
Laporan keg iatan PokJa Kampanye Pub l ik  per tanggal 2 Apr i l  2007.  
 

PokJa Kampanye Publik (KamPu) sudah memiliki campaign tools berupa booklet kecil, pin, flyers dan 
spanduk yang bisa digunakan dalam keperluan kampanye-kampanye publik mendatang. Meskipun 

demikian sampai pertengahan tahun ini PokJa KamPu tidak akan membuat acara/event khusus dari MFI 

sendiri, kecuali ada acara-acara yang dibuat pihak lain dimana MFI bisa berpartisipasi di dalamnya 
dengan membagikan materi kampanye. 

 
Pada tanggal 19 Maret 2007 PokJa KamPu telah mengirimkan jadwal event kampanye yang akan 

bergulir yang dibikin oleh pihak lain dimana MFI dapat turut berpartisipasi. 
Dalam laporan ini PokJa KamPu kembali melampirkan jadwal tersebut. 

 
 

Event tanggal 30 Maret 2007, Hari Film Nasional. 
 

Event Hari Film Nasional diperingati dengan aksi damai membagikan 500 booklet tebal & 500 booklet 
tipis MFI serta 700 flyers ke masyarakat di jalan & pengendara di sekitar Bundaran H.I. 100 ring 

dibagikan kepada konstituen MFI, 100 ring kepada Pers/media.  
Event ini diadakan sebagai event pengganti dari rencana semula: Audiensi dengan Mahkamah 

Konstitusi pada tanggal 30 Maret tersebut.  
Event ini diusulkan juga oleh anggota presidium melalui e-mail, yang kemudian direncanakan sesegera 

mungkin dengan urutan acara yang telah disetujui Presidium dalam meeting tanggal 28 Maret 2007. 
Aksi damai ini diikuti oleh kurang lebih 75 konstituen MFI.  

Acara berjalan dengan lancar dan damai, dan seluruh arsip liputan media antara lain berasal dari 
pemberitaan Kompas Minggu (tentang hari film), Forum Keadilan, Femina, Kompas Cybermedia, 

Kapanlagi.com, Detik.com (2 artikel), Indosinema.com, Liputan 6.com, Kompas hari Senin 2 April 2007 
(foto), dan telah diarsipkan di PokJa KamPu.  

Adapun dalam berita-berita TV, acara ini telah tampil di hampir semua infotainment, namun kami tidak 
memiliki copy dari hasil broadcast tersebut. 

Ketika aksi berlangsung, ada oknum wartawan dari Liputan 6 yang sempat mengeruhkan suasana, 

tetapi pemberitaan tidak ditayangkan di Liputan 6 tersebut.  
Dari pihak konstituen yang masing-masing mendapatkan 1 pin gratis, mereka mendapat option untuk 

membeli pin lebih seharga Rp.10,000,-/buah. Terjual 51 pin dengan total penghasilan Rp. 510,000,- 
 

 
Pada tanggal 31 Maret, Layar Tancep Taman Panarukan. 

 
Event ini juga diadakan dalam rangka memperingati Hari Film Nasional. Dalam event ini, MFI diminta 

mengkontribusikan 2 (dua) film, dimana pihak panitia yang mengkurasi dan akhirnya memilih “Catatan 
Akhir Sekolah” dan “Banyu Biru”. MFI juga memberikan kontribusi band pengisi acara yaitu “White 

Shoes and The Couples Company”.  
Selain partisipasi di atas, dalam event ini MFI juga membuka booth yang menjual booklet dengan 

tanda-tangan aktor/aktris yang dipaketkan bersama Pin seharga Rp. 20,000,- /paket, dan Pin seharga 
Rp. 10,000,- /buah. Hal ini dilakukan untuk uji coba tanggapan masyarakat umum terhadap gerakan 

MFI. Ternyata tanggapannya cukup positif. 
Acara lain yang juga melibatkan MFI adalah diskusi tentang film dengan Riri Riza, Abduh Aziz & Nia 

Dinata pada pukul 13.00. 
 

Bertugas sebagai piket Pagi-Siang di event ini adalah Echa Latjuba, John Badalu, Jamal & Vero. 
Disambung dengan piket Siang-Malam oleh Cinzia & Tito Imanda. Nia, Abduh & Riri tetap bergiliran 



stand-by di booth MFI. Pada sore hari, booth sempat dihadiri oleh Vino G. Bastian, Upi & Shanty 

(aktris). 
Hadir wartawan dari Ruang Film.com & Shape. Meskipun jumlah pendatang tidak seramai acara 

Panarukan bulan Agustus, booth MFI berhasil menjual 22 booklet & 32 pin dengan total penghasilan 
Rp. 810,000,- 

 
 

Penjualan booklet dan Pin antar konstituen dan pihak-pihak yang tertarik untuk memberikan donasi 
tetap bergulir, dengan gudang stock di Kalyana Shira. Siapapun yang mendengar bahwa tersedia  

booklet dan pin dapat menghubungi Cinzia. Pada tanggal 2 April 2007 terjual lagi 58 booklet dengan 
total penghasilan Rp. 1,160,000,- 

 
Grand total dari penjualan pin dari tanggal 31 Maret sampai 2 April 2007 adalah Rp 2,480,000,- 

 
Sisa stock campaign tools sampai hari ini adalah: 

565 booklet dengan tanda tangan aktor/aktris 
625 pin 

647 booklet ring 
1580 booklet tipis 

300 flyers 
12 spanduk. 

 
Bahan-bahan tersebut di atas dapat dipergunakan dalam aktifitas berikutnya yaitu: 

 
- Blitz Goes to Campus: Disini MFI hanya mebagi-bagikan booklet melalui panitia RoadShow Blitz 

4 April di SMA 3, SMA 8 & Universitas Paramadina. 

 5 April di Trisakti 
 11 April di PL, Global Jaya & Universitas Pancasila 

 12 April di Perbanas 
 18 April di SMA 82 

 19 April di Trisakti 
 25 April di Al Azhar 

 26 April di Universitas Indonesia 
 

- Festival Sinema Perancis 
Pembukaan tanggal 13 April di Jakarta Theater, kita akan membuka booth MFI. 

 
Diskusi “Sistem Perfilman” di BLITZ tanggal 18 April, kita akan membuka booth MFI. 

Pembicara diskusi adalah Shanty Harmayn & Tito Imanda (MFI), dan wakil dari CNC, Perancis. 
 

Diskusi “Sistem Perfilman” di Jogja tanggal 21 April, kita akan membagikan booklet ring MFI 
melalui konstituen MFI yang akan menjadi pembicara disana (Tito Imanda & <Tentative> Budi 

Irawanto), dan wakil dari CNC, Perancis. 
 

Penutupan tanggal 22 April di Blitz, kita akan membuka booth MFI. 
 

- Diskusi Film UI tanggal 20 April, dimana MFI bisa membagi booklet tipis. 
Pembicara akan ditetapkan kemudian. 

 
 



Pendanaan untuk biaya percetakan dan aksi damai telah diturunkan oleh PokJa Fund Raising, sesuai 

dengan permintaan dari PokJa KamPu. Laporan keuangan akan kami kirimkan secara khusus dan 
terperinci ke PokJa FundRaising.  

 
Masukan untuk event-event yang akan datang tersebut diatas kami tunggu. 

 
Apabila booklet dan pin telah habis dibagikan ataupun terjual, kami akan mencetak yang baru dengan 

isi yang bisa direvisi bersama dengan tambahan informasi ataupun slogan untuk pin. Masukan harap 
diberikan selambat-lambatnya tanggal 20 April 2007, mengingat pada tanggal 26 April sudah harus 

tersedia materi campaign yang sudah diperbaharui. 
 

Pada bulan Mei, Blitz masih akan melakukan road shownya walaupun jadwal kepastiannya belum kami 
terima. Kiranya, MFI bisa bersama-sama mengajukan usulan kampanye dalam rangka Hari Pendidikan 

Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei. 


