Malam Anugerah Piala Citra 2019 Puncak Perfilman Indonesia Dalam Setahun
Jakarta, 8 Desember 2019. Malam Anugerah Piala Citra digelar di Studio Metro TV, Jakarta
pada 8 Desember. Acara puncak perfilman Indonesia dalam setahun digelar. Piala diberikan
kepada pemenang dari 21 kategori yang terdaftar dan satu penghargaan Lifetime Achievement.
Proses penjurian yang dilakukan sejak bulan September hingga Desember telah memilih mereka
yang dianggap terbaik dalam setahun terakhir.
Dipandu oleh Rory Asyari dan Melissa Karim, acara berlangsung dari jam 7 malam. Para
pembaca pemenang tahun ini diisi oleh bintang berbagai generasi yaitu Arifin Putra, Meriam
Belina, Chandra Endroputro, Ayushita, Maudy Koesnaedi, Angga Sasongko, Melly Goeslaw,
Anto Hoed, Daniel Mananta, Sheila Timothy, Marsha Timothy, Reza Rahadian, Jajang C. Noer,
Mira Lesmana, Riri Riza, Adhisty Zara, Angga Yunanda, Tio Pakusadewo, Giorgino Abraham,
Christine Hakim, Amanda Rawles dan perwakilan komite yaitu Nia Dinata. Hadir pula para Duta
Festival Film Indonesia (FFI) yaitu Laura Basuki dan Gading Marten. Penampil musik dan
performance adalah Dea Panendra, Zidni Hakim, Aminoto Kosin Orchestra dan spesial duet
bapak anak Indra Lesmana dan Eva Celia. Untuk memberikan kata sambutan yaitu Nadiem
Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) dan Lukman Sardi (Ketua Komite FFI 20182020).
Lukman Sardi menyampaikan, “Sebagaimana di hampir seluruh bidang kehidupan, juga di
semua ajang penghargaan kualitas, isu besar yang mesti dihadapi dan direspons dengan cermat
adalah perubahan. Revolusi digital yang merupakan determinan utama perubahan zaman/dunia
saat ini telah mengubah, bahkan di beberapa bagian menjungkirbalikkan, dua pilar utama
perfilman: teknologi dan pengetahuan. Termasuk di dalamnya estetika sinema. Paradigma baru
itu tentu akan sangat mempengaruhi cara kita menyelenggarakan festival dan melakukan
penilaian. Saya mengucapkan selamat kepada para nomine yang terpilih. Seperti selalu saya
katakan, Anda semua sejatinya sudah jadi pemenang.”
Dalam penyelenggaraan yang ke-39 kalinya, Piala Citra terus berusaha memberikan yang terbaik
sebagai otoritas kualitas film Indonesia. Slogan “Film Bagus, Citra Indonesia” tercermin dari
sebaran nominasi yang hadir dengan kaya gagasan, profesionalisme yang mapan, dan bernilai
estetik tinggi. Total delapan belas film cerita panjang, delapan film dokumenter panjang dan
pendek, enam film animasi pendek, enam film cerita pendek yang dinominasikan dalam 21
kategori.
Tiga film paling banyak yang mendapatkan nominasi adalah ‘Kucumbu Tubuh Indahku’, ‘Dua
Garis Biru’, dan ‘Bumi Manusia’ yang masing-masing mendapat total 12 nominasi. Ketiganya
juga dinominasikan untuk Film Cerita Panjang Terbaik.

Sejak pertama kali diselenggarakan pada 1955, Festival Film Indonesia (FFI) digagas sebagai
barometer perkembangan kualitas perfilman Indonesia. Melalui berbagai penghargaan yang
diberikan, publik dan kalangan perfilman sendiri bisa membaca pencapaian terbaik yang
dihasilkan pekerja film tanah air selama setahun terakhir.

