Festival Film
Fiksimini Basa Sunda

Tentang Fiksimini Basa Sunda
Fiksimini Bahasa Sunda (selanjutnya disebut FBS) adalah jenis karya sastra
Sunda mutakhir. Pada mulanya tumbuh dan berkembang di sebuah grup
Facebook, ―Fiksimini Basa Sunda‖, sejak 16 September 2011. Hingga saat ini grup
FBS diikuti ribuan anggota, dan telah melahirkan ratusan pengarang aktif dalam
bahasa Sunda. Para anggotanya datang dari beragam lapisan masyarakat, mulai
anak sekolah hingga para pensiunan, dan dengan beragam profesi atau
pekerjaan. Anggota FBS tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan beberapa
bermukim di mancanegara.
Fiksimini dalam bahasa Sunda kerap disebut fikmin oleh para penulisnya,
sedangkan penulisnya disebut fikminer; adalah karya sastra berbahasa Sunda
yang lebih pendek dari ukuran formal sebuah cerita pendek. Kesepakatan yang
lahir di grup FBS menentukan ukuran panjang fikmin adalah minimal 100 kata
dan maksimal 150 kata.
Fikmin punya karakter yang khas. Karena ukurannya terbilang pendek, jadi satu
judul fikmin bisa dibaca dalam durasi waktu antara dua sampai tiga menit saja.
Satu judul fikmin merupakan jalinan cerita yang utuh, dengan plot, tokoh,
konflik yang disajikan dengan gaya yang pepal, singkat padat, dan biasanya
menyimpan kejutan di akhir cerita.

Hingga saat ini telah ribuan judul fikmin ditulis oleh para fikminer, dan puluhan
antologi fikmin telah terbit dalam rentang waktu enam tahun usia FBS.

Tentang Ekranisasi
Ekranisasi adalah transformasi dari karya sastra ke bentuk film. Istilah ini
berasal dari bahasa Prancis, écran yang berarti ‗layar‘. Selain ekranisasi—yang
menyatakan proses transformasi dari karya sastra ke film—ada pula istilah lain,
yaitu filmisasi.
Ekranisasi Fiksimini Basa Sunda, berarti memfilmkan atau membuat film dari
karya fiksimini berbahasa Sunda.
Selama ini karya fikmin telah dicoba dihadirkan dalam beragam media. Selain
tampil sebagai teks dalam media sosial, kemudian dalam buku atau media cetak,
fikmin juga dipamerkan dalam bentuk grafis, dengan sebutan fikmin grafis atau
fikgraf. Kemudian selain dibacakan di atas pentas serta direkam dan ditampilkan
di You Tube, fikmin juga ada yang dimusikalisasi menjadi lagu, pernah juga
dipentaskan sebagai karya monolog dan dramatisasi fikmin.
Upaya memfilmkan fikmin adalah cara lain untuk mensosialisasikan fikmin ke
khalayak yang lebih luas. Selain itu, sajian cerita dalam fikmin ternyata juga telah
merangsang kreatifitas para sineas muda untuk membuat film berdasarkan cerita
dari fikmin. Pembuatan film pendek dari naskah fikmin ini –atau ekranisasi
fikmin—antara lain mulai dilakukan oleh anak-anak muda penggerak film
independen di Kota Tasikmalaya.
Fikmin sebagai genre sastra Sunda terbaru (setelah puisi tradisional, cerita
pantun, sajak, cerpen, dan novel) mampu menyajikan bahan cerita yang sangat
kaya untuk difilmkan. Bagi sebagaian sineas muda, fikmin bahkan telah menjadi

sumber inspirasi untuk melahirkan karya film pendek yang berkualitas dengan
medium bahasa Sunda. Hal ini tentu saja melahirkan beragam hal positif. Antara
lain:
1. Upaya pelestarian bahasa Sunda mendapatkan medium baru, yakni film
pendek.
2. Para sineas muda bisa dengan mudah mendapatkan ide cerita dari fikmin
untuk dibuat menjadi film pendek.
3. Fikmin bisa diapresiasi dalam bentuk film.
Saat ini, komunitas-komunitas film yang digawangi anak-anak muda sedang
tumbuh di berbagai daerah di tanah air, tak terkecuali di Jawa Barat. Gairah para
sineas muda ini seiring dengan sedang tumbuh dan berkembangnya gairah para
penulis fikmin atau para fikminer yang terus melahirkan karyanya. Jika
dipertautkan, maka ekranisasi fiksimini akan menjadi sebuah gerakan kreatif
yang kelak akan mampu memperkaya khazanah sastra dan perfilman di negeri
ini.
Festival Film Fiksimini Basa Sunda
Syarat dan Ketentuan
1. Festival ini bersifat lomba untuk umum. Tanpa biaya pendaftaran.
2. Setiap peserta harus membuat filmnya berdasarkan salah satu judul
naskah fiksimini Basa Sunda yang terdapat dalam buku “Kandaga Serat
Rucita” yang diterbitkan oleh FBS, dan bisa didapatkan dengan
menghubungi Panitia: Aris Kumetir 081220445534, Meila Handayani
081321513987.
3. Peserta boleh mengadaptasi naskah fikmin dengan bebas, menambah
dialog, adegan, tanpa mengubah judul, plot dan amanat dari cerita fikmin
yang dipilih untuk difilmkan, dan tidak menyinggung SARA dan
pornografi.

4. Dialog atau narasi harus tetap berbahasa Sunda, dengan memakai subtitle
Bahasa Indonesia.
5. Setiap peserta boleh mengirimkan maksimal tiga judul film.
6. Durasi film maksimal 10 menit, sudah berikut credit title.
7. Karya film bisa dikirim atas nama perorangan, lembaga, komunitas,
universitas, atau sekolah.
8. Film tidak diikutsertakan dalam festival atau lomba yang diselenggarakan
pihak lain.
9. Penggunaan materi film yang berasal dari pihak lain seperti musik latar,
footage, potongan gambar dan foto, wajib menyertakan surat izin khusus
dari pihak terkait.
10. Peserta wajib mencantumkan logo Fiksimini Basa Sunda (FBS) di akhir
film atau pada saat credit title ditampilkan. Logo FBS tersedia di
www.festival-film.fikminsunda.com.
Kelengkapan Pendaftaran
1. Pendaftaran dibuka mulai Juni hingga September 2018.
2. Peserta mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar.
Formulir bisa diisi di laman www.festival-film.fikminsunda.com.
3. Materi karya film dikirim dalam bentuk DVD Data dengan format MP4
(H.264)
4. Menyertakan data film ke dalam CD berupa:
a. Soft copy Poster dengan resolusi 300 dpi format .jpeg
b. Foto potongan adegan film/still soft copy dengan resolusi 300 dpi
format .jpeg
c. Biografi singkat Sutradara dan Produser (beserta filmografinya jika
ada).
d. Trailer film berdurasi maksimal 60 detik.
5. Kelengkapan No. 3 dan 4 dimasukkan ke dalam satu DVD case beserta
cover

6. Menyertakan surat izin pemilik asli potongan gambar atau footage dan
music (komponis/musisi) bila menggunakan potongan materi karya orang
lain.
7. Kelengkapan peserta dan materi film dikirimkan dalam amplop tertutup,
dikirim kepada:
Panitia Festival Film FBS
Jl. Kalijati Raya No. 16, Antapani
Kota Bandung, Jawa Barat
Paling lambat tanggal 31 Oktober 2018 cap pos (jika dikirim melalui
pos/paket).

Ketentuan lain
1. Karya yang dikirim akan menjadi database panitia.
2. Film yang telah dikirim tidak boleh diambil atau ditarik kembali.
3. Panitia festival dapat menggunakan secara utuh atau sebagian dari karya
film yang telah dikirimkan ke panitia, khusus untuk keperluan publikasi
Festival.
4. Pihak panitia (Fiksimini Basa Sunda) dapat menggunakan film karya
nominator dan pemenang untuk kepentingan sosialisasi FBS dan
kampanye penggunaan Bahasa Sunda.
5. Selama masa pendaftaran dan festival berlangsung, peserta tidak boleh
menampilkan filmnya di website, You Tube atau media sosial lainnya,
kecuali berupa trailer. Peserta boleh memposting filmnya secara utuh
setelah festival selesai dilaksanakan.

Penjurian dan Pengumuman Pemenang
1. Juri terdiri dari unsur praktisi perfilman nasional, pengamat film, dan
sastrawan.
2. Juri akan memilih pemenang untuk kategori:
a. Aktor Terbaik
b. Aktris Terbaik
c. Director of Photography (DOP) Terbaik
d. Penata Artistik Terbaik
e. Skenario/Adaptasi Terbaik
f. Sutradara Terbaik
g. Film Terbaik
3. Seminggu sebelum pengumuman pemenang, akan diumumkan daftar
nominee dari seluruh kategori. Pengumuman dilaksanakan dalam sebuah
acara di Gedung Sate Bandung, serta diumumkan melalui website
www.fikminsunda.com, media sosial, dan di harian Pikiran Rakyat.
4. Pemutaran film untuk umum pada acara screening film peserta terpilih
dan nominee dilaksanakan sehari sebelum pengumuman pemenang.
5. Pengumuman pemenang Festival Film FBS akan dilaksanakan dalam
sebuah acara penganugerahan khusus, pada hari Sabtu malam Minggu 1011 November 2018 di Taman Budaya Jawa Barat Kota Bandung
6. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Hadiah
1. Setiap nominator akan mendapat piagam penghargaan.
2. Setiap pemenang dari berbagai kategori akan mendapatkan piala khusus
Festival Film FBS dan uang pembinaan.
3. Film terbaik akan mendapatkan Piala Festival Film FBS dan uang
pembinaan.
4. Total hadiah untuk pemenang Rp 30.000.000.

