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• Perfilman nasional merupakan salah satu sarana

penerangan, pendidikan, di samping hiburan yang 
perlu dikembangkan dalam rangka pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya.

• Mendukung pengadaan film yang bermutu dan 
bernilai pendidikan serta berpijak pada kebudayaan
nasional. 

• Turut serta membangun ekonomi dan ketahanan
nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah
dengan cara menyelenggarakan usaha produksi film.



Point 1 – Legal Framework dan Strategic 
Framework sudah ada

Untuk mempercepat perwujudan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menggagas “Impian Indonesia 2015-
2085”, yaitu:
• Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-

bangsa lain di dunia; 
• Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius

dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika; 
• Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia; 
• Masyarakat dan aparatur Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi; 
• Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia; 
• Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh

di Asia Pasifik; dan
• Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. 



Visi Indonesia 2045

Visi Indonesia 2045 dengan 4 (empat) pilar pembangunan, yaitu: 
• Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(kualitas manusia yang unggul, yang menguasai Ilmu pengetahuan dan
teknologi),
• Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (ekonomi Indonesia yang meningkat

menjadi negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia)
• Pemerataan Pembangunan (pemerataan yang berkeadilan di semua bidang

pembangunan, mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang jauh
lebih baik dan merata, serta
• Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan (ketahanan

nasional dan tata kelola kepemerintahan yang kuat dan berwibawa.dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan demokratis).
•



Point 2 – Industri Kreatif adalah BIG EMPLOYER bagi SDM 
Indonesia. Tenaga Kerja Industri Kreatif mencapai 14% dari

Angkatan Kerja dan bisa tumbuh diatas 8% sampai 2035

Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Keputusan itu dilakukan dengan harapan bisa meningkatkan kualitas SDM yang 

nantinya bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di 

seluruh wilayah.

Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 4 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo 

meminta dilakukan reformasi pemerataan kualitas Pendidikan; dan mengarahkan

agar program latihan kewirausahaan yang dimiliki masing-masing kementerian

dan lembaga dapat disinergikan, dengan infrastruktur yang akan dibangun 2020 -

2024 bertujuan memperkuat keberadaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baik itu

industri, pariwisata, perdagangan, dan pertanian.



Pada Agustus 2019, BPS mencatat jumlah Angkatan kerja Indonesia sebanyak
133,56 juta orang, terdiri dari 126,41 juta pekerja dan 7,05 juta pengangguran.

Jumlah tenaga kerja Indonesia pada ekonomi kreatif terhadap keseluruhan tenaga
kerja yang terserap relatif besar jika dibandingkan negara-negara lain: 

• 19 negara Afrika dan Timur Tengah mencapai 8%, 
• 23 negara Amerika Utara mencapai 16%, 
• 33 negara Amerika Latin mencapai 7%, 
• 44 negara Eropa mencapai 26%, 
• 54 negara Asia Pasifik mencapai 43%, 
• Indonesia sendiri mencapai 14%

• Kebutuhan tenaga kerja di sektor industri kreatif ini diproyeksikan akan naik 
hingga melampaui 8% sampai tahun 2035. 



Point 3 – POTENSI EKSPOR TENAGA KERJA 
TERSERTIFIKASI

• Film adalah satu-satunya subsektor Industri
Kreatif yang bisa menginkorporasi 16 sub-
sektor lainnya dalam substansi produksinya. 
Dengan demikian menjadikan film sebuah
alat ekonomi yang amat dahsyat. 
• Pada tahun 2019, 17 subsektor ekonomi

kreatif berkontribusi sebesar Rp 1.105 triliun
terhadap Pendapatan Domestik Bruto, dan
menempatkan Indonesia pada posisi ketiga
setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan 
dalam jumlah kontribusi ekonomi kreatif
terhadap PDB negara.

Sumber : “Asia-On-Demand: The Growth of Video-on-demand Investment in Local Entertainment Industries” - AlphaBeta

P e n g a r u h B e l a n j a K o n t e n L o k a l t e r h a d a p G D P  

Current Situation



Point 4 – Pandemi COVID-19 mengubah perilaku dan mempercepat

kesiapan untuk mengakses konten secara mandiri. Tantangannya

adalah MENGOPTIMALKAN TEKNOLOGI UNTUK MENJANGKAU 

SERTIFIKASI. 

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan

perilaku konsumen, termasuk dalam hal mengkonsumsi media. 

• Penggunaan digital meningkat 1 jam per orang per hari. 
• Keterminatan tinggi pd streaming video yg belum pernah terjadi sebelum ini.
• 8 dari 10 orang menyatakan teknologi membantu mereka untuk bertahan

menghadapi pandemi, dan berencana akan lanjut menggunakan paska-
pandemi
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I2. When you go on the Internet (for personal usage, not for work), how long do you normally spend in a day? Base: New users: Singapore n=421, Indonesia n=563, Malaysia n=437, 
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Source: Google Trends web searches for selected subscription video services brands, 1/2016 - 8/2020 “Xx” indicates average search queries (2020) vs. average search queries (2016)
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Menjadikan Industri Film Indonesia Bagian dari
Perekonomian Indonesia sendiri dan Dunia

Solusi yang disarankan: CHANGE MINDSET

1. Transform it from art into business

2. Inclusive Economy

3. Optimize benefit for Indoneian Manpower through international 
agreements (MEA, dll

4. How to distribute the cake – bukan hanya ekosistim produksi film, 
melainkan sebagai sektor ekonomi



Solusi PFN 

New PFN Core-business:
• Film Financing

• 8 Risiko korporasi perbankan dan Lembaga keuangan non-Bank
• Venture Capital
• Private Equity Management
• Public Service Obligation management

• IPR Sales
• Revitalisasi domestik
• Export

• Inclusion
• Sertifikasi
• Inkubasi
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