Formulir Pendaftaran
Pembiayaan Film Kompetisi

Tenggat Akhir/Deadline 10 Februari 2017!
Judul Film/ Judul Proyek

:

mohon dapat dipastikan judul proyek yang disampaikan, terkait dengan kebutuhan korespondensi untuk semua
dokumen resmi dalam kegiatan ini.

Identitas Pendaftar
Nama Perusahaan/ Nama
Komunitas
Nama Lengkap
(pendaftar)
Pendaftar Bertindak
Sebagai

:
:
:

*coret yang tidak perlu
*Setiap individu diperbolehkan
hanya menjalankan satu
fungsi.

Nomor Telepon
Nomor Handphone
Alamat Perusahaan/
Nama Komunitas
Kota/Kab
Provinsi
Email

a. Produser
b. Sutradara
c. Penulis Skenario

:
:
:
:
:
:

Mitra Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta
Apabila ada harus diisi
Identitas Mitra
Nama Perusahaan/ Nama :
Komunitas
Nama Lengkap (mitra)
:
Pendaftar Bertindak
:
a. Produser
Sebagai
b. Sutradara
*coret yang tidak perlu
c. Penulis Skenario
*Setiap individu diperbolehkan
hanya menjalankan satu
fungsi.

Nomor Telepon
Nomor Handphone
Alamat Perusahaan/
Nama Komunitas
Kota/Kab
Email

:
:
:
:
:

Informasi Proyek
Informasi teknis terkait proyek film yang akan dibuat

Genre

:

a. Fiksi
b. Dokumenter

* coret yang tidak
perlu

Format film
Durasi (menit)

:
:

Menit

Rencana Durasi
Produksi

:

Hari

Bahasa

:

* yang dipergunakan
dalam film

Rencana
Penyerahan Film
kepada Dinas
Kebudayaan

:

Tanggal .............

Bulan .............

Pemeran Utama

:

Terkonfirmasi Bersedia:

Dalam Permohonan/
Masih Direncanakan
Konfirmasi:
...................................... ......................................

* untuk fiksi
* isi nama
aktor/aktris pemeran
Logline (maksimal
3 baris)

......................................

Tahun 2017

:

Informasi Pembiayaan
Informasi teknis terkait proyek film yang akan dibuat

Total Anggaran

:

Rp.

Harap dilampirkan rincian rencana pembiayaan

Petugas Administrasi
Untuk keperluan penyelesaian administrasi anggaran

Nama Lengkap
Nomor Telepon
Nomor
Handphone
Alamat
Email

:
:
:
:
:

(angka)

Informasi Contoh Karya Film Sebelumnya
Contoh Karya dapat dikirimkan dalam format DVD sejumlah 5 copy dalam plastic case yang aman / tidak rusak dan atau
melalui preview dari akun Youtube atau Vimeo yang diproteksi dengan kata sandi/ password

Contoh karya
yang dikirim

:

a. DVD

5 copy

Kirim beserta bundle proposal cetak

* boleh pilih salah
satu atau keduanya;
silakan coret yang
tidak perlu

:

b. Youtube/ vimeo

Link

......................................................

Password

........................................................

Tanda Tangan Pendaftar
....................................................., ............,............................., 2017
Tanda Tangan

Nama terang
Gunakan hurup
balok

........................................................................................................
........................................................................................................

Tata Cara Mengirimkan Proposal
1. Proposal pendaftaran dikirimkan lengkap dalam bentuk cetak ke Dinas Kebudayaan DIY
dengan alamat Jl. Cendana No. 11 Yogyakarta 55166, dan dalam bentuk softcopy ke email :
film.disbuddiy@gmail.com paling lambat tanggal 10 Februari 2017 (cap pos)
2. Pendaftar tidak dipungut biaya oleh panitia atas pendaftaran proyek ini. Biaya pengiriman
dokumen dan pendukungnya menjadi tanggungjawab pendaftar.
3. Panitia hanya menerima dokumen proposal diterima paling lambat 10 Februari 2017 pukul
23:59 untuk soft copy dan 10 Februari 2017 cap pos untuk dokumen cetak. Dokumen yang
diterima melebihi tenggat tersebut tidak masuk dalam proses seleksi oleh kurator.
4. Pendaftar akan menerima konfirmasi email dari panitia apabila dokumen telah diterima.
5. Dokumen yang lolos seleksi adalah dokumen proposal yang lengkap sesuai ketentuan
proposal di bawah ini.
6. Lima Belas (15) proposal yang dinilai layak akan diundang untuk melakukan presentasi
terbuka di depan publik dan tim kurator.
7. Dinas Kebudayaan DIY beserta tim kurator akan memilih 7 proposal film; 5 proposal film
pendek fiksi dan 2 proposal film pendek dokumenter.
8. Selain itu, akan dipilih 8 proposal film yang dinilai layak untuk mendapatkan kesempatan
disertakan dalam kegiatan workshop pengembangan perfilman.
9. Kriteria pemilihan berkisar pada kualitas proposal, pertimbangan portofolio karya pendaftar,
kualitas skenario (fiksi) dan kualitas gagasan dan kematangan riset (dokumenter)
10. Pengumuman hasil seleksi proposal dilaksanakan pada 15 Maret 2017 melalui media massa,
website www.jogjafilm.com
Ketentuan Proposal cetak (1 eks) maupun softcopy terdiri dari:
1. Formulir Pendaftaran yang telah diisi. Formulir dapat diunduh di : www.jogjafilm.com
2. Materi Proposal:
a. Sinopsis maks. 500 kata untuk Film Fiksi dan Rumusan gagasan maks. 500 kata untuk
Film Dokumenter
b. Rumusan visi sutradara (director’s statement)
c. Skenario untuk proposal film fiksi dan detail treatment untuk proposal film dokumenter
d. Desain produksi (termasuk di dalamnya: sasaran penonton, media tayang & distribusi)
e. Detail jadwal produksi
f. Detail Rencana Anggaran Produksi
g. Profil sutradara, produser dan rumah produksi
h. Contoh karya dalam DVD (5 pcs)dan atau link vimeo, youtube ber-password
i. Surat pernyataan pendaftar untuk menjamin kepemilikan hak cipta semua unsur film
dan segala hal yang terkait dengan produksi film (lagu, tema, ilustrasi musik, footage,
adaptasi cerita, suara dan narasi-narasi estetik yang lain).
j. Surat pernyataan pendaftar bersedia menyelesaikan proyek pembuatan film sesuai
ketentuan waktu, anggaran dan diawasi oleh tim supervisi.
k. Surat pernyataan kesediaan pendaftar untuk mendukung kegiatan apresiasi atas film ini
berupa pemutaran, diskusi, kompetisi yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan DIY,
mitra festival film terkait (JAFF dan FFD) dan pihak-pihak terkait lainnya.

Jl. Cendana No. 11, Telp (0274) 562 628
Fax: 564 945 Yogyakarta, Kode Pos 55166
Email: film.disbuddiy@gmail.com
Website: www.jogjafilm.com
Kontak:
Ibu Dra. Sri Eka Kusumaning Ayu (Ibu Eka)
Kepala Seksi Perfilman, Dinas Kebudayaan DIY

