
PANDUAN
SEWA RUANG



kineforum merupakan bioskop alternatif non-profit pertama di 
Jakarta. Ruang putar yang telah menjadi obsesi yang ada sejak 
tahun 1970-an dari para pembuat film independen Indonesia 
dan penonton film di Indonesia yang berharap adanya sebuah 
gedung bioskop alternatif yang bisa memutarkan film-film 
yang tidak bisa diputarkan di gedung bioskop reguler yang 
komersial semata. Bioskop yang memang diperuntukkan untuk 
film yang memiliki standar pemutaran yang setara bioskop 
komersial dengan proyektor dan suara baik yang memutar 
beragam film yang dikemas dalam konteks program secara 
reguler. Prioritas program kami adalah peningkatan apresiasi 
penonton (terutama kalangan muda) dengan mengajak 
penonton merasakan menjadi bagian dari sinema dunia, dulu 
dan sekarang serta melakukan proses edukasi terus menerus 
untuk mereka dimana program yang ditayangkan memiliki 
konteks hubungan film dengan isu kemasyarakatan serta 
pengembangan dari bahasa film.

kineforum

Taman Ismail Marzuki (belakang Galeri Cipta 3)
Jalan Cikini Raya 73, Jakarta Pusat 10330, Indonesia

[T] 021-3162780 
[E] info@kineforum.org
[W] kineforum.org / dkj.or.id
[TW & IG] @kineforum
[FB] www.facebook.com/kineforum



// Ketentuan Sewa Ruang

Fasilitas
• Ruang ukuran 7 x 8 m
• Kapasitas: 45 kursi (berbentuk cinema seating) 

dengan 5 kursi tambahan 
• Perforated screen ukuran 3 x 6 m

Proyektor 
• Proyektor 35mm 
• Proyektor digital (5.000 lumens ansi)
• Mikrofon: 2 buah 
• Sound system: Dolby 5.1 Digital Surround
• AC
• Listrik

Format Film
• Digital video (AVI, FLV, MOV, WMV, MP4)
• 35mm celluloid

Harga Sewa
• 1 slot (2-3 jam): Rp 1.000.000,-
• 2 slot (3-6 jam): Rp 2.000.000,-
• 3 slot (6-9 jam): Rp 3.000.000,-
• Overtime: Rp 350.000,-/jam

Keterangan:
• Durasi sewa ruang untuk tiap slot sudah termasuk 

waktu untuk persiapan acara;
• Harga sewa ruang sudah termasuk biaya 

kebersihan, 1 orang projectionist, dan 2 staf 
operasional.

!



Prosedur Sewa
• Penyewaan ruang kineforum terbuka untuk beragam 

acara yang berhubungan dengan pemutaran film;
• Setiap pengajuan sewa ruang akan ditinjau oleh 

pihak Manajemen kineforum.

Tahap-Tahap Penyewaan Ruang
1. Pemesanan ruang dilakukan selambat-lambatnya 

14 hari sebelum pelaksanaan acara, dengan mengisi 
Formulir Sewa Ruang secara online yang terdapat 
pada tautan berikut: www.kineforum.org;

2. Konfirmasi sewa ruang, terhadap formulir yang 
sudah dikirimkan, akan diberikan selambat-
lambatnya 10 hari sebelum pelaksanaan acara;

3. Biaya pemesanan ruang sebesar 25% dari 
keseluruhan biaya sewa, dibayarkan selambat-
lambatnya 10 hari sebelum pelaksanaan acara;

4. Kontrak Sewa Ruang ditandatangani selambat-
lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan acara, 
disertai dengan pembayaran uang sewa sebesar 
50% dari keseluruhan biaya sewa;

5. Sisa biaya sewa, sebesar 25% dari keseluruhan 
biaya sewa, wajib dilunasi selambat-lambatnya 2 
hari sebelum pelaksanaan acara.

6. Jika tenggat waktu yang diberikan untuk tiap-tiap 
tahapan pembayaran tidak dipenuhi, maka pihak 
kineforum berhak membatalkan penyewaan ruang 
secara sepihak dan termin uang sewa yang telah 
dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
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Pengiriman Formulir
Sewa Ruang

Pemesanan Ruang

Konfirmasi & Pembayaran 
Biaya Pemesanan Ruang 

Tahap I (25%) 

Penandatanganan Kontrak 
& Pembayaran Biaya Sewa 

Ruang Tahap II (50%) 

Pelunasan Biaya Sewa 
Ruang (25%)

Pelaksanaan Acara
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Pembayaran
Seluruh bentuk transaksi keuangan dilakukan melalui 
transfer bank ke rekening berikut:

Bank OCBC NISP
No. rekening: 545810233621
Atas nama: Poetra Rizky Harindra

Setelah setiap transaksi, mohon segera melakukan 
konfirmasi pembayaran kepada narahubung:

Poetra Rizky Harindra
Manajer kineforum
+62.815.1950.0077
info@kineforum.org

Bukti transfer wajib dipindai/difoto dan dilampirkan 
pada surel konfirmasi yang dikirim. Pembayaran akan 
dianggap sah jika bukti transfer untuk setiap transaksi 
sudah diterima oleh pihak kineforum.
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Perubahan Tanggal & Pembatalan
• Perubahan tanggal sewa ruang bisa dilakukan jika 

ada keadaan darurat dan/atau force majeure;
• Perubahan tanggal sewa ruang hanya bisa dilakukan 

1 kali, selambat-lambatnya 7 hari sebelum 
pelaksanaan acara, dan jika jadwal sewa ruang 
masih tersedia;

• Perubahan tanggal sewa ruang yang dilakukan lebih 
dari 1 kali dengan kurun waktu berikut.
• 7-14 hari sebelum pelaksanaan acara, akan 

dikenakan biaya tambahan sebesar 10% dari 
biaya sewa;

• 7 hari (atau kurang) sebelum pelaksanaan 
acara, akan dikenakan biaya tambahan sebesar 
25% dari biaya sewa;

• Pembatalan sewa harus disampaikan secara resmi, 
dengan ketentuan sebagai berikut.
• Pembatalan yang dilakukan 10-14 hari 

sebelum pelaksanaan acara, akan mendapat 
pengembalian biaya yang telah dibayarkan, 
dipotong sebesar 10% dari biaya sewa;

• Pembatalan yang dilakukan 5-9 hari 
sebelum pelaksanaan acara, akan mendapat 
pengembalian biaya yang telah dibayarkan, 
dipotong sebesar 25% dari biaya sewa;

• Pembatalan yang dilakukan kurang dari 5 
hari sebelum pelaksanaan acara, tidak akan 
mendapat pengembalian biaya sewa sama 
sekali.



Promosi & Penyelenggaraan Acara
• Jasa penyelenggaraan acara, termasuk promosi 

dan publikasi acara, tidak menjadi tanggung jawab 
pihak kineforum; kecuali jika ada kesepakatan dalam 
Kontrak Kerja Sama antara pihak penyewa dan 
kineforum;

• Penyewa tidak diperkenankan mencantumkan logo 
kineforum pada segala bentuk bahan publikasi 
acara, kecuali jika ada kesepakatan dalam Kontrak 
Kerja Sama antara pihak penyewa dan kineforum;

• Untuk acara dengan tiket yang berbayar, pengelolaan 
tiket menjadi tanggung jawab penyewa; kecuali jika 
ada kesepakatan dalam Kontrak Kerja Sama antara 
pihak penyewa dan kineforum.

Teknis & Operasional
• Rapat Persiapan Teknis wajib dilakukan antara pihak 

penyewa dan kineforum selambat-lambatnya 2 hari 
sebelum pelaksanaan acara;

• Beberapa hal yang perlu disiapkan oleh pihak 
penyewa saat Rapat Persiapan Teknis antara lain:
• Susunan acara;
• Jadwal persiapan acara;
• Daftar kebutuhan perlengkapan/teknis;
• Daftar bahan publikasi yang akan dipasang;
• Perkiraan jumlah panitia acara secara 

keseluruhan;
• Screening test dapat dilakukan selambat-lambatnya 

2 hari sebelum pelaksanaan acara (dengan adanya 
kesepakatan antara pihak penyewa dan Koordinator 
Teknis kineforum terlebih dahulu);

• Pihak kineforum tidak menyediakan film yang 
diputar dan tidak bertanggung jawab atas materi 
film yang diputar;

• Pihak penyewa diperkenankan untuk membawa 
konsumsi sendiri.
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Peraturan Penggunaan Ruang 

1. Wajib menjaga dan memelihara seluruh barang yang 
terdapat di seluruh area kineforum;

2. Wajib mematuhi segala peraturan yang telah 
ditetapkan oleh pihak kineforum, agar keamanan 
dan kebersihan dapat terjaga selama acara 
berlangsung;

3. Tidak diperkenankan membawa makanan dan 
minuman ke dalam ruang pemutaran;

4. Tidak diperkenankan merokok di dalam ruang 
pemutaran;

5. Tidak diperkenankan membawa obat-obatan 
terlarang, benda-benda tajam, dan senjata api;

6. Wajib mengembalikan barang-barang dan/atau 
ruang-ruang milik kineforum seperti kondisi semula, 
setelah acara selesai;

7. Tidak diperkenankan menggunakan, memindahkan, 
dan/atau membawa keluar barang-barang milik 
kineforum tanpa izin dan sepengetahuan pihak 
kineforum;

8. Jika terjadi kerusakan pada barang dan/atau ruang 
kineforum, penyewa wajib membayar ganti rugi 
sesuai evaluasi pihak kineforum; 

9. Wajib memberikan izin kepada pihak kineforum 
untuk mengawasi keseluruhan proses acara, mulai 
dari tahap persiapan hingga usai;

10. Tidak diperkenankan menyimpan dan/atau 
menitipkan barang-barang di tempat-tempat 
yang tidak sesuai dengan kesepakatan saat Rapat 
Persiapan Teknis;

11. Seluruh ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-
waktu, sesuai kebijakan pihak kineforum sesuai 
kesepakatan bersama.



Narahubung
Poetra Rizky Harindra

Manajer kineforum
+62.815.1950.0077
info@kineforum.org




