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K     omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menggelar Anti-Corruption Film 
Festival (ACFFest) pada Tahun 

2019. Festival ini dianggap membawa banyak 
perubahan serta cukup dinanti oleh anak muda 
di Indonesia. Program ini memilih 10 ide cerita 
terbaik bertema antikorupsi untuk selanjutnya 
mendapat pendampingan selama masa 
produksi. Hasil kompetisi tersebut kemudian 
diumumkan pada malam Penganugerahan 
ACFFest di bulan Desember 2019 lalu. Salah 
satu film dengan pesan yang bagus dan unik 
untuk dinikmati adalah Dompet Imajinasi.

Tema film ini berangkat dari persoalan 
yang sederhana ‘Apa yang Anda lakukan jika 
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menemukan dompet orang lain?’ Jalan cerita 
menjadi menarik ketika penemuan dompet itu 
terjadi pada anak-anak yang masih duduk di 
bangku SD. 

Diceritakan 2 anak berusia SD yang senang 
berimajinasi, Asep dan Adul, menemukan 
dompet tergeletak begitu saja. Penemuan ini 
membawa kedua anak petualangan seru dalam 
upaya mengembalikan dompet ke pemiliknya. 
Mereka memiliki prinsip dan keinginan yang 
kuat untuk mengembalikan dompet tersebut. 
Sepanjang perjalanan menuju rumah pemilik 
dompet, prinsip dan keyakinan mereka 
dipertaruhkan dengan berbagai rintangan yang 
dihadapi. 



Hari Anak Nasional (HAN) di Indonesia diperingati setiap tang-
gal 23 Juli. Hari Anak Nasional diprakarsai oleh Kongres Wan-
ita Indonesia (Kowani) dan ditetapkan oleh Presiden Soeharto 
pada tahun 1984 memalui Keputusan Presiden RI Nomor 44. 
Peringatan tersebut merupakan wujud kepedulian bangsa Indo-
nesia terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan 
berkembang secara optimal. 
Dalam sejarahnya, peringatan Hari Anak Nasional mengalami 
pergantian tanggal dan momentum. Penetapan Hari Anak Na-
sional dilakukan juga berdasarkan resolusi majelis umum PBB 
836 (IX) pada tanggal 14 Desember 1954 yang memberikan 
rekomendasi kepada semua pemerintah negara untuk meresmi-
kan Hari Anak pada tanggal yang sesuai dengan pertimbangan 
masing-masing negara.

 “KURANG CERDAS DAPAT DI PERBAIKI 
DENGAN BELAJAR, KURANG CAKAP 
DAPAT DIHILANGKAN DENGAN 
PENGALAMAN, NAMUN TIDAK JUJUR 
ITU SULIT DI PERBAIKI.”
– BUNG HATTA

TAHUKAH KAMU?

Film berdurasi 14 menit 30 detik ini 
mencoba untuk mengajak diskusi sikap jujur 
tak selalu mudah dilakukan. Ada banyak 
alasan dan situasi yang mempertaruhkan sikap 
kita untuk bertindak jujur. Penuturan pesan 
melalui imajinasi anak-anak cukup menarik 
menjadi bahan pemantik diskusi tentang sikap 
antikorupsi. Menonton film ini memang harus 
disertai dengan diskusi. Hal ini dikarenakan 
percakapan dalam alur cerita masih sangat 
sederhana untuk mengajak penonton 
memahami sifat kejujuran secara tersirat. 
Meskipun genre film adalah fiksi dan imajinasi 
sebagai bumbu utamanya, penjelasan latar 
belakangnya antar adegan tidak terlaku kuat. 
Seperti kehadiran hansip di tengah jalan hutan 
dengan duduk dikursi dan mendengarkan radio. 
Tidak dijelaskan mengapa hansip tersebut 
berjaga-jaga ditengah jalan. 

Meskipun banyak catatan dari hasil film-
film ACFFEST, hal yang harus diapresiasi dari 
penyelenggaraan kompetisi tersebut adalah 
lahirnya sineas generasi baru yang terlibat 
dalam kampanye antikorupsi. Film-film 
ACFFEST dapat diakses secara cuma-cuma 
melalui akun KPK RI di saluran media sosial 
Youtube. Bisa juga diakses dengan meminjam 
koleksi DVD kompilasi film ACFFest 2019 di 
Perpustakaan KPK.

Asep dan Adul menemukan sebuah dompet 
berisi beberapa lembar uang kertas dan kartu tanda 
pengenal. Tekad yang kuat untuk berbuat baik 
akan menuntun mereka pada sebuah pengalaman 
imajinasi yang di luar kendali. Karena untuk dapat 
tiba di rumah si pemilik dompet, mereka harus 
melewati ninja penjaga yang jahat.

SINOPSIS



Kompilasi Film ACFFEST 2018

1. Blessed
2. One Second
3. Sekeping Tanggung Jawab
4. Subur itu Jujur
5. Kurang 2 ONS
6. Baskara ke Wukir
7. Jimpitan
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Kompilasi Film ACFFEST 2015
1. Kenangan
2. Tinuk 
3. Iklan
4. Ora Imbang
5. Pengen HP
6. Mengadu Nasib di Negri 

Orang
7. Mereka Juga Manusia
8. Kanit Bu
9. SP3
10. Makanan Malam

Mataram: A Novel of Love, 
Faith, and Power In Early Java

Di Mataram ia menemukan se-
buah kerajaan yang siap untuk 
menentukan takdirnya - antara 
masa lalu para dewa dan roh 
yang kaya, Islam yang lebih 
keras dan orang-orang Eropa 
yang memaksa menawarkan 
ilmu pengetahuan dan Tuhan.  

Becoming

Untuk pertama kalinya, Mi-
chelle Obama menggambar-
kan tahun-tahun awal per-
nikahannya dalam buku ini. Ia 
mengisahkan masa-masa keti-
ka dia berjuang untuk menye-
imbangkan pekerjaan dan kel-
uarganya dengan karir politik 
suaminya yang bergerak cepat.  

Margaret Thatcher: The Down-
ing Street Years

Sejak Winston Churchill memi-
liki kepala negara, Inggris 
memiliki peran sangat dekat 
dan bahkan berpengaruh da-
lam politik AS dan acara-acara 
dunia. Salah satu kepala negara 
yang berpengaruh adalah Mar-
garet Thatcher.  

Isaiah Berlin: The Hedgehog 
and The Fox

Buku pendek Isaiah Berlin 
adalah salah satu karya paling 
terkenal dan paling dirayakan 
oleh Isaiah Berlin.   Sejarahnya 
yang agak rumit mungkin layak 
untuk diringkas secara singkat.

Luo Guanzhong: The Romance 
of The Three Kingdoms

Merupakan novel yang 
menceritakan kisah keruntuhan 
Kerajaan Dinasti Han.  Novel 
epic Ini mengisahkan sejarah 
disintegrasi Dinasti Han pada 
masa sekitar 168 hingga 280.  

Pulang

Novel Pulang berlatar belakang 
Paris pada masa Mei 1968, saat 
gerakan mahasiswa berke-
camuk di Paris. Tokoh utama 
novel ini adalah Dimas Suryo, 
seorang eksil politik Indonesia 
yang ikut demonstrasi mela-
wan pemerintah Prancis. 

Nyanyi Sunyi Seorang Bisu

Buku ini adalah satu-satunya 
karya non-fiksi Pramoedya 
semasa menjadi tahanan di 
Pulau Buru. Buku ini merupa-
kan kumpulan catatan berisi 
surat-surat pribadi kepada 
anak-anaknya yang tak pernah 
terkirim atau sekedar catatan 
saat ia merenung perjalanan 
yang pernah dilewatinya. 


