Dari semua proposal yang masuk hingga batas akhir pendaftaran akan diseleksi oleh
Tim Seleksiyang akan memilih 30 (tiga puluh) proposal yang dianggap layak.
Proposal terpilih akan mengikuti pitching yang akan menentukan 20 (dua puluh)
proposal terbaik dengan klasifikasi Mahir dan Pemula yang nantinya berhak
mendapatkan biaya produksi masing-masing kelompok Mahirsebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah), dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta) untuk Pemula.
Semua kelompok peserta mendapat pendampingan dari Tim Supervisi untuk
pembuatan film.
5. Pembiayaan produksiyang akan diberikan dalam 2 (dua), yaitu :
a. Termin I, diberikan setelah diterima desain produksi (Awal November 2019)
b. Termin II,diberikan setelah laporan keuangan dan proses editing dimulai (Akhir
November 2019).
6. Seluruh kru dan pemain yang terlibat produksi 20 proposal terpilih wajib
menandatangani surat kontrak sebagai bagian dari proses administrasi pelaporan.
7. Peserta wajib mencantumkan logo Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI
Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta di awal film.
8. Dari 10 (sepuluh) film masing-masing kelompok yang telah diproduksi akan dinilai oleh
Dewan Juri sesuai klasifikasi yang akan memilih 5 (lima) Film Terbaik tigkat Mahir dan
5 (lima) Film Terbaik tingkat Pemula, melalui sebuah acara pemutaran untuk pertama
kalinya kepada publik di Jakarta.
9. Setiap proposal film yang didaftarkan wajib disertai formulir pendaftaran yang terisi
lengkap dalam bentuk hard copy yang telah ditandatangani oleh peserta. Formulir
pendaftaran dapat diunduh melalui website www.jakarta-tourism.go.id.
10. Proposal film yang diikutkan merupakan karya baru, orisinil, bukan hasil jiplakan
dan/atau mengambil sebagian hak cipta orang lain. Seluruh konten/isi film merupakan
tanggung jawab peserta/pembuat. Apabila dikemudian hari terjadi gugatan hak cipta,
panitia tidak bertanggung jawab.
11. Film yang nantinya ditetapkan menjadi pemenang, menjadi milik Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selama 3 (tiga) tahun pertama. Selanjutnya
kepemilikan karya film dikembalikan kepada pembuat film yang bersangkutan.
Sementara hak cipta karya film (Intelectual Property) tetap menjadi milik pembuat film
(sutradara, produser dan penulis skenario) yang akan disahkan dalam bentuk surat
kontrak kesepahaman.
12. Selama 3 (tiga) tahun pertama pembuat film berhak mendistribusikan film karyanya ke
luar Indonesia dan pihak Dewan Kesenian Jakarta melalui KINEFORUM, berhak
mendistribusikan karya film ke berbagai ruang putar alternatif di Jakarta dan festival
film di seluruh Indonesia.
E. Pendaftaran
1. Pendaftaran proposal dimulai pada tanggal 2 September s.d 30September 2019
dengan mengisi formulir terlampir atau dapat diunduh melalui website www.jakartatourism.go.id.
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2. Pengembalian formulir dan proposal film dapat dilakukan melalui :
a. Bidang Seni Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Gedung B lantai 4,
Jl.Kuningan Barat No.2 Jakarta Selatan, Telpon 021-5209663.
b. E-mail : ffpjakarta2019@gmail.com
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
a. Rusmantoro
: 081385556238
b. Aep Tursaman : 087783173433
c. Arip Sulistiyono : 08128704986
F. Waktu Pelaksanaan
1. Pendaftaran (Pengembalian Formulir dan Pengiriman Proposal Film)
Tanggal : 2 September s.d. 30 September 2019
2. Seleksi Proposal oleh tim seleksi
Tanggal : 1 Oktober s.d 3 Okteber 2019
3. Pengumuman 30 (tiga puluh) Proposal Hasil Seleksi
Tanggal : 5 Oktober 2019
Melalui website www.jakarta-tourism.go.id dan dihubungi langsung melalui telepon.
4. Technical Meeting
Tanggal : 7 dan 8 Oktober 2019
Tempat : Gedung Mandala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jl. Kuningan Barat No.
2, Jakarta Selatan
5. Seleksi Pitching (oleh 3 orang juri)
Tanggal : 14-17 Oktober 2019
o acara akan berlangsung dari pagi hingga malam (selama 10 jam termasuk 2 kali
istirahat - makan siang & snack sore - lalu makan malam bagi seluruh peserta, juri
dan panitia.
o setiap peserta mendapat waktu maksimal 22 menit (7 menit presentasi oleh
peserta - yaitu: sutradara & produser- plus 15 menit menjawab pertanyaan dari Juri
Pitching).
o Urutan presentasi melalui undian yang dilakukan paling lambat 30 menit sebelum
acara dimulai. Peserta wajib hadir sejak awal acara. Seleksi Pitching dapat ditonton
oleh publik
Tempat : Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Jakarta
6. Briefing Produksi 20 kelompok terpilih
Tanggal : 21 Oktober 2019
7. Penyerahan Karya Film sebelum
Tanggal : 30 Nopember 2019
8. Pemutaran Karya Film dan Pengumuman Pemenang
Tanggal : Desember 2019 (waktu dan tempat akan ditentukan kemudian)
G. Kompetisi Film
Duapuluh karya film yang dibuat akan dinilai Dewan Juri untuk menentukan 5 (lima) karya
film terbaik dan 1 karya film favorite pilihan penonton dari masing-masing kelompok (Mahir
dan Pemula). Setiap pemenang akan menerima Tropy, Piagam dan Uang Pembinaan.
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H. Tim Seleksi, Tim Supervisi dan DewanJuri
Tim Seleksi, Tim Supervisi dan Dewan Juri terdiri dari praktisi film dan akademisi, yang
didukung oleh Komite Film Dewan Kesenian Jakarta.
I. Penutup
Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Teknis ini, akan diberitahukan lebih lanjut.

Jakarta, Agustus 2019
Mengetahui;
Kepala Bidang Seni Budaya,

Kepala Seksi Pembinaan Kesenian,

Gumilar Ekalaya
NIP 197106201998031007

Rusmantoro
NIP 197101151991111001
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