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WAKIL GUBERNUR BALI 

SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR BALI PADA ACARA  

WEBCONFERENCE  DUNIA DESA FILM BALIWOOD  

 

Yang terhormat : 

- Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 

 

Yang saya hormati: 

- Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja 

- Direktur Film/ TV/ Animasi Industri Kreatif dan 

Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Republik Indonesia 

- Bapak Sandiaga Uno 

- CEO Baliwood Indonesia dan Miracelova Screen 

Institute 

- Rektor ITB Stikom Bali 
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- Para Narasumber Manca Negara Asia, Eropa, 

Amerika dan Australia (CEO, Industri terkait, 

Akademisi) juga dari dalam negeri mewakili 

Universitas Udayana, LIPI, Desa Film, komunitas, 

dll. 

- Para Peserta Webconference yang saya banggakan 

"Om Swastyastu", 

"Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh", 

"Shalom, Namo Buddhaya". 

"Salam Sejahtera Bagi Kita Semua", 

"Salam Kebajikan", 

"Rahayu". 

 

 Sebagai umat beragama, pertama-tama marilah 

kita menghaturkan Puja Pengastuti dan Sesanthi 

Angayu Bagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ 

Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara 

Nugraha-Nya kita dapat hadir bersama dalam rangka 

Pelaksanaan WEBCONFERENCE DUNIA DESA FILM 
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BALIWOOD  dalam keadaan sehat dan dalam suasana 

penuh kebersamaan. 

 

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

 

Saya sangat memahami bahwa saat ini adalah 

saat yang sangat berat bagi kita semua, terutama bagi 

para pekerja teknis produksi film. Namun, saya 

berharap kondisi pandemi Covid-19 tidak membuat 

para pembuat film, pelaku industri film serta penggiat 

komunitas film menjadi berkecil hati. Kita semua 

berharap kondisi ini tidak membuat kita patah 

semangat. Justru, sekarang saatnya kita ditantang 

berpikir kreatif, menggunakan inovasi teknologi untuk 

terus berkarya dan menebarkan manfaat 

kepadaiimasyarakat, dan ternyata tantangan tersebut 

telah terjawab dengan diselenggarakannya 

WEBCONFERENCE DUNIA DESA FILM BALIWOOD ini. 

Kegiatan ini membuktikan bahwa insan perfilman tidak 

berhenti dan tidak menyerah untuk tetap berkreasi dan 
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berinovasi dalam menjalankan peran dan fungsinya 

sebagai mediator, komunikator dan edukator yang 

memberi manfaat bagi masyarakat disaat terjadi 

pandemi Covid-19 ini. Terhadap hal ini tentu saya tidak 

lupa untuk memberikan apresiasi yang setinggi-

tingginya kepada pihak penyelenggara dan semua 

unsur yang terlibat didalamnya. 

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

Selanjutnya, bila kita berbicara tentang film tentu 

tidak bisa lepas untuk berbicara tentang kemajuan 

teknologi, khususnya kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi ini telah membuka babak baru bagi 

masyarakat untuk mengakses informasi secara mudah 

dan cepat. Setiap orang memiliki akses terhadap 

sumber informasi dimanapun di dunia ini. Semua ini 

membawa konsekuensi, masyarakat menjadi kritis dan 

tanggap terhadap hal yang berkembang. Kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi yang telah dicapai 

saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan 
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memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan 

bagi kehidupan umat manusia. 

Kemajuan teknologi ini juga merambah ke dunia 

film. Karena produksi film saat ini tidak terlepas dari 

unsur teknologi di dalamnya. Film yang selalu 

bergerak sejalan dengan perubahan teknologi, dimana 

film mempunyai satu unsur penting dalam tampilannya 

yaitu gambar. Teknologi kamera yang pada awalnya 

hanya mampu menangkap gambar berkembang terus 

menerus dengan kualitas dan inovasi yang berbeda, 

sehingga mampu menangkap dan merekam gambar 

yang bergerak, bukan hanya memotret objek diam 

semata. 

 

Kemajuan penting lainnya yang nampak pada 

film di era teknologi ini adalah, dimana pada awalnya 

film ditampilkan dalam format layar yang besar, 

kemudian bergerak ke medium yang lebih kecil seperti 

televisi, layar komputer dan laptop, dan saat ini 

semakin kecil pada tampilan perangkat mobile phone. 
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Fenomena digital ini sangat mempengaruhi 

masyarakat dalam mengkonsumsi informasi dan 

hiburan, disamping itu saat ini film telah menunjukan 

peranan dan jasa yang berarti dalam kehidupan 

manusia.  

 

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

 

Berkat film realitas kehidupan diperdekat. 

Manusia dapat saling mengetahui dan mempelajari 

berbagai aspek kehidupan suatu bangsa hanya 

dengan menyaksikan suatu film. Dampak ini 

memperlihatkan kemungkinan - kemungkinan 

menjadikan film sebagai akses yang begitu besar 

terhadap suatu realitas dan proses realitas kehidupan 

suatu bangsa, sehingga film seharusnya bisa menjadi 

media promosi dan komunikasi yang memberikan 

fungsi penerangan, pendidikan, pengembangan 

budaya dan ekonomi, selain juga memberikan fungsi 

hiburan kepada masyarakat. Khususnya dalam 
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fungsinya sebagai media komunikasi pengembangan 

budaya bangsa suatu negara. Pengenalan teknologi 

film harus merupakan interaksi yang menghasilkan 

pengkayaan nilai-nilai budaya dan bukan 

menghancurkan kekayaan nilai-nilai budaya bangsa 

lainnya. Oleh sebab itu, dalam melestarikan nilai-nilai 

budaya bangsa kemajuan teknologi perfilman     

haruslah dibangun berdasarkan komitmen dan 

keseimbangan antara ilmu, nilai dan seni, antara fakta, 

fiksi dan ilusi antara pelestarian, pengembangan dan 

pemberdayaan dan antara akal, kesadaran serta 

keindahan dengan tetap menjaga kelokalan budaya 

masing-masing. Hal ini sejalan dengan grand design 

dari pembangunan Bali kedepan menuju kedalam 

tatanan kehidupan baru yang holistik yang disebut 

dengan Bali Era Baru, dimana Kebudayaan sebagai 

hulu yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali 

dan sebagai basis serta pilar utama pembangunan 

perekonomian masyarakat Bali. 
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Akhirnya, dengan melihat sosok para 

Narasumber yang sangat mumpuni dibidangnya 

dengan berbagai topik yang akan disajikan masing-

masing, saya berkeyakinan bahwa penyelenggaraan 

Webconference ini akan memberikan manfaat yang 

besar kepada masyarakat sebagaimana harapan kita 

semua.  Terutama dalam rangka memajukan dan 

mempromosikan   potensi-potensi unggulan desa yang 

meliputi aspek pariwisata, seni dan budaya serta 

potensi ekonomi desa lainnya untuk selanjutnya dapat 

di blow up ke permukaan masyarakat global melalui 

film yang terus bergerak maju sejalan dengan 

kemajuan teknologi yang senantiasa berkembang 

secara pesat dan cepat. 

 

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

 

Demikian beberapa hal yang dapat saya 

sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Selamat 

melaksanakan webconference, semoga Ida Sang 



9 

 

 

Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 

memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita 

semua. 

 

 

 

Sekian dan terima kasih.  

"Om Chanti, Chanti, Chanti, Om". 

"Wassalammualaikum Wa Rahmatullahi Wa 

Barakatuh",  

"Rahayu". 

 

 

WAKIL GUBERNUR BALI, 

 

 

TJOK OKA AA SUKAWATI 
 
 
 


