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Homebound adalah penggambaran intim dari pengalaman seorang pekerja migran di luar negeri dan 
film ini merupakan panggilan yang mendesak bagi mereka yang telah berkontribusi pada sebuah sistem 
yang mengambil keuntungan dari 1000-an perempuan setiap tahun.

Judul Homebound
Format 4K (24fps)
Format Suara Stereo
Produksi Two Islands Digital
Tahun Produksi 2022

Logline

Film Details

Genre Dokumenter Animasi
Durasi 17 menit
Bahasa Indonesia, Mandarin
Subtitles Inggris, Indonesia
Copyright ©2022 PT Dua Pulau Digital

Press Kit



02

Tari rindu untuk pulang ke Indonesia setelah lebih dari 10 tahun bekerja di Taiwan. Ketika pandemi 
Covid-19 melanda, rencananya terurai, mengungkapkan kurangnya hak bagi pekerja migran yang rentan 
dan informasi yang salah secara sistemik.

Tari menceritakan perjalanannya sendiri dan mengungkapkan kisah pribadi terkait keputusannya untuk 
bekerja di Taiwan, hubungan keluarga yang kurang harmonis, risiko bekerja di luar negeri, dan jebakan 
yang ia alami. Tari berbagi cerita intim tentang bagaimana hubungannya yang pincang dengan putranya, 
mengungkapkan rasa bersalah yang dia rasakan karena meninggalkannya.

Homebound adalah penggambaran intim dari pengalaman seorang pekerja migran di luar negeri dan 
film ini merupakan panggilan yang mendesak bagi mereka yang telah berkontribusi pada sebuah sistem 
yang mengambil keuntungan dari 1000-an perempuan setiap tahun.

Sinopsis
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Terlepas dari risiko dan kerentanan, sekitar satu juta orang Indonesia bermigrasi ke luar negeri setiap 
tahun. Iming-iming nya menarik, para Pekerja Migran Indonesia (PMI) bisa mendapatkan penghasilan 
hingga enam kali lipat dari yang mereka dapat jika bekerja di dalam negeri. PMI dianggap sebagai 
bagian integral dari ekonomi domestik Indonesia dan rencana pengentasan kemiskinan jangka panjang. 
Namun, pada saat yang sama mereka menghadapi risiko besar dan menanggung semua biaya pra-
penempatan. Pasal 30 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja 
Asing Indonesia telah dirancang untuk menganulir hal tersebut, sebagai upaya untuk mengubah seluruh 
mata rantai proses ketenagakerjaan. Namun, undang-undang tersebut belum diterapkan dan ada 
dorongan balik yang signifikan dari setiap mata rantai yang paling dirugikan.

Agen di negara tujuan memperdebatkan bahwa kebijakan baru akan membuat PMI terlalu mahal dan 
menjadi ancaman untuk beralih ke sumber tenaga kerja lain. Di dalam negeri, banyak pemerintah 
provinsi tidak siap menanggung biaya pelatihan calon pekerja migran, yang merupakan bagian dari 
biaya penempatan mereka. Analis berpendapat, sistem yang ada harus berubah secara bertahap dan 
diperlukan struktur biaya yang jelas, yang kemudian dikomunikasikan secara efisien dan dinyatakan 
dengan jelas dalam kontrak.

Latar Belakang
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Ismail Fahmi Lubis - Sutradara
Ismail dianggap sebagai salah satu sutradara film dokumenter terkemuka di Indonesia. Ia kuliah di Institut 
Kesenian Jakarta (IKJ) pada 1993, jurusan Film dan Penyutradaraan. Setelah lulus, ia menyutradarai 
beberapa serial drama televisi Indonesia sebelum beralih fokus ke film dokumenter pada 1998. Sebagai 
seorang sinematografer, Ismail telah bekerja dengan pembuat film terkenal termasuk pembuat film 
Belanda, Leonard Retel Helmrich (Shape of the Moon, 2004) dan Australia’s Cathy Henkel (The Burning 
Season, 2008). Dia telah menyutradarai tiga film dokumenter panjang, yaitu “Masked Monkey”, “Tarling Is 
Darling” dan “Help Is On The Way”. Film-filmnya telah diputar di Rotterdam IFF, Busan IFF, Jean Rouch IFF, 
Doc Point Documentary Film Festival dan Taiwan IFF. Film-filmnya telah ditayangkan di PTS Taiwan, EBS 
Korea Selatan, Al Jazeera dan GoPlay Indonesia. Dua film dokumenter pertama Ismail dinominasikan untuk 
Penghargaan Film Dokumenter Panjang Terbaik di Festival Film Indonesia (FFI), filmnya “Help Is On The 
Way” memenangkan penghargaan pada tahun 2019.
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• Homebound dipresentasikan sebagai bagian dari IF/ Then SouthEast Asia dan In-Docs YMFFI pada 
tahun 2019.

Informasi terbaru tentang festival akan segera hadir

Festival dan Pemutaran Film

Teaser Screener
(2idFilm2022)

Photos Poster

Klik tautan di bawah ini untuk mengakses materi promosi

https://www.youtube.com/watch?v=YCHv6WlfqZk
https://f.io/NXbWLgsD
https://drive.google.com/drive/folders/1WZt1ezA94qris-IPc0NRiRaeBmt2aKj8
https://drive.google.com/drive/folders/1EDRikcpZeTDCTeP45iCdpoYMQxDw0ByG
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Telepon +62 858 8863 5813 
Email nick@2id.asia
URL www.thehomeboundfilm.com
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