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BAB II 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Festival Film Internasional (JAFF) 

 

 

2.1 Geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang 

pernah menjadi ibu kota Indonesia pada 4 januari 1946
1
 karena pada saat itu 

kondisi di Jakarta sedang tidak aman dan terjadi kerusuhan dimana – mana akibat 

dari datangnya NICA yang ingin menguasai Indonesia lagi dan mengusir Jepang. 

Sukarno pun pada akhirnya memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia 

di Yogyakarta dan Sultan beserta masyarakat Yogyakarta dengan suka cita 

membantu dan turut andil dalam berperan menjaga proklamasi Indonesia. Mulai 

saat itulah DIY menjadi penyelamat Indonesia.  

Wilayah ini memiliki pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lainnya 

di Indonesia. Jika biasanya wilayah di pimpin oleh seorang gubernur ataupun 

jendral maka DIY berbeda yakni dipimpin oleh Kasultanan Ngayogyakarta 

Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.
2
 Secara Geografis DIY terletak di pulau 

Jawa yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah.  

 

 

                                                           
1
 Henni Triyana, PERPINDAHAN IBUKOTA RI DARI JAKARTA KE YOGYAKARTA PADA 4 

JANUARI 1946, Avatara, Vo.1, No. 2, Surabaya : Universitas Negeri Surabaya, hal. 7 
2
 Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar 

Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh 

Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I 

pada tahun 1813. 
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Gambar 2.1 Gambar Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3
 

 

Sumber : http://dppka.jogjaprov.go.id/peta-diy.html 

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7.33-8.12 Lintang 

Selatan dan 110.00- 110.50 Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km atau 

0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km). DIY merupakan provinsi terkecil 

setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri atas
4
: 

1. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km (1,02%); 

2. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km (15,91%); 

3. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km (18,40%); 

4. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km (46,63%); 

5. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km (18,04%). 

 

 

 

 

                                                           
3
 Peta DIY, Diakses dalam http://dppka.jogjaprov.go.id/peta-diy.html, (02/09/2017, 19:16 WIB) 

4
 Administrator, Luas Wilayah, Diakses dalam http://www.jogjaprov.go.id/pemerintahan/kalender-

kegiatan/view/luas-wilayah (22/02/2019, 21:32 WIB) 
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Gambar 2.2 Diagram Luas Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota 

  

Sumber : http://www.jogjaprov.go.id/pemerintahan/kalender-kegiatan/view/luas-

wilayah 

Terdapat gunung merapi di provinsi ini yang pernah mengalami bencana 

alam pada tahun 2006 serta yang cukup besar pada tahun 2010 serta merenggut 

banyak jiwa masyarakat DIY. Gunung merapi sendiri merupakan gunung yang 

cukup aktif sampai 2017 (saat ini) selain itu juga merupakan gunung berapi aktif 

dengan karakteristik khusus, mempunyai daya tarik sebagai obyek penelitian, 

pendidikan, dan pariwisata.
5
 Karena itulah Gunung Merapi menjadi salah satu 

objek paling sering dikunjungi oleh berbagai turis. Bersebelahan dengan Samudra 

Hindia, DIY melewati kurang lebih 100 KM garis pantai yang menarik hingga 

menjadi salah satu daya tarik tersendiri misalnya pantai depok, pantai sepanjang, 

pantai watu kodok, dan pantai sadeng.
6
 

Memiliki posisi geografis yang tropis membuat DIY memiliki suhu udara 

                                                           
5
 Buku Statistik Kepariwisataan DIY 2015, Dinas Pariwisata DIY, Diakses dalam 

http://visitingjogja.web.id/assets/uploads/files/bank_data/Buku_Statistik_Kepariwisataan_DIY_20

15_05092016040516.pdf (03/03/2017, 20:55 WIB) 
6
 Ibid 



 
 

26 
 

yang cukup baik kisaran 25 – 34 derajat celcius. Cukup beda dengan daerah – 

daerah dataran tinggi yang memiliki suhu yang relatif rendah. Udara yang cukup 

baik untuk melakukan berbagai aktivitas baik pendidikan hingga pariwisata.  

2.2 Otonomi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Otonomi adalah pemerintah sendiri, dimana pemerintah melaksanakan 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
7
 

Dalam Undang - Undang Dasar nomer 12 tahun 2008 menjelaskan bahwa 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, meningkatkan potensi 

daerah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang 

– undangan yang telah ditetapkan.
8
 Otonomi daerah merupakan pemerintah 

daerah yang melaksanakan amanah dan tugas yang telah diberikan oleh rakyat 

untuk mengelola sumber daya alam dan manusia dengan sebaik - baiknya. 

Bertujuan untuk mensejahteraan masyarakat.  

Pemerintah tentunya memiliki capaian dalam setiap masa jabatannya. 

Capaian yang tentunya sebagai acuan dimana hal tersebut bertujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan promosi wilayah 

hingga budaya. Hal tersebut tentunya bisa dilakukan jika memiliki rencana untuk 

meraih tujuan seperti halnya pemerintah DIY. Pemerintah DIY memiliki visi dan 

misi untuk membangun Provinsi yang berkemajuan. Visi Daerah Istimewa 

                                                           
7
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses dalam http://kbbi.web.id/otonomi (22/02/2017, 21:51 

WIB) 
8
 Undang - Undang Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2008, Diakses dalam 

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_12_Tahun_%202008.pdf (03/03/2017, 21:55 WIB) 
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Yogyakarta adalah D.I.Y Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan 

Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru.
9
 D.I.Y secara visi memiliki pandangan 

tidak hanya dalam jangka waktu pendek, namun berpikir lebih panjang untuk DIY 

mempersiapkan diri dalam tantangan di masa peradaban baru.  

Misi dari D.I.Yogyakarta sendiri sebagai berikut
10

 :  

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Misi ini 

mengemban upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai 

budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini 

juga dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh 

masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, 

yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik 

sampai sosial. 

2 Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat 

kerakyatan, inovatif dan kreatif. Misi ini mengemban upaya untuk 

meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset 

aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi 

ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya 

saing agar makin kompetitif. 

                                                           
9
 Visi Misi Tujuan dan Sasaran, diakses dalam  http://web.jogjaprov.go.id/pemerintahan/kalender-

kegiatan/view/visi-misi-tujuan-dan-sasaran , (09/02/2017/ 13:41 WIB) 
10

 Visi Misi Tujuan dan Sasaran, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Di akses dalam 

http://web.jogjaprov.go.id/pemerintahan/kalender-kegiatan/view/visi-misi-tujuan-dan-sasaran 

(22/02/2017, 21:59 WIB) 
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3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan 

pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien, melalui sinergitas 

interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan 

masyarakat. Misi ini mengemban tujuan peningkatan efektivitas layanan 

birokrasi yang responsif, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan tata 

kelola pemerintahan yang baik. 

4 Memantapkan prasarana dan sarana daerah. Peningkatan pelayanan publik yang 

berkualitas dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan 

kesesuaian tata ruang. 

Perencanaan jangka panjang memang di butuhkan oleh berbagai wilayah 

dalam menunjang peningkatan berbagai sektor dalam pemenuhan kebutuhan 

domestik. Hal ini tentunya membutuhkan beberapa perhatian khusus pemerintah. 

Melihat segala potensi yang dimiliki setiap wilayah serta kemampuan masyarakat 

untuk mengelola kota sendiri. Disini diperlukanya peran dan tugas dari 

pemerintah setempat.  

Terlihat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 

untuk tahun 2005 - 2025 adalah visi pembangunan DIY yang akan dicapai selama 

dua puluh tahun mendatang adalah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 

2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di 

Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.
11

 

Hal tersebut dapat tercapai melalui 4 poin utama yakni terwujudnya DIY sebagai 

pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, terwujudnya DIY 

                                                           
11

 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Tahun 2005–2025, Di akses dalam 

http://dppka.jogjaprov.go.id/upload/files/rpjp(3).pdf (17/03/2017, 05:07 WIB) 
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sebagai pusat budaya terkemuka se-Asia Tenggara pada tahun 2025, terwujudnya 

DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, 

dan terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera pada 

ahun 2025.
12

 Perencanaan pembangunan jangka panjang memiliki banyak 

kelebihan sepertihalnya pemerintah yang menjawab memiliki pandangan kedepan 

untuk program yang akan dilaksanakan dan tentunya memiliki target dan misi 

untuk menuju tujuan tersebut.  

Provinsi D.I.Y memiliki berbagai sub dinas yang melaksanakan 

tanggungjawab masing – masing, termasuk hak dan kewajiban sesuai dengan 

fungsi dan tugasnya. Pembagian tugas ini berfungsi pada pembagian merata dalam 

tujuan memenuhi kebutuhan dalam berbagai sektor wilayah. Seperti halnya pada 

Dinas Kebudayaan Provinsi Yogyakarta memiliki Visi sendiri yakni melakukan 

pembangunan DIY yang akan dicapai dalam beberapa tahun mendatang. Daerah 

Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan 

Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan 

Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.
13

  

Dinas Kebudayaan DIY tidak bekerja sendiri, dibawahnya terdapat bidang – 

bidang sesuai dengan kebutuhan. Seperti halnya memiliki sub bagian pada seksi 

perfilm-an. Film memiliki keunggulan tersendiri sehingga pemerintah 

memberikan ruang untuk mengembangkan film sebagai alat promosi bagi 

wilayahnya. Tidak hanya di DIY saja yang memiliki bidang perfilman, seperti 

                                                           
12

 Ibid 
13

 Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Provinsi DIY Tahun 2011, Diakses dalam 

http://www.tasteofjogja.org/resources/artikel/223/KEBIJAKAN_PEMBANGUNAN_KEBUDAY

AAN_PROVINSI_DAER.pdf , (09/02/2017, 14:42 WIB)  

http://www.tasteofjogja.org/resources/artikel/223/KEBIJAKAN_PEMBANGUNAN_KEBUDAYAAN_PROVINSI_DAER.pdf
http://www.tasteofjogja.org/resources/artikel/223/KEBIJAKAN_PEMBANGUNAN_KEBUDAYAAN_PROVINSI_DAER.pdf
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Kota Surabaya pun memiliki pemikiran yang sama akan pentingnya film bagi 

promosi wilayahnya. Seksi ini berfokus pada film secara umum serta 

kebutuhannya. Memetakan Film sesuai kebutuhan sebagai alat promosi wilayah, 

alat diplomasi bahkan sebagai alat propaganda.  

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 

Tahun 2004 diubah dengan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. Perubahan ini berbentuk pada perluasan kewenangan yang 

diberikan kepada Daerah melalui penjelasan hak dan kewajiban pelaksana 

otonomi daerah. Sesuai pada poin ke enam dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang 

menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
14

 

 Pemberian otonomi seluas - luasnya kepada daerah bertujuan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Peran sertanya meliputi 

pembuatan kebijakan, perizinan, pembentukan peraturan khusus serta pembuatan 

kebijakan publik. Pada dasarnya semua warganegara akan senantiasa bersentuhan 

dengan kebijakan publik yang di keluarkan oleh pemerintah, karena yang diatur 

oleh kebijakan publik tentunya menyangkut kepentingan masyarakat secara 

umum.
15

 

                                                           
14

 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 

diakses dalam http://bpbd.sulutprov.go.id/wp-content/uploads/2015/06/UU-No-23-Th-2014-

Pemerintahan-Daerah.pdf , (09/02/2017, 12:56 WIB) 
15

 Made Jayantara, Kedudukan Hukum dan fungsi Rekomendasi DPRD ( Dewan Perwakilan 
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2.3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

 Pembuatan kebijakan merupakan suatu cara untuk memecahkan suatu 

masalah yang di bentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan 

masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka 

dipilih alternatif kebijakan yang terbaik.
16

 Tolak ukur keberhasilan dapat dilihat 

dengan pergerakan individu atau kelompok dalam menuju proses tujuan yang 

ingin dicapai. Melalui berbagai rencana atau program - program yang sesuai 

dengan potensi - potensi wilayah. 

 Pentingnya pembuatan peraturan yang bijak mampu mengarahkan pada 

perubahan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini lah yang nantinya 

akan mengarahkan arah kebijakan suatu pemerintah dalam menjalani masa 

jabatan. Peran ini tak hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah saja sebagai 

pemangku kebijakan, melainkan juga masyarakat pun dapat berperan aktif di 

dalamnya karena masyarakatlah yang akan mengetahui kebutuhan serta dampak 

dari kebijakan itu sendiri. Ketika pemerintah menerapkan otonomi daerah dengan 

prinsip desentralisasi
17

, partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama. Hal ini 

mencakup semua aspek pelaksanaan pembangunan di daerah mulai dari 

                                                                                                                                                               
Rakyat Daerah) Dalam Menyelenggarakan Kewenangan Perizinan Oleh Pemerintah Daerah Bali, 

Diakses dalam https://www.unud.ac.id/in/tugas-akhir1390561007.html, Skripsi, Universitas 

Udayana : Jurusan Hukum.  
16

 Sylvia Yolanda, FORMULASI KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI 

LAMPUNG (Suatu Analisis tentang Proses, Kepentingan dan Aktor-Aktor yang Terlibat Dalam 

Kebijakan Pengupahan di Provinsi Lampung Tahun 2015), Skripsi. Lampung : Administrasi 

Negara, Universitas Lampung, hal. 5 
17

 Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

untuk mengatur  urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya 

dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.  

Anggun Wahyuni dkk, Sentralisasi dan Desentralisasi, Di akses dalam 

http://srisetya.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/18017/SENTRALISASI+DAN+DESENTR

ALISASI+1EB03.doc Jakarta : Universitas Gunadarma, Jurusan Akuntansi 

http://srisetya.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/18017/SENTRALISASI+DAN+DESENTRALISASI+1EB03.doc
http://srisetya.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/18017/SENTRALISASI+DAN+DESENTRALISASI+1EB03.doc
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perencanaan hingga pengawasan.
18

 

 Provinsi Daerah Istimewa Provinsi Yogyakarta yakni Dinas Kebudayaan 

Provinsi DIY membuat kebijakan pembangunan melalui berbagai sektor yakni 

adat, seni, bahasa & sastra dan film. Film memiliki porsi dalam berikut
19

 : 

1. Inventarisasi, dan rekonstruksi karya film kuno  

2. Pengembangan sarana dan prasarana  

3. Pengembangan SDM  

4. Pembuatan film – film budaya  

5. Pengembangan event film 

Pada poin ke lima, pemerintah DIY melaksanakan pengembangan event 

film dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mewujudkan hal tersebut. 

Kebijakan pelestarian dan pengembangan seni pada draft kebijakan pembangunan 

Dinas Kebudayaan Provinsi DIY yang melaksanakan pelatihan film untuk 

masyarakat, workshop film, kompetisi penulisan naskah film dokumenter, festival 

film indie.
20

 

Pengolahan budaya di DIY tidak hanya menjadi tanggungjawab 

sepenuhnya pemerintah untuk mengembangkan budaya melainkan peran – peran 

komunitas di DIY pun turut andil dalam peningkatan kualitas dan kuantitas 

budaya DIY. Pemerintah pun wajib mendukung berbagai kegiatan positif yang 

bertujuan untuk menjaga dan melestraikan kebudayaan di DIY. 

                                                           
18

 Lince Magriasti, Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah : 

Analisis dengan Teori Sistem David Easton, Elektronik Jurnal FISIP UNTIRTA, Vol. 1, No. 1, 

Cilegon : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Abstrak 
19

 Kebijakan Pembangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Yogyakarta, Di akses dalam 

http://www.tasteofjogja.org/resources/artikel/223/KEBIJAKAN_PEMBANGUNAN_KEBUDAY

AAN_PROVINSI_DAER.pdf , (10/02/2017, 08:56 WIB) 
20

 ibid 
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2.4 Potensi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

 Pada dasarnya setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda - beda, baik 

dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya ini baiknya 

dikelola dengan bijak sehingga dimasa kini dan masa mendatang tidak 

menimbulkan kerugian namun manfaat. Peran dari kebijakan pun mampu menjadi 

salah satu alat untuk menjaga keseimbangan pergerakan global. Indonesia pun 

terkenal memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, 

ditambah keunikan adat istiadatnya yang beragam. 

 DIY mempunyai julukan sebagai kota pendidikan, hal ini terlihat dengan 

jumlah sekolah yang banyak pada tiap jenjang pendidikannya, seperti pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 2.3 Jumlah Pendidikan di DIY Tahun 2013 - 2016 

No. Pendidikan Jumlah Sekolah 

(2013/2014/2015/2016) 

1. Taman Kanak – Kanak Negeri 

dan Swasta 

2113/2105/2135/5297 

2. Sekolah Luar Biasa Negeri dan 

Swasta 

76/76/76/77 

3.  Sekolah Dasar Negeri dan Swasta 1851/1857/1844/1840 

4. Sekolah Menengah Pertama 

Negeri dan Swasta 

431/437/435/432 

5. Sekolah Menengah Atas Negeri 

dan Swasta 

160/164/159/158 
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6.  Perguruan Tinggi Negeri dan 

Swasta 

89/88/88/86 

7. Lembaga Pendidikan 

Keterempilan 

279/279/279/315 

8. Sekolah Menengah Kejuruan 219/221/220/219 

9. Akademi/Program Diploma 41/41/41/42 

 

Sumber : http://www.pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=data-pendidikan 

Selain sebagai kota pendidikan, pariwisata di DIY juga tergolong sangat 

banyak dan menjadi salah satu destinasi favorite wisatawan baik indonesia 

maupun mancanegara. Terdapat wista alam, wisata sejarah, wisata buatan, wisata 

budaya dan banyak lainnya. Berikut beberapa tempat wisaya yang ada di DIY 

yakni Mangrove Pantai Pasir Kadilangu, Desa Wisata Sembungan, Desa Wisata 

Giriloyo, Desa Pendowoharjo, Desa Wisata Kembang Arum, Desa Wisata 

Gamplong, Desa Wisata Kali Biru, Baron Technopark, Wisata Sepeda Budaya, 

Embung Banjaroya, Sendangsono, Goa Maria Lawangsih, Masjid Gedhe Kauman, 

Gereja Ganjuran, Daliyo Gamelan, Merapi Golf Cangkringan Sleman, Banyu 

Sumilir Outbound, Monumen Jogja Kembali, Tugu Jogja, Candi Prambanan, 

Masangin, Pantai Krakal, Pantai Sandranan, Pantai Pok Tunggal, Dan Candi 

Borobudur.
21

 

Di lihat dari pergerakan pertumbuhan tingkat kesejahteraan DIY memiliki 

tingkat yang tinggi di lihat dari rendahnya angka kematian bayi dan tingginya 

                                                           
21

 Wisata DIY, Diakses dalam http://visitingjogja.com/wisata/ (17/03/2017, 10:57 WIB) 
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umur hidup masyarakat DIY. Melihat dari sektor lainnya DIY berpotensi industri 

yang mempunyai potensi untuk dikembangkan adalah industri kecil dan industri 

rumah tangga seperti industri batik dan barang kerajinan serta komoditas pakaian 

jadi, makanan dan lain - lainnya. Beralih ke sektor pertanian di DIY yang cukup 

berpotensial juga melihat lahan di DIY cukup luas dengan iklim yang cukup baik. 

Pertanian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komoditas yang 

berpotensial seperti padi, palawija dan hortikultura. Sedangkan pada sektor 

perkebunan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya merupakan 

kepemilikan rakyat dan perkebunan yang dimiliki badan usaha milik negara 

(BUMN) dengan komoditas unggulannya adalah kopi, kelapa, tembakau, jambu 

mete, kapuk randu, lada, kakao dan cengkeh.
22

 

 DIY memiliki potensi yang sangat banyak jenisnya mulai dari potensi 

ekonomi, pariwisata, sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, kesenian 

dan banyak lainnya. Pada kesempatan kali ini peneliti akan berfokus pada potensi 

kesenian di DIY. DIY memiliki potensi kesenian, bahasa dan sastra, nilai-nilai 

budaya dan tradisi dalam bentuk nilai budaya rakyat, permainan rakyat, upacara 

tradisional dan sistem budaya, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi, sistem 

religi dan pengetahuan, sistem teknologi tradisional serta lingkungan, dan 

hubungan antar budaya.
23

 Beranekaragam potensi ini memiliki keunggulannya 

masing - masing yang tentunya butuh dorongan yang besar dari pemerintah.  

                                                           
22

 Pembangunan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta, Diakses dalam 

www.bappenas.go.id/files/4413/.../bab-47-bag-12-94-95__20090130075035__11.docs 
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 Potensi budaya non fisik “intangible culture” Daerah Istimewa 

Yogyakarta meliputi kesenian dalam berbagai jenis seperti seni rupa, seni tari, 

seni musik, seni teater, film/dokumentasi baik bersifat modern dan seni 

tradisional, dari sisi jumlah organisasi dan group kesenian DIY sebanyak 2863 

buah yang tersebar di satu kota yogyakarta dan empat kabupaten di DIY serta 

terbesar di daerah daerah khusus. Sepertihalnya di Kota Yogyakarta terdapat 451 

organisasi kesenian, Kabupaten Bantul terdapat 558 organisasi kesenian, 

Kabupaten Sleman terdapat 505 organisasi kesenian, Kabupaten Kulon Progo 

terdapat 848 organisasi kesenian dan Kabupaten terakhir adalah Gunung Kidul 

yang memiliki 501 organisasi kesenian, dengan jenis kesenian lebih dari 46 

jenis.
24

 Jumlah yang cukup banyak ini menunjukan bahwa masyarakat secara aktif 

mengembangkan kesenian yang ada di DIY baik kesenian modern atau kesenian 

tradisional. Hal ini tentunya akan mempermudah untuk menemukan bakat - bakat 

seniman yang ada di masyarakat DIY.  

 Selain non - fisik DIY juga terkenal akan kebudayaan fisik seperti halnya 

cagar budaya dan kemuseuman. Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan 

dengan SK Gubernur 326/KPYS/1995 baru mencakup 7 Kawasan Cagar budaya 

(Kraton, Puro Pakualaman, Prambanan, Ambar Binangun, Ambar Ketawang dan 

Parangtritis serta Kotagede) masih banyak lokasi - lokasi lainnya yang masih 

belum tercatat oleh pemerintah DIY karena jumlahnya yang sangat banyak.
25

 

Beberapa lokasi cagar budaya masih sulit untuk dijangkau karena bukan kawasan 

pemukiman yang di terdapat masyarakat yang tinggal dan berinteraksi, maka dari 
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itu pemerintah memiliki tugas lebih untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

 Di DIY terdapat 78 kecamatan dengan jumlah potensi Benda Cagar 

Budaya yang dimiliki sebanyak 365 buah dengan rincian sebagai berikut : Kraton 

4 buah, fasilitas Kraton 9, rumah adat 103, candi 76, bangunan kolonial 27, 

makam 27, megalitik 20, masjid 18, Pasanggrahan 14, goa prasejarah 11, goa 

sejarah 9, gereja 7, Bangunan Perjuangan 5, benteng 5, situs tanpa bangunan 3, 

Klenteng 2, situs kota 2, dan bangunan lainnya 33 buah.
26

 Banyaknya peninggalan 

kebudayaan di DIY membuat DIY sangat kental dengan peninggalan - 

peninggalan sejarah. Hal ini tentunya membuat tugas pemerintah lebih detail lagi 

untuk menjaga dan merawat peninggalan sejarah. Tentunya perawatan khusus 

dibutuhkan agar peninggalan ini tetap bisa terjaga. 

 Tidak hanya cagar budaya saja, masih terdapat potensi museum yang 

dimiliki oleh DIY baik museum negeri maupun museum swasta yang jumlahnya 

mencapai 30 buah museum yang terdiri dari Museum Benda Cagar Budaya dan 

kesenian, 7 Museum Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dan 9 Museum 

perjuangan, bila di klasifikasikan terdiri dari museum umum 26 buah dan museum 

khusus 4 buah yang tersebar di lima Kabupaten / Kota di Provinsi DIY. 

Museum menjadi sebuah objek wisata yang tidak pernah ditinggalkan jika 

berkunjung di DIY. Keberadaan Museum tersebut di DIY terpecah di beberapa 

wilayah seperti halnya di kota Yogyakarta 18 museum, Kabupaten Sleman 9 

museum, Kabupaten Bantul 2 museum, dan Kabupaten Gunung Kidul 1 museum 

dengan jumlah koleksi bersejarahnya sebanyak 6.152 terutama di Museum 
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Sonobudoyo terdapat kurang lebih 42.589 koleksi dengan jumlah pengunjung 

mencapai 1.900.000 orang terdiri dari pelajar dan umum serta wisatawan manca 

negara.
27

 Kebutuhan lebih meningkat karena jumlah dari museum ini 

membutuhkan perhatian khusus, seperti halnya pengelola museum serta para staff 

lainnya yang mendukung kebutuhan penjagaan museum. Khususnya tempat - 

tempat musem yang menjadi destinasi favorit pengunjung.  

 Banyaknya kesenian tersebut akan menjadi sia - sia jika tidak diberi 

tempat yang sesuai. Peran lembaga-lembaga budaya yang cukup banyak di DIY 

yang berjumlah 178 lembaga terdiri dari yayasan, organisasi, lembaga pendidikan, 

instansi pemerintah (Kota Yogyakarta 90 lembaga, Kabupaten Sleman 44 

lembaga, Kabupaten Gunung Kidul 4 lembaga, dan Kabupaten Kulon progo 1 

lembaga) serta organisasi penghayat kepercayaan yang melestarikan nilai budaya 

daerah sebanyak 84 organisasi yang tersebar di 4 Kabupaten / Kota.
28

 Begitu 

banyaknya potensi yang ada tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja untuk 

membantu dalam proses perkembangan namun peran non-goverment pun turut 

andil dalam bertanggungjawab dalam mengembangkan potensi. 

 Prasarana budaya sebagai penunjang terhadap kelestarian dan 

pengembangan kreatifitas seniman telah ada sebanyak 130 buah dalam berbagai 

bentuk (panggung, pendopo, ruang pamer, ruang pertunjukan, studio musik balai 

desa, auditorium, sanggar, lapangan) sedangkan pusat-pusat pelestarian budaya 

tradisional yang disebut desa budaya di Propinsi DIY terdapat kurang lebih 60 
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desa budaya dan 22 desa wisata dengan potensi baik fisik maupun non fisiknya.
29

 

Ruang dan tempat menjadi kebutuhan primer para penggiat seni, karena disinilah 

karya - karya mereka dapat di apresiasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat 

secara luas. Meskipun di DIY prasarana ini masih selalu ditingkatkan 

menyesuaikan peningkatan teknologi global, kebutuhan dan peningkatan kesenian 

di DIY.  

Dari banyaknya jenis kesenian yang ada, penulis memilih medium film 

sebagai salah satu kesenian yang berpotensi besar dengan memberikan peluang 

dan ruang kepada Festival Film dalam membantu pemerintah DIY untuk 

melakukan branding. Banyak sekali hal yang menarik dari film, pertama film 

memiliki karakter medium yang terdiri dari gabungan audio-visual yang populer 

dan menarik. Kedua, Film menjadi medium yang mampu bergerak secara dinamis 

dan mengikuti pergerakan peningkatan kualitas teknologi.
30

 Ketiga, Film mampu 

menjadi media yang mudah untuk menceritakan kembali sejarah, tidak 

sesederhana dengan membaca buku saja namun di dalam film kita mampu secara 

mudah melihat secara visual tokoh dengan audio dialog dari tokoh tersebut. 

Menariknya juga film menjadi salah satu cabang seni yang bisa menggabungkan 

dari cabang kesenian yang lainnya.
31

 

 Film memiliki banyak sekali keunggulan dan manfaat yang bisa di terima 

oleh masyarakat secara luas. Melihat hal tersebut, tentunya film menjadi 

kebutuhan masyarakat dan menjadi permasalahan ketika tak ada ruang yang bisa 

di gunakan untuk mengapresiasi film. Masyarakat secara umum mengenal film - 
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film komersil dan sangat mudah mengaksesnya dengan datang di mall yang 

menyediakan bioskop. Namun, itu pun berbeda dengan masyarakat yang tidak 

tinggal di pusat - pusat kota. Hal tersebut yang menjadikan tidak meratanya 

penikmat film di indonesia yang wilayahnya terdiri dari banyak sekali pulau. 

 Melihat hal tersebut banyak sekali inovasi - inovasi yang dilakukan seperti 

halnya melakukan pemutaran alternatif yang diselenggarakan oleh komunitas - 

komunitas berbasis kampus atau non kampus. Pemutaran ini bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan tontonan masyarakat sebagai ajang edukasi atau pendidikan 

maupun bentuk hiburan lain. Film sebagai media pertukaran informasi baik dalam 

bentuk budaya, bahasa, konflik, ilmu dan banyak jenis lainya yang tertuang dalam 

film.  

 Provinsi DIY menjadi sebagian kecil dari keindahan Indonesia yang 

memiliki kepulauan yang berjumlah banyak. DIY sebagai kota seni dan budaya 

terlihat dengan adanya lembaga - lembaga seni formal yang mendidik maupun 

mengajarkan menjadi seniman handal seperti Institute Seni Indonesia (ISI), 

Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Musik, Pusat Latihan Bagong 

Kusudiharjo, Akademi Karawitan Indonesia, Konservasi Seni Tari Indonesia dan 

berbagai jurusan kesenian di Universitas berbasis negeri ataupun swasta. Kegiatan 

non-formal lainya pun dilakukan oleh berbagai organisasi atau komunitas ataupun 

bahkan dilakukan secara perseorangan seperti halnya art gallery, festival film, 

street art dan lain - lainnya.  

2.4.1 Potensi Kesenian di Daerah Istimewa Yogyakarta 

 Seni Budaya tradisional diantaranya yakni dalam bidang seni tari, 
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wayang orang, karawitan klasik dan seni pendalangan wayang kulit, serta 

teater rakyat atau biasa disebut ketoprak yang bercerita seputar kehidupan 

kerajaan.
32

 Tak hanya terdapat seni tradisional saja, namun juga kesenian 

modern. Sepertihalnya dance modern, band pop, jazz, festival art, festival 

lukisan dan yang tak kalah menariknya juga adalah festival film. 

Festival film di DIY memiliki kesempatan yang cukup baik dalam 

mewakili banyaknya potensi kesenian. Film memiliki medium audio dan 

visual yang dapat disatukan sehingga menghasilkan karya yang mampu 

diterima masyarakat dalam segala kalangan. Media festival film sendiri di 

DIY banyak sekali jenisnya, ada festival film pelajar, festival film 

dokumenter, festival film animasi, dan banyak lain jenis festival film di 

DIY, baik bertaraf nasional maupun internasional. Hal ini lah yang mampu 

melahirkan berbagai seniman - seniman yang diakui secara nasional 

maupun internasional.  

2.4.2 Kegiatan Kesenian di Daerah Istimewa Yogyakarta 

Kegiatan atau event dilaksanakan tak hanya saja hadir untuk 

menghibur masyarakat sekitar tapi juga memberikan kesempatan untuk 

promosi untuk para pengunjung yang datang. Kesenian setiap daerah 

memiliki jenis dan tipe yang beragam, perbedaan inilah yang membuat 

menariknya kesenian untuk disajikan dalam berbagai kegiatan. Menjadi 

sebuah kebutuhan para seniman akan adanya kegiatan yang aktif, baik 

dilakukan oleh pemerintah atau bahkan komunitas bebasis kampus.  
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Kegiatan kebudayaan baik itu kesenian hampir setiap minggu 

ramai terlaksana di DIY. Kegiatan ini baik dilaksanakan oleh pemerintah 

maupun komunitas - komunitas dan lembaga budaya. Seperti kegiatan 

Pemilihan Duta Museum 2017, Grebeg Maulid, Sekaten, Ketoprak 

Mataram “Bandung Wayung Boko Ratu”, Pameran Nasional FILATELI 

Jogja 2016, Pameran Potensi Perfilman Yogyakarta 2016, Ngayogjazz 

2016, Pagelaran Operet Anak „Indonesia Pintar‟.
33

 Menjadi bulan yang 

ramai dan menarik untuk dijadikan salah satu rute liburan. 

Kegiatan kesenian di DIY banyak sekali jenisnya, mulai tari, 

drama, musik tradisional, musik modern, film, festival dan banyak lainya. 

Salah satunya yakni yakni festival film. Tagline “desember ke jogja” 

menjadi tagline yang digunakan untuk memberikan informasi kepada para 

wisatawan bahwa dibulan desember DIY secara berurutan mengadakan 

festival film baik animasi, fiksi dan dokumenter serta taraf nasional 

maupun internasional.  

Bulan Desember menjadi bulan yang istimewa di Jogja dengan 

kehadiran festival-festival film yang secara beruturan dan serentak 

dilaksanakan di DIY. Sejak awal hingga pertengahan Desember 2014, 

akan digeber festival-festival film mandiri kebanggaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Berturut-turut dimulai dari JAFF ke-9 pada 1-6 Desember 

2014, FFD ke-13 pada 10-13 Desember 2014 dan ditutup dengan FFPJ ke-
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5, 13-14 Desember 2014.
34

 Ketiga festival ini didukung oleh Dinas 

Kebudayaan DIY sebagai wujud apresiasi pemerintah kepada pelaku 

festival. JAFF pada tahun 2014 menginjak usia yang ke-9, FFD (Festival 

Film Dokumenter) menginjak usia yang ke-13 tahun, FFPJ (Festival Film 

Pelajar Jogja) yang menginjak usia ke-5.  

2.5 Sejarah Branding Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

 Era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 dan kejadian gempa bumi 

besar pada tahun 2006 menyumbang pengaruh besar terhadap dinamika perubahan 

yang lebih kontemporer.
35

 Munculnya Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa DIY mampu menjadi tonggak pencarian kembali 

identitas DIY untuk masa kini dan masa depan. Hal ini dilatar belakangi oleh 

Negara yang kurang memperhatikan amanat UUD RI 1945 sesudah amandemen, 

yang mana menurut Sadu Wasistiono, pemerintah belum mempunyai grand 

design atau blue print (cetak biru) yang jelas mengenai penerapan desentralisasi 

asimetris
36

 di Indonesia.
37

 Pemerintah masih belum bisa membuat kebijakan yang 

jelas mengenai pengelolahan keragaman yang ada di indonesia sehingga dirasa 
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pemerintah daerah yang akan lebih mudah menggali potensi dan meningkatkan 

sumber daya yang ada di wilayahnya.  

Undang - Undang ini hadir bertujuan tak lain yakni untuk mensejahterakan 

rakyatnya sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945 alinea ke empat yakni : 

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial”.
38

 DIY diberikan keleluasaan dan hak istimewa untuk 

mendorong dan mengembangkan berbagai sektor di DIY salah satunya branding.  

Tidak tercapainya tujuan dan harapan pada branding pertama dengan 

mengangkat “Jogja Never Ending Asia” membuat pemerintah DIY membuat 

rencana unutk melakukan re-branding. Tahun 2014, Pemerintah Provinsi DIY 

telah merencanakan re-branding DIY dengan tetap menggandeng pakar marketing 

Hermawan Kartajaya. Sri Sultan HB X menyatakan bahwa UU Keistimewaan 

DIY menjadi faktor utama pendorong gagasan re–branding ini.
39

 Harapan dengan 

adanya re-branding ini DIY bisa memberikan semangat baru dan penerjemah dari 

visi pemerintah provinsi DIY. Tepat di tahun 2015 muncul branding baru DIY 

yakni “jogja istimewa”. 

Pakar Pemasaran Hermawan Kartajaya yang dimintai bantuan oleh Sri 

Sultan HB X untuk merumuskan “brand” baru untuk Yogyakarta mengatakan, 

unsur utama dalam “rebranding” Yogyakarta adalah Sabdatama dan Jogja 
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Renaissance.
40

 Branding ini muncul dengan harapan bukan hanya jogja saja yang 

menjadi istimewa tapi juga masyarakat dan birokrasinya lebih baik lagi dalam 

melayani masyarakatnya. 

Gambar 2.4 Logo Baru Jogja dan Tagline Istimewa (2015) 

   

Sumber : http://jogjaprov.go.id/attachments/rebranding_jogja_publish.pdf 

Branding baru ini dipilih karena kalimat yang dipakai sederhana. Tak 

banyak lekukan pada logonya, dan kesederhanaan itu mewakili karakter 

masyarakat Yogyakarta.
41

 Kesederhanaan dan tidak menggunakan bahasa Inggris 

menjadi simbol kebanggan untuk bahasa asal negara Indonesia. Desain yang 

sederhana dan menggunakan warna merah sebagai salah satu warna keraton 

Yogyakarta.  

Makna dari Logo “jogja” dengan menggunakan huruf kecil semua yakni 

egaliterisme, kesederajatan dan kesetaraan.
42

 Tagline yang terletak di bawah logo 

yakni “istimewa” bukan hanya sekedar “status politik” namun menjadi “ruh” peri-
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kehidupan di Yogyakarta yang diwujudkan dalam laku “kerja keras” untuk 

mencapai “maqom keistimewaan” tersebut agar bisa menjadi lebih baik dari yang 

lain.
43

 Menggunakan warna merah sebagai waran logo dan tagline dipilih sebagai 

warna perlambang keraton dan spirit keberanian untuk menyambut zaman baru 

dengan tetap menggunakan landasan akar budaya dengan dikombinasikan 

kearifan lokal.
44

 Branding baru ini terlihat lebih mendekatkan pada kondisi DIY 

secara umum jika dibandingkan dengan branding sebelumnya yang lebih luas. Hal 

ini terlihat jika DIY menyadari segala potensi dalam wilayah DIY yang harus 

dikembangkan oleh pemerintah untuk di branding dan menjadi hal yang menarik. 

Tak segan - segan tahun 2014 pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

mengeluarkan biaya untuk memberikan apresiasi kepada warganya yang 

menyumbang atas logo dan slogan terbaik untuk keperluan branding tersebut, Rp. 

200.000.000,- akan diberikan kepada pemenangnya.
45

 Proses menyumbangkan ide 

dan slogan ini disebut dengan urun rembug, dimana melalui ini telah berhasil 

untuk menjaring sebanyak 1061 buah urunan logo dari 581 orang, dan sebanyak 

995 buah urunanslogan dari 610 orang. Tiga karya terbaik lalu disampaikan 

kepada Gubernur DIY.
46

 Hal ini bertujuan mencari bakat dan agar masyarakat 

DIY terlibat langsung dalam pembuatan branding baru DIY.  

Tahun akan berganti, tentunya jumlah penduduk DIY akan semakin 

berlipat ganda. Maka dari itu orang harus membayar mahal untuk bisa berada di 
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DIY karena kota ini memiliki nilai tinggi yang harus terus dipelihara dan dihargai. 

Bahkan, untuk hal-hal kecil dan sederhana, perlu ada bungkus citra yang 

menjadikannya lebih bernilai.
47 

Hal sederhana pun akan menjadi sangat bernilai 

ketika hal tersebut dapat di olah dengan kemasan yang menarik, di sinilah fungsi 

branding. 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri sebenarnya telah mendapatkan 

branding secara organik. Branding secara organik merupakan branding yang tidak 

dibuat atau tidak direncanakan dan dibentuk oleh manusia. Hal tersebut secara 

alamiah hadir dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam memahami kota, harus ada 

kesadaran bersama bahwa kota itu tidak hanya fisik (tangible), tetapi ada aspek 

lain yang bersifat sosial (intangible). Aspek yang bersifat sosial ini merupakan 

pola atau perilaku masyarakat dalam kehidupan bersosial. Tidak hanya bersosial 

dengan masyarakat sekitar melainkan pula kepada para wisatawan yang berbasis 

lokal maupun mancanegara. 

Branding hadir untuk meningkatkan laju perekonomi baik industri maupun 

rumahan, kunjungan wisatawan alam maupun buatan dan membentuk citra positif 

dengan masyarkat yang baik dan birokrasi pemerintah yang aktif. Setelah 

tercapainya hal tersebut peningkatan kesejahteraan masyarakatnya pun akan 

tercapai. Hal ini tentunya akan mengurangi pengangguran, meningkatkan fasilitas 

umum secara gratis dan menurunkan tingkat kejahatan di wilayah tersebut. 

Wilayah tersebut pun akan menjadi wilayah ideal yang ingin di miliki oleh 

masyarakat secara umum.  
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 Identitas Jogja dalam perspektif warga kota (Italic), sebagaimana disampaikan oleh Priyo 

Pratikno dalam Diskusi yg diselenggarakan oleh Tusti Jogja pada Kamis , 17 Juli 2014 di 

Yogyakarta 
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2.6 Sejarah Terbentuknya Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) 

Festival film sendiri memberikan wadah bagi pembuat film atau penonton 

itu sendiri.
48

 Festival film juga merupakan kegiatan yang berperan dalam 

membentuk jaringan baik internal dan eksternal. Festival pun memiliki peran yang 

sangat besar seperti pada zaman dahulu yakni Festival Film Cannes
49

 yang 

mampu berperan dalam menjaga hubungan antar negara dengan memutar karya 

film dari beberapa negara tetangga sehingga mampu menjadi bargaining untuk 

negara itu sendiri dan menjadi alat diplomasi yang cocok untuk membangun 

hubungan yang baik dengan negara lain.  

Hampir setiap negara di dunia ini memiliki setidaknya dua festival film 

berskala internasional. Terlepas dari hanya sekedar parade film atau perayaan 

pesta film, festival film merupakan suatu gerakan atau aksi terbesar untuk 

meluruskan paradigma dalam memahami film secara implisit
50

. Festival film pun 
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 Festival, dari bahasa Latin berasal dari kata dasar "festa" atau pesta dalam bahasa Indonesia. 

Festival biasanya berarti "pesta besar" atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka 

memperingati sesuatu. Atau juga bisadiartikan dengan hari atau pekan gembira dalam rangka 

peringatan peristiwa penting atau bersejarah, atau pesta rakyat. Diakses dalam W.J.S 

Purwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Dikutip dalam 

kbbi.web.id/festival 
49

Festival film cannes adalah festival film paling bergengsi di dunia. Festival film tersebut 

diadakan pertama kali dari 20 september hingga 5 oktober 1946 dikota peristirahatan Cannes di 

Perancis bagian selatan. Sejak itu, festival ini diadakan setiap tahunnya pada bulan Mei kecuali 

pada beberapa saat. Sebuah ajang popular bagi pengusaha film untuk meluncurkan film – film 

terbarunya dan mencoba menjual karyanya ke para distributor yang datang dari seluruh dunia. 

Festival film cannes, diadakan bulan Mei setiap tahun, adalah salah satu peristiwa bagi industri 

film sedunia. Ada pula televise tahunan yang diadakan pada minggu terakhir bulan September. 

Cannes juga menjadi tuan rumah festival iklan internasional Singa Cannes. Dalam hal ini festival 

film cannes dapat digunakan sebagai sarana diplomasi kebudayaan, mengingat festival film 

sebagai salah satu eksebisi yang merupakan bagian dari bentuk diplomasi kebudayaan. Oleh 

karena itu, dalam festival film cannes itu dijadikan sarana diplomasi kebudayaan karena dirasa 

lebih efektif untuk hubungan antar bangsa.  

Diakses pada Dian Rachmawati, 2007, “Festival Film Cannes 2006 sebagai alat diplomasi 

perancis”, thesis, Yogyakarta: jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, Hlm. 7-8.  
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 Andrika Permatasari, Festival Film Sebagai Arena Sistem Terbuka Studi Kasus Pada Festival 

Film Dokumenter (Ffd) Dan Jogja-Netpac Asian Film Festival (Jaff), Tesis. Yogyakarta : 



 
 

49 
 

berperan secara nyata mengenai hubungan antar negara dan menjadi alat 

propaganda sebuah negara melalui film - film yang ditanyangkan. Di festival film, 

distributor mencari film-film yang menurut mereka dapat dipertunjukkan di 

negara mereka sehingga secara tidak sengaja terjadi komunikasi lintas budaya 

(cross-cultural communication).
51

 

 Industri hiburan berkembang pesat pada masanya. Industri hiburan seperti 

musik, film, performing art melakukan pergerakan yang tidak ada henti -hentinya. 

Inovasi dan kebutuhan setiap era memilki perkembangan yang berbeda. Film 

merupakan kumpulan dari berbagai gambar diam atau bergerak yang diolah dari 

alat rekam gambar biasanya disebut dengan kamera serta perangkat pendukung 

lainnya. Model pemutaran film seperti pada pertunjukan yang menyerupai 

pertunjukan wayang dengan menggunakan layar putih sebagai medianya membuat 

pendekatan semacam ini berhasil memperkenalkan media baru kepada masyarakat 

dan diterima masyarakat pada awal kemunculannya di Indonesia.
52

 

  Film dengar-pandang (audio-visual), dua hal yang membuat masyarakat 

secara umum lebih mudah menerima. Hal ini pun pada akhirnya membuat film 

dapat digunakan sebagai alat propaganda dan mempengaruhi massa sesuai 

kepentingannya. Film sebagai kesenian massa memiliki wadah apresiasi yang 

dekat dengan masyarakat, misalnya bioskop, pemutaran alternatif, nonton bareng 

dan festival film. Semakin meningkatnya kuanititas produksi film semakin tinggi 

pula kebutuhan untuk melaksanakan berbagai festival film sesuai dengan genre 

filmnya. 

                                                                                                                                                               
Manajemen Seni Pertunjukan, Institute Seni Indonesia Yogyakarta, hlm. 3 
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 Ibid, hlm. 4 
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 Ibid, hlm. 1 
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 Festival film merupakan salah satu alat distribusi dari hasil film - film 

yang telah di produksi. Baik film tersebut memiliki nilai komersial atau tidak, 

namun film hadir atau ada wajib memberikan unsur kultural dan mampu di 

pertanggungjawabkan oleh pembuatnya. Festival menjadi medium yang cocok 

bagi film yang berada dalam arus utama maupun non-arus utama. Film arus non-

utama pun berperan sebagai penyeimbang film arus utama. Mereka memiliki 

tempat yang sesui dengan kebutuhan, ekshibisi, apresiasi dan distribusi. 

 Tahun 2006, Jogja-Netpac Asian Film Festival terselenggara untuk 

pertama kalinya. Bersamaan dengan bencana Gempa yang melanda DIY. 

Keraguan menyelenggaraan festival film, Namun dengan keyakinan dan pada 

penyelenggaraannya menjadi hiburan bagi masyarakat DIY yang sedang terkena 

bencana. Maka, sejak awal JAFF bukan sekedar selebrasi, tetapi juga ekspresi 

solidaritas, kolaborasi dan apresiasi.
53

 Mengangkat tema “Sinema Ditengah 

Krisis” menjadi titik temu antar komunitas film, sineas dan penonton, baik dari 

DIY maupun negara-negara di Asia. Garin Nugroho penggagas dari JAFF 

bekerjasama dengan Philip Cheah dari NETPAC dan Budi Irawanto (Akademisi 

UGM) untuk membuat festival film di DIY dengan level Asia.
54

 

 Masa sebelumnya festival film internasional di indonesia hanya berfokus 

pada film amerika dan eropa. Membuat sebagian besar para pembuat film 

berkiblat pada cara pembuatan bahkan pada ide cerita yang diangkat. Meskipun 

terkadang terlihat sedikit terlihat tidak cocok akibat ketidak selarasnya dengan 
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 Jaff Peroleh Apresiasi Festival Film Dalam Apresiasi Film Indonesia 2016, Diakes dalam 

https://jaff-filmfest.org/jaff-peroleh-apresiasi-festival-film-dalam-apresiasi-film-indonesia-2016/ 

(18/02/2017, 19:18 WIB) 
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 Wawancara Penulis dengan Program Director JAFF Ismail Basbeth, Yogyakarta, 12 Desember 

2016 

https://jaff-filmfest.org/jaff-peroleh-apresiasi-festival-film-dalam-apresiasi-film-indonesia-2016/


 
 

51 
 

kehidupan di negara ini. Hal inilah yang melahirkan kegelisahan untuk membuat 

festival film internasional yang berfokus pada Asia. Solusinya memang mencari 

dukungan dari kurator atau tokoh yang dalam sejarahnya mampu menghidupkan 

film Asia dan mempunyai kedekatan dengan Indonesia.
55

  

Garin mengajak beberapa pembuat film, pelaku film dan penikmat film 

untuk menyelenggaraan festival yang sudah menginjak usia yang ke-11 pada 

tahun 2016. Seperti Ifa Ifansyah, Yoseph Anggi Noen, Ajish Dibyo, Dyna 

Herlina, dan Ismail Basbeth. Hingga saat ini JAFF masih berjalan dengan jumlah 

penyelenggara utama yang minim, namun diramaikan dengan puluhan volunteer 

yang tiap tahunya berganti.  

 Philiph Cheach
56

 merupakan konsultan dan salah satu kurator
57

 dari 

NETPAC dan hasi diskusi antara Philiph, Garin dan beberapa komunitas di DIY 

disepakatilah nama untuk festival tersebut adalah Jogja-Netpac Asian Film 
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 10 Tahun JOGJA-NETPAC Asian Film Festival (Be-Coming), Katalog JAFF, 1 Desember 

2015, hlm. 1 
56

 Philip Cheah a film critic and the editor of Singaporean pop culture magazine BigO. He is 

honorary secretary of the Network for the Promotion of Asian Cinema, founding member of the 

Singapore International Film Festival, and program consultant for AsiaPacificFilms.com and 

festivals in Yogyakarta, Seoul and Dubai. Diakses dalam 

http://www.moviemaker.com/archives/best_of/the-25-coolest-film-festivals-in-the-world-2015/ 

(26/02/2017, 13:30 WIB) 
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 Secara etimologis Istilah kurator (curator) berasal dari bahasa yunani, berati merawat dan 

menyembuhkan (cure) atau peduli (care). kemudian dalam The Consice Oxford Thesaurus (1995) 

mengacu pada keeper, custodian, conservation., guardian, caretaker, stewart yang dapat diartikan 

orang yang menangani pekerjaan yang berhubungan dengan memelihara, memperhatikan, 

menjaga, membenahi, sampai menyuguhkan kembali sesuatu artefak/ objek. Kurator dalam seni 

rupa ibarat manager atau supervisor yang bertugas mengamati dan menganalisis perkembangan 

seni rupa, mem-pertimbangkan dan men-seleksi, mengumpulkan, menata, bahkan menentukan 

barang apa saja yang boleh ditampilkan dalam museum atau pameran seni, membantu museum 

atau galeri untuk mengadakan pameran tetap, sistem pendokumentasian dan kebijakan 

pengelolaann koleksi, melakukan kerjasama, bimbingan, edukasi, dan apresiasi seni rupa melalui 

kegiatan-kegiatan galeri, jadi prisnsipnya dalam ruang lingkup seni rupa, Kurator bekerja ibarat 

seorang produser sekaligus sutradara di dunia film. Seniman bisa saja membuat karya yang 

menurutnya dia hebat. Tapi jika Kurator tidak menginginkan karya itu dalam pameran, maka karya 

itu tidak akan ditampilkan.  

Kurator, Di akses dalam http://indonesianartculture.org/column/detail/?id=Kurator (08/06/2017,  

21:56 WIB) 

http://asiapacificfilms.com/
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Festival. Garin Nugroho mewakili Film maker Jogja (Garin juga sudah masuk 

menjadi anggota dari NETPAC bersama Budi Irawanto) dan Philip Cheach 

sebagai perwakilan dari NETPAC. Mulai saat itulah disepakati bahwa NETPAC 

menjadi partner festival dengan JAFF. Festival yang berfokus pada perkembangan 

sinema di Asia dan memberi ruang bagi film - film alternatif. Selain itu JAFF 

menjadi tempat bertemunya komunitas film dan pelaku sinema lainnya se-Asia. 

Gambar 2.5 Logo JAFF (Jogja-Netpac Asian Film Festival) 

Sumber: website JAFF 

Tepat penyelenggaraan pertama JAFF pada tahun 2006 berbarengan 

dengan Hari Jadi Kota Yogyakarta sehingga JAFF menjadi salah satu event yang 

didukung oleh pemerintah kota.
58

 Festival internasional di indonesia pada saat itu

hanya ada JIFFEST (Jakarta Internasional Film Festival) di Jakarta, sedangkan di 

DIY masih ada FFD (Festival Film Dokumenter) akhirnya dimunculkanlah JAFF 

untuk memenuhi kebutuhan penonton film Asia. 

Tantangan besar penyelenggaraan JAFF tidak hanya disebabkan gempa 

bumi saja dalam penyelenggaraan pertama kali namun juga yang kedua adalah 

58
 Wawancara penulis dengan Program Director JAFF Ismail Basbeth, Yogyakarta, 12 Desember 

2016 
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masa itu merupakan masa dimana sulit mencari sumber daya dan fasilitas. 

Menggunakan fasilitas seadanya untuk tetap melaksanakan festival yang bertaraf 

internasional. Ketiga yakni JAFF tetap berfokus kepada film yang anti-

mainstream dan memberikan tempat untuk mereka.
59

 Hal ini pun bertujuan untuk 

memberikan tontonan baru kepada penonton. Tidak hanya menyuguhkan film - 

film indonesia dan film dari luar negeri saja. JAFF juga mengadakan berbagai 

program - program selama festival berlangsung.  

2.6.1 Gambaran Umum Program JAFF 

Tahun 2015, JAFF menginjak usia ke - 10 tahun. Tepat 1 dekade JAFF 

memberikan pengaruh dan manfaat di dunia perfilman di indonesia baik diarus 

utama atau non utama (alternatif). Berbagai pengembangan program dilaksanakan 

oleh tim program JAFF sebagai inovasi untuk pengetahuan sinema. Terdapat 

berbagai program seperti pada main program ada Asian Feature merupakan 

program pemutaran film istimewa dari Asia.
60

 Film yang memiliki nilai keunikan 

tersendiri, dimulai dari tutur bahasa yang sederhana hingga ide cerita yang tabuh. 

Film ini nantinya akan menjadi film pembuka dan penutup festival film JAFF.  

Program selanjutnya terdapat program Light Of Asia yakni program yang 

berusaha mengambil fokus pada pembuat film yang mencoba memberikan 

alternatif berpikir yang tercermin dalam pilihan estetika dan isu yang dikelola 

dalam film-film terpilih.
61

 Film - film yang diangkat oleh filmaker memiliki 
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 JOGJA-NETPAC ASIAN FILM FESTIVAL, 1 - 6 Desember 2015, Diakses dalam 
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kekhasan khususnya di wilayah Asia. Banyak ide - ide yang dibuat mengangkat 

isu terdekat di lingkunganya. Dahulu film Asia barangkali masih dianggap sebelah 

mata oleh dunia internasional karena masih sedikitnya pembuat film yang diakui 

oleh masyarakat dunia. 

Tidak hanya berjalan sendiri dan mengembangkan perfilman secara 

individu. Asian Docs merupakan program kolaborasi dua festival film 

internasional yang diselenggarakan di DIY, Festival Film Dokumenter dan Jogja - 

Netpac Asian Film Festival. Berbicara mengenai Asia tidak melulu mengenai 

geografis saja. Lebih dari itu, gagasan mengenai Asia yang kami usung hadir 

melalui sebuah keyakinan bahwa tiap negara di Asia memiliki dan membawa 

suara, situasi, permasalahan, dan estetikanya masing-masing, yang merupakan 

perwujudan dari cara berkehidupan Asia dengan segenap elemennya: manusia, 

masyarakat, budaya, dan situasi politik ekonomi yang beragam, dan tentunya tak 

bisa diukur dengan parameter  yang sama antara satu negara Asia dengan negara 

Asia lainnya.
62

 

Program The Faces Of Indonesian Cinema Today merupakan rancangan 

program yang ditujukan bukan hanya sebagai jembatan antara sinema Indonesia 

arus utama dan alternatif, melainkan juga antara sinema Indonesia arus utama dan 

Asia.
63

 Program ini hadir untuk memetakan film di indonesia baik film dalam arus 

utama atau film alternatif. Sehingga menghasilkan pemetaan film atas 

keberagaman tema yang diangkat oleh pembuat film. Pembuat film memiliki 

keseriusan dalam mengangkat sebuh film, misalnya mengangkat sejarah bangsa 
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ataupun menyajikan film yang memiliki nilai humor tinggi. 

Terdapat Main Programs Screening, yakni program utama yang berbentuk 

pada pemutaran film. Film dirasa masih berkutat pada ruang eksklusif, terkhusus 

terlalu sederhananya menyimpulkan bahwa menikmati film hanya bisa dilakukan 

di ruang - ruang tertentu seperti bioskop. JAFF secara konsisten program Open 

Air Cinema JAFF mencoba untuk selalu mendekatkan film-film pendek untuk 

kembali ke masyarakat melalui penayangan.
64 

Pemutaran yang dilaksanakan di 

beberapa titik di Yogyakarta. Memberikan suguhan film - film pendek yang 

mampu mengedukasi dan memberikan hiburan kepada masyarakat selain program 

televisi yang terkadang masih jauh dari mengedukasi penonton.  

Opening or Closing Night, kegiatan ini tentunya menjadi bagian paling 

ditunggu - tunggu oleh banyak kalangan. Pembukaan dan penutupan festival 

disajikan dengan semenarik mungkin sehingga penonton akan datang untuk 

menghadiri rangkaian kegiatan festival. Bagian paling menarik memang pada saat 

pemutaran film pembuka dan film penutup selain pengumuman pemenang 

kompetisi filmnya. Memiliki nilai lebih dan banyak penonton yang menantikan 

film - film tersebut. Rekomendasi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh 

programmer festival. 

Main Programs Screening selanjutnya adalah Focus On, program ini 

merupakan pemutaran film dari satu negara di Asia yang dengan pencapaian layak 

untuk di catat dan mengundang pelaku perfilman dari negara tersebut untuk 

berdiskusi mengenai film. Hal ini menarik karena program ini dikhususkan secara 
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personal kepada filmmaker dan biasanya karya - karyanya sangat menarik untuk 

dikaji baik dari isu film yang diangkat maupun teknis pembuatan film yang 

menarik dan baru. 

Selain dari Main Program yang ada di JAFF, ada beberapa program 

pendukung lainnya yakni Community Forum yang merupakan program 

kumpulnya komunitas di Indonesia untuk memperesentasikan perkembangan 

komunitasnya
65

, Public Lecture merupakan pembagian ilmu melalui seminar, 

diskusi, peluncuran buku tentang sinema dan pelbagi persoalan lainnya
66

 dan yang 

terakhir adalah Festival Fringe  yaitu program yang merupakan kolaborasi film 

dan bentuk seni lain yang diterjemahkan dalam bentuk pameran maupun 

pertunjukkan.
67

 

2.6.2 Kompetisi JAFF  

JAFF merupakan festival yang tahunan yang bersifat kompetitif tematik 

dimana terdapat tema - tema khusus tiap tahunnya yang diangkat. Tema diangkat 

berasal dari isu - isu yang sedang hangat di dunia internasional. Mencangkup 

keseluruhan sehingga mampu mewakili kondisi politik, sosial, budaya di dunia. 

Apresiasi bagi pemenang pun tiap tahunnya diberikan kepada film yang menjadi 

pilihan juri yang diputuskan dan tidak dapat diganggu gugat. 

Penghargaan yang diberikan kepada filmaker bermacam - macam sesuai 

dengan keunggulannya.
68

 Pertama, Golden Hanoman, penghargaan ini diberikan 
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kepada film Asia terbaik pertama melalui penjurian dalam program Asian Feature. 

Kedua, Silver Hanoman, Penghargaan kedua untuk film terbaik Asia dari program 

Asian Feature. Ketiga, NETPAC Award, Penghargaan untuk film terbaik Asia 

yang diberikan secara khusus oleh NETPAC. Keempat, Blencong Award, 

penghargaan untuk film terbaik Asia yang diberikan oleh komunitas film di 

Indonesia. Kelima, Geber Award, Penghargaan untuk film terbaik Asia yang 

diberikan oleh komunitas film di indonesia. Keenam, Jogja Student Film Award, 

Penghargaan terbaik dari kompetisi Light Of Asia yang dijurikan oleh beberapa 

mahasiswa kampus film di Yogyakarta.  

Tiap tahunnya JAFF mengalami peningkatan jumlah film yang masuk 

dalam kompetisinya dan negara di Asia yang berpartisipasi. Hal ini menandakan 

bahwa festival ini memiliki keterikatan kebutuhan anatar filmaker dengan 

penonton. Berikut grafik dari jumlah film yang masuk pada tahun 2014 - 2015.
69

 

Tabel 2.6 Bagan Jumlah Film dan Negara yang berpartisipasi 

 

Sumber : Sumber : Presentasi Direktur JAFF 
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Tabel 2.7 Tabel Pengunjung JAFF Tahun 2014 - 2015 

 

Sumber : Presentasi Direktur JAFF 

Penonton JAFF bertambah cukup besar yakni berjumlah 1.515 orang pada 

tahun 2015 yang sebelumnya pada tahun 2014 berjumlah 8.543 penonton. 

Peningkatan yang cukup pesat, hal ini tentunya disebebkan oleh berbagai faktor 

salah satunya yakni penonton mendapatkan tontonan yang menarik dan ilmu 

pengetahuan yang tidak di dapatkan difestival lainnya terkhusus pengetahuan 

sinema Asia. Negara yang berpartisipasi pada tahun 2014 sejumlah 18 negara dan 

tahun 2015 sebanyak 23 negara.
70

 

Yogyakarta memiliki antusias yang tinggi terkhusus dalam festival film, 

dimana hal ini tampak dari aktivitas masyarakat serta dukungan pemerintah dalam 

penyelenggaraan berbagai festival film. Setidaknya terdapat lebih dari tiga festival 

film yang dilaksanakan dalam satu tahun. “Desember ke Yogyakarta”, mungkin 

ini tagline yang sering didengarkan oleh beberapa pembuat film atau wisatawan. 

Selama satu bulan akan dilaksanakan kurang lebih tiga festival film yakni Festival 
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Film Dokumenter, Festival Film Pelajar Jogja, Jogja-Netpac Asian Film Festival 

(JAFF), dan masih banyak lainnya.  

Hal ini merupakan hal yang wajib diperhatikan melihat wisatawan yang 

akan berkunjung di Yogyakarta pada akhir tahun akan meningkat tajam. Melihat 

dari festival film ini saja berapa banyak pendatang yang akan datang dan tentunya 

akan menikmati suasana serta wisata di Yogyakarta secara sekaligus. Apalagi 

JAFF merupakan festival yang sudah bertaraf internasional akan banyak turis 

yang akan datang ke Yogyakarta yang pastinya akan ada waktu yang lebih untuk 

menetap dan berwisata. JAFF merupakan festival film terbesar di Indonesia. 

Festival yang mencapai total penonton sebesar 7.500 penonton dan 159 film di 

pertontonkan dari 23 negara.
71

  

Apresiasi atau penghargaan pernah di terima oleh JAFF sebagai festival 

film Asia pertama. Apresiasi Internasional yakni majalah moviemaker, Festival 

Independen terbaik di Asia yang memiliki akar kuat pada aktivisme sosia.
72

 

Apresiasi bertaraf nasional pada tahun 2016 telah memberikan penghargaan 

kepada JAFF yakni Piala Dewantara dalam ajang Apresiasi Film Indonesia (AFI) 

2016 dalam kategori Penghargaan Khusus Festival Film mengalahkan 3 (tiga) 

festival film di indonesia lainya yakni Malang Film Festival, Denpasar Film 

Festival, Anti-Corruption Film Festival.
73 

JAFF dikenal karena konsistennya 
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mempromosikan sinema Asia dan menjadi ruang alternatif film - film di Asia 

yang tidak mendapat tempat di ruang - ruang mainstream. 

Lampiran 3 daftar panitia JAFF 2014 dan 2015. 

2.7. NETPAC 

 NETPAC singkatan dari Network For The Promotion Asia Pasific Cinema 

yakni organisasi diseluruh dunia yang telah berdiri sejak tahun 1990 oleh Aruna 

Vasudev sebagai hasil dari konfrensi yang di selenggarakan di New Delhi oleh 

Cinemaya, Asian Film Quarterly, sebagai permintaan dari UNESCO, untuk 

mempromosikan pemahaman yang lebih dan apresiasi kepada filmmaker Asia dan 

pecinta Asia dalam waktu ketika sinema Asia akan datang ke wilayahnya sendiri 

tapi relatif tidak dikenal dalam regional dan internasional
74

. Bergerak dalam 

peningkatan dan penyebaran film - film di Asia melalui festival film di dunia. 

Lalu, sebagai hasil dari Konferensi New Delhi, NETPAC dibangun sebagai 

jaringan regional dan internasional, Cinemaya menjadi jurnal offician NETPAC.
75

 

 Sejak didirikan oleh President Aruna Vasudev organisasi yang telah 

beridir sejak 25 tahun yang lalu, NETPAC telah melakukan promosi film Asian 

melalui seminar, program film, diskusi, publikasi, distribusi film online dan 

presentasi dari hasil dari penghargaan NETPAC yang akan di berikan kepada 

“Sutradara terbaik Film Asia” dari 44 festival film internasional di 28 negara.
76

 

Banyak sekali kegiatan dilakukan di berbagai negara oleh NETPAC yang 

bertujuan untuk memberikan tontonan kepada masyarakat mengenai film - film 

Asia atau yang di produksi di wilayah Asia. 
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NETPAC Awards, inilah sebuah gelar yang khusus diberikan oleh 

Network for the Promotion of Asian Cinema sebagai bentuk apresiasi terhadap 

karya sutradara asal Asia yang dianggap memberikan kontribusi sinematik penting 

bagi gerakan sinema baru Asia.
77

 Memberikan sebuah penghargaan kepada para 

sineman merupakan wujud apresiasi dengan harapan mampu meningkat kualitas 

film dan mendorong filmaker lain berpacu dalam memberikan suguhan film Asia 

yang berkualitas. 

Tahun 2016 NETPAC tepat berumur 26 tahun, bukan diusia yang sangat 

muda mempertahankan eksistensinya di dunia perfilman dunia melalui berbagai 

prestasi yang diperoleh. Tahun 2015 sangat istimewa karena NETPAC akan 

merambah ke Pasifik. Beberapa negara Pasifik akan bergabung dengan rekan-

rekannya di Asia untuk mempromosikan film bersama.
78

 Perluasan jejaring ini 

harapkan mampu memberikan banyaknya jenis film didunia, yakni bagian Pasifik. 

Negara Australia, New Zealand, Fiji dan beberapa negara pasifik lain akan 

bergabung dengan Netpac. Maka bukan tidak mungkin tahun depan JAFF akan 

diramaikan pula oleh film-film Pasifik.
79

 

 Kerjasama yang telah dibangun oleh Philip Cheach dan Garin Nugroho di 

NETPAC menghasilkan Festival Film bertaraf internasional yang mengangkat 

film - film Asia. Bentuk kerjasama yang diberikan NETPAC kepada JAFF 

biasanya dalam bentuk Award. NETPAC memberikan penghargaan kepada film 
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terbaik di setiap festival di Asia dan mendistribusikanya di berbagai negara di 

dunia.
80

 Setiap festival yang dinaungi JAFF memiliki ciri khas secara geografis 

sehingga hal ini akan sangat menarik jika negara - negara lain mampu melihat 

film tersebut sebagai diplomasi dan pengenalan budaya.  

 Anggota dari NETPAC tersebar di 36 Negara di Dunia (di lihat dalam 

lampiran 2).
81

 Tidak hanya terdiri dari masyarakat yang berdomisili di Asia saja 

melainkan di benua lainnya pun terdapat anggota NETPAC seperti di Benua 

Amerika, Eropa, maupun Australia. Terdapatnya di benua selain Asia 

menunjukkan bahwa NETPAC tidak hanya memiliki visi dan misi untuk 

menyebarkan atau mendistribusikan film - film Asia di wilayah Asia saja 

melainkan juga di bagian non-Asia dengan harapan masyarakat di dunia dapat 

dengan mudah untuk mengenal Asia lebih dekat dengan film - film yang 

diproduksi oleh orang Asia.  

 Penyebaran dan pendistribusian film khusus film yang mendapatkan 

penghargaan di JAFF. Film tersebut akan dilaporkan di sekretariat NETPAC dan 

informasi tersebut disebarkan di jejaring NETPAC di seluruh dunia. Hal ini 

membuat film ini memiliki kesempatan untuk hadir di negara lainnya yang 

dinaungi oleh NETPAC akan semakin besar.
82

 Film tersebut akan secara langsung 

akan menjalankan distribusi, lebih lagi jika bisa bertemu dengan investor film di 

festival – festival yang di naungi oleh NETPAC. Festival tidak hanya berperan 

memberikan tontonan baru untuk penonton tapi juga berperan dalam 
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mendistribusikan film – filmnya untuk di tonton lebih luas lagi dan ditemukan 

dengan penonton yang baru. 

Tabel 2.8 NETPAC Executive Committee
83 

Founder/President
 Aruna Vasudev (India)

 

Vice Presidents
 - Anne Demy - Geroe (Australia - 

Administration)  

- Bina Paul (India - Finance and 

Projects) 

Executive Director/Jury Coordinator
 Ashley Ratnavibhushana (Sri 

Lanka)
 

Hon. Secretary
 Wong Tuck Cheong (Malaysia)

 

Treasurer
 Ranjanee Midigaspage (Sri 

Lanka)
 

Board Members (in alphabetical 

order)
 

- Gulnara Abikeyeva (Kazakhstan) 
 

- Mohommad Attebai (Iran) 
 

- Nick Deocambo (Philippines) 
 

- Jocelyne Saab (Lebanon) 
 

- Sun Shaoyi (China) 
 

- Yuka Sakano (Japan) 
 

- Park Sung-ho (Korea) 
 

- Herman Van Eyken (Australia)
 

Advisory Committee
 - Philip Cheah (Singapore) 

 

- Jeannette Hereniko (Hawaii) 
 

- Ngo Phuong Lan (Vietnam) 
 

- Fatemeh (Simin) Motamedarya 

(Iran) 
 

- Garin Nugroho (Indonesia)
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