
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN WORKSHOP FILM FIKSI
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2022

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Secara umum workshop film merupakan sebuah kegiatan keilmuan/pembelajaran, tentang berbagai hal yang
berkaitan dengan proses pembuatan sebuah film/karya audio visual.
Hal ini cukup penting untuk dilakukan mengingat proses perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
akan semakin mengarah pada media audio visual (Film,TV Program, Dokumenter dan Iklan). Secara spesifik,
workshop film akan mengajarkan bagaimana mengemas sebuah karya audio visual mulai dari tahap
pra,produksi hingga pasca, sehingga menjadi sebuah karya utuh guna mencapai sebuah tujuan tertentu

2. Sasaran : pendaftar adalah peserta perorangan warga Bantul dengan usia 17 – 20 tahun.
3. Tujuan

a. Memberikan pelatihan tentang pembuatan film meliputi teori dan praktek kepada anak-anak muda Bantul.
b. Menumbuhkembangkan kepedulian berbagai pihak dalam mendukung dan membina karya film anak-anak

muda Bantul.
c. Mendukung kemajuan dunia perfilman di Kabupaten Bantul.

B. SYARAT DAN WAKTU PENDAFTARAN
1. Syarat Pendaftaran

a. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
b. Mengisi formulir pendaftaran;
c. Menyerahkan rencana/treatment naskah skenario film fiksi terbaru dengan tema “ Gejala Sosial Budaya

di Bantul Saat ini” minimal 5 halaman dengan format sbb ;
- Ditulis dengan huruf Time New Roman ukuran 12 Spasi 1,5;
- Dicetak pada kertas HVS ukuran Folio

d. Melampirkan Foto Copy KTP atau Identitas diri.
e. Jumlah peserta dibatasi 60 orang

2. Waktu dan Tempat Pendaftaran
a. Waktu pendaftaran : Mulai tanggal 10 Juni 2022 dan akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi.

f.Tempat Pendaftaran : Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan Kabupaten
Bantul, Alamat : Kompleks II Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  Tlp. (0274)
2810756. Dan melalui pendaftaran dengan mengisi formulir di tautan googleform melalui kontak person
panitia CP 0822 75901937 (Dicky) / 083840666866 (Tedi).

C. KETENTUAN PESERTA WORKSHOP
1. Mendaftar ulang kehadiran pada Panitia Pelaksana.
2. Menandatangani berkas administrasi yang diperlukan.
3. Siap di tempat pelaksanaan 20 menit sebelum dimulai.
4. Mengikuti proses workshop dari awal sampai selesai.

D. TEKNIK PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Teori : Paparan tehnik pembuatan film oleh narasumber :

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022
Jam : 08.00 WIB – selesai
Tempat : Aula Kalurahan Gilangharjo Pandak

2. Praktek pembuatan film : Peserta akan di bagi menjadi 12 kelompok, setiap kelompok 5 orang di dampingi 2
instruktur

E. PENGHARGAAN
1. Film hasil karya para peserta akan dinilai oleh Juri dan akan diberikan award bagi karya film yang bagus.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diinformasikan selanjutnya.

Bantul, 25 Mei 2022
PANITIA


