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4 – Bagi paraa penikmat kkopi, siapa yang
y
tak kenal kopi Sumaatera? Arom
ma
kopi Sum
matera yang khas kerap kali
k menjadi menu minuman andalan bagi gerai‐gerai kopi di
seluruh dunia. Tapi apakah laantas duniaa setelah menikmati
m
secangkir ko
opi Sumaterra
kemudian tahu bahw
wa Kopi Sum
matera berasal dari Indo
onesia? Apaakah merekaa tahu bahw
wa
Indonesiaa adalah termasuk salaah satu pengghasil kopi terbesar
t
di dunia? Bahwa Indonesia
tidak hanya Bali. In
ndonesia itu
u begitu luaas, kaya dan
n beragam. Berangkat dari situ laah
akhirnya Perum PFN berkolaborasi dengan B
BudFilm, Traaffic Producttion dan GoodNews Film
m,
serta did
dukung ole
eh Saga Picctures, Mattajitu dan Pintu Kecil Lab, bersama ‐ sam
ma
memproduksi film Dokumenter
D
r Biji Kopi IIndonesia” besutan suttradara Bud
di Kurniawan.
“Kesamaan Visi dem
mi mengangkat kekayaaan dan keraagaman Indo
onesia yang menyatukaan
kami unttuk saling beekerja samaa. PFN sendiiri adalah se
ebuah rumah produksi yang
y
ber plaat
merah, sehingga kam
mi berkomitm
men, apapun yang kami produksi harus memuaat nilai posittif
Indonesiaa, mendidik dan membaangun karakkter bangsa.”” papar Shelvy Arifin, Direktur Utam
ma
Perum PFFN
Persiapan film ini diirencanakan dengan san
ngat matangg dan melallui riset yan
ng mendalam
m.
“Kami seemua yang tergabung dalam tim Biji Kopi Indonesia beerkomitmen
n penuh saaat
memproduksi film ini, sehinggaa hanya datta valid dan
n narasumbeer yang berrkompeten di
bidangnyya yang kami masukkaan. Seperti Bapak Pujo Semedi ‐ salah satu narasumeer
merupakkan seorang guru besar Antropologgi dari Univeersitas Gajah
h Mada Yogyyakarta”, ujaar
Budi Kurn
niawan. “Selain itu juga kami juga b
bersyukur de
engan bergab
bungnya Bap
pak Uji Sapittu
dan Ibu Elvi
E Kusumaningtyas, seorang praktisi dari dunia Kopi, sehingga makin memperkayya
konten dari
d film ini” lanjutnya.
Film Biji Kopi Indoneesia atau “A
Aroma of Heaven” dalam
m bahasa Ingggrisnya ini disajikan baak
sebuah dongeng
d
visu
ual tentang sebuah neggeri kopi. Para penonton
n akan diajaak ke tempaat‐
tempat yang
y
belum
m pernah terekspos seb
belumnya, dan
d ditunjukkkan hal yang biasa daan
familiar namun menjadi unik dan istimew
wa karena disajikan deengan cara yang sangaat
berbeda.. Bahwa secangkir kopi lebih dari seekedar tren dan gaya hidup masa kini.
k
Sehinggga
harapann
nya diakhir cerita peno
onton akan paham bahw
wa tradisi, b
budaya, sen
ni, iman sertta
keyakinan adat mem
mberikan ban
nyak kontribusi terhadap
p catatan alu
ur sejarah ko
opi Indonesia.
Direncan
nakan akan ditayangkan
d
perdana taanggal 3 Juni 2014 dan selanjutnya akan diputaar
secara reegular mulai tanggal 4 – 6 Juni 201
14, di jaringgan bioskop Blitz Megap
plex, Film Biji
Kopi Indonesia ini diharapkan dapat mem
mprovokasi penontonnyya dengan pertanyaan :
“seberap
pa dekat kitaa mengenal kopi yang kkita konsumsi setiap hari?” dan “se
eberapa kenal
kita denggan keragam
man Indonesiia?”
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Tentang Film Dokum
menter Biji Kopi
K
Indonesia :
Judul Asli
Judul Inte
ernasional
Sutradara
Eksekutiff Produser
Produserr
Durasi
Tahun Rilis
Bahasa
Subtitle
Format
Negara Asal
A
Produksi

: Biji Kopi Indonesia
: Aroma off Heaven
: Budi Kurn
niawan
: Shelvy Arrifin
: Papang Lakey
L
& Nich
holas Yudifarr
: 65 menitt
: 2014
: Indonesiaa, Belanda, JJawa, Sunda, Gayo, Osin
ng.
: English
: Digital Cinema
: Indonesiaa
: Perum Produksi
P
Film
m Negara (PFFN), Budfilm,, Traffic Prod
duction,
GoodNews Film.

Tentang Perum Prod
duksi Film Negara :
ulai dari pem
mbentukan Berita
B
Film In
ndonesia (BFFI) pada tahu
un 1945, yan
ng
Berdirinyya PFN dimu
kemudian mengalam
mi beberapaa kali perub
bahan namaa seperti Peerusahaan Pilem
P
Negarra
(PPN) daan Perusahaaan Film Neegara (PFN) pada tahun
n 1950, Pusat Produksi Film Negarra
(PPFN) dan
d
yang teerakhir berd
dasarkan Su
urat Keputu
usan Presideen RI No.5 tahun 1988,
menjelma jadi Perum
m Produksi Film Negaraa dan statussnya dialihkkan sebagai Badan Usah
ha
Milik Neggara.
Sejak aw
wal pendiriaannya, Peru
um Produkssi Film Neggara sangat menyadari tugas yan
ng
diembannya, yaitu merekam,
m
m
mendokumen
ntasikan dan
n menyebarluaskan gerak kehidupaan
bijakan sertaa program kegiatannyaa pemerintaah
nasional yang diejawantahkan dalam keb
dalam raangka pemb
bangunan nasional.
n
Peerum PFN juga berkom
mitmen mem
mpromosikaan
kekayaan
n dan keraggaman Indon
nesia. Oleh karena itu, misi PFN saat
s
ini adalah berupayya
berpartissipasi aktif dalam perrkembangan
n perfilman nasional yang berorrientasi pad
da
perkemb
bangan tekn
nologi perfilman, sertaa dapat meewujudkan “Nation an
nd Characteer
Building”” melalui meedia film dan
n audio visuaal
Untuk infformasi lebih lanjut, silaakan menghu
ubungi :
Fey Shintta
PR & Maarketing Man
nager Perum
m PFN
Telp: 021
1 ‐ 8192508
SMS: 081
12 8105 740
02
Email: In
nfo@pfn.co.iid
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