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JAKARTA, KOMPAS.com - Per Senin (16/11/2020), XXI kembali mengoperasikan jaringan bioskopnya di 16 lokasi di DKI Jakarta. Hanya saja ada beberapa aturan. Antara lain, usia pengunjung yang diperbolehkan masuk ke studio bioskop adalah 12 hingga 60 tahun. Dulu, kapasitas di studio bioskop
bekas hanya 25 persen. Selain itu, jangan biarkan pengunjung makan dan minum di studio. Dewinta Hutagaol, head of Corporate Communications and Brand Management Cinema XXI, juga mengingatkan pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan. Semua pengunjung diminta untuk selalu
menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan tangan selama berada di lingkungan bioskop, dan disarankan untuk tinggal di rumah jika merasa tidak sehat, kata Dewinta Hutagaol dalam rilis resmi, Senin. Baca juga: 16 Bioskop XXI di Jakarta Dibuka Kembali Mulai hari ini Di situs resmi
XXI adalah sejumlah film dalam dan luar negeri dengan genre berbeda yang sudah mulai disiarkan. Misalnya, film Break The Silence: The Movie yang menunjukkan perjalanan grup Idola BTS selama tur dari 2018 hingga 2019. Break The Silence: The Movie juga merupakan sekuel dari Burn The Stage:
The Movie, yang dirilis pada 2018. Ada juga film laga, Ip Man 4: The Finale yang sebenarnya dirilis di Indonesia pada Desember 2019. Untuk film luar negeri lainnya ada Jumanji The Next Level, Brahms: The Boy II, Kursk, The Cave dan Line of Duty. Baca juga: Bioskop CGV Dibuka di Jakarta,
Bagaimana dengan XXI? Sedangkan untuk film lokal yang penuh dengan film horor seperti Setan, I Know When You Die, dan Kanjeng Kliwon. Penasaran dengan setiap film dan jam tayang, bisa didekati langsung di . Sementara itu, lokasi bioskop yang buka Gading XXI, Gandaria City XXI, Kota
Kasablanka XXI, PIM 2 XXI, Puri XXI, Blok M XXI, Metropole XXI, City Plaza Jatinegara XXI, Plaza Senayan XXI, Daan Mogot XXI, Artha Gading XXI, Citra XXI, Bassura XXI, Kalibata XXI, KTM XXI dan PGC XXI. Xxi mengkonfirmasi selama uji coba pembukaan kembali bioskop ini bahwa mereka akan
meninjau kondisi yang ada. Baca juga: Bioskop XXI Dibuka Kembali, Mengapa Jakarta Belum Capai Aturan Ketat di Bioskop Internasional • 29 Agustus 2020, 10.46 Chadwick Boseman meninggal karena kanker pada usia 43 tahun. Nasional • 28 Agustus 2020, 15.37 Bioskop dianggap lebih aman
daripada perkantoran dan restoran karena masyarakat tidak berkomunikasi satu sama lain. Nasional • 27 Agustus 2020, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 09.11 telah melakukan peninjauan dalam beberapa pekan terakhir sehubungan dengan rencana pembukaan kembali bioskop. Startup • 27
Agustus 2020, 08:18 Program pelatihan manajemen pascaprodesi ini merupakan kelanjutan dari kemitraan Netflix dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Start-up • 26 Agustus 2020, 16.31 MAXstream dari Telkomsel, siapkan empat strategi penggunaan Gojek netflix dalam bisnis streaming
film. Start-up • 26 Agustus 2020, 2020, Platform VoD Telkomsel menarik 8,3 juta pengguna aktif bulanan. Perusahaan berfokus pada pengiriman konten lokal dan berfokus pada 'Tilik'. Startup • 13 Agustus 2020, 13.08 Gojek via GoPlay meluncurkan fitur sewa film box office untuk konten premium
lainnya. Harganya mulai dari Rp 15.000 hingga Rp 29.000. Gadget • 6 Agustus 2020, 10.49 Disney+ akan tersedia di Indonesia bulan depan. Namun, konsumen di tanah air belum bisa melihat Mulan di Disney+. Lifestyle • 31 Juli 2020, 13.14 Lesunya industri perfilman nasional menyebabkan bioskop
MD Pictures dan CGV mengalami kerugian kompak pada paruh pertama 2020. Gadget • 30 Juli 2020, 11.25 Netflix mengalahkan pesaingnya, Amazon Prime dan HBO menjadi aplikasi streaming film atau video-on-demand terlaris di Android. Photo Spotlight • July 16, 2020, 9:22 Bagi sebagian orang,
teknologi yang lebih tua memiliki kualitas yang unik. Gadget • 13 Juli 2020, 08.30 Platform VoD seperti Netflix dan GoPlay diperkirakan akan berkontribusi sebesar Rp 641,5 miliar-Rp 1,44 triliun per tahun bagi industri perfilman Indonesia. E-commerce • 10 Juli 2020, 10:10 Perusahaan e-commerce
Korea Selatan Coupang ingin memperluas operasinya untuk menuntut layanan video seperti Netflix. Nasional • 9 Juli 2020, 16.44 BIP dapat diajukan oleh pengusaha ekonomi kreatif subsektor, yaitu kuliner, fashion, kerajinan, aplikasi digital. Nasional • 8 Juli 2020, 14.59 Bioskop di seluruh Indonesia
akan dibuka kembali secara serentak pada 29 Juli 2020 sesuai dengan relaksasi aturan PSBB. Jakarta, CNN Indonesia - Jaringan Cinema XXI mulai dibuka kembali pada Senin (16/11). Hal ini diumumkan melalui media sosial dengan menyebutkan lokasi bioskop beroperasi. Untuk Buddy XXI, Mimin
ingin mengejutkan Anda pada Senin pagi dengan mengumumkan lokasi bioskop XXI yang akan dibuka lagi mulai hari ini! Jakarta 16 November 2020, menulis jaringan Cinema XXI, Senin (16/11). Berdasarkan pengumuman tersebut, sekitar 16 bioskop jaringan XXI di Jakarta mulai beroperasi hari ini,
seperti Artha Gading, Bassura, Blok M, Citra, City Plaza Jatinegara, Daan Mogot, Gandaria, Kalibata, Kelapa Gading, dan Kota Kasablanka. [Gambas:Twitter] Selain itu, bioskop XXI di KTM, Metropole, PGC, Plaza Senayan, Pondok Indah dan Puri juga akan dibuka kembali pada Senin (16/11). Bagi
teman-teman XXI yang tinggal di daerah-daerah berikut dapat segera menginginkan dan menghargai kembali film nasional. Berdasarkan situs resmi mereka, beberapa film yang bisa disaksikan di jaringan bioskop Cinema XXI di Jakarta adalah film lokal I Know When You Die, Pengabdi Setan, Kajeng
Kliwon, serta beberapa film Hollywood, Brahms: The Boy II, Line of Duty, dan Jumanji: The Next Level.Sebelumnya, dua jaringan bioskop besar di Jakarta yaitu CGV dan Cinepolis telah beroperasi sejak 21 Oktober lalu. Operasi dilanjutkan setelah lebih dari enam bulan ditutup, tepatnya pada 23 Maret,
untuk mencegah penyebaran virus corona Pada Jumat (6/11), kepala bidang pariwisata, pariwisata, dan ekonomi (Disparekraf) DKI Jakarta Bambang Ismadi menyatakan saat ini dua pengelola bioskop diperbolehkan bekerja dengan kapasitas 50 persen, yakni Cinepolis dan CGV. Bambang mengatakan
kedua pengelola bioskop tersebut sebelumnya sempat bekerja di masa Transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Saat itu, mereka hanya aktif dengan kapasitas 25 persen. Bambang mengatakan, Cinepolis dan CGV meminta untuk meningkatkan kapasitas hingga 50 persen. Menurut
Bambang, untuk beroperasi dengan kapasitas 50 persen, Disparekraf akan melakukan peninjauan kegiatan mereka selama beroperasi dengan kapasitas 25 persen. Sementara itu, Bambang belum mengizinkan bioskop XXI beroperasi dengan kapasitas 50 persen. Karena saat PSBB Transisi kemarin,
pengelola XXI menunda untuk membuka bioskop mereka. XXI menunda pembukaan kapan transisi PSBB diberlakukan, sehingga selama perpanjangan PSBB masa transisi harus diterapkan kembali, dan seharusnya hanya 25 persen, katanya. (chri/end) [Gambas:Video CNN] Jakarta, CNBC Indonesia -
Selama lebih dari sebulan bioskop di Jakarta dan sekitarnya sudah buka, namun hasilnya selama ini pengunjung sangat minim. Presiden Asosiasi Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin mengatakan semua operator bioskop di Jakarta sudah memutar film, termasuk pemain
utama seperti XXI yang sempat menunda pembukaan bioskop. Dia mengungkapkan penyebab kurangnya pengunjung bioskop, paling tidak sedikit stok film yang diputar sangat minim. Hal ini membuat penonton malas masuk bioskop di tengah pandemi covid-19. Tidak ada film, hanya ada film bekas.
Desember baru dan banyak, kata Djonny kepada CNBC Indonesia, Selasa (24/11). Dia mengatakan bioskop sudah diizinkan beroperasi hingga maksimal 50% dari kapasitas penonton. Kenyataannya, bagaimanapun, adalah bahwa penonton yang mengisi kursi bioskop jauh dari harapan. Rata-rata di
seluruh Indonesia, kurang dari 20% dari mereka, katanya. Djonny mengatakan, kondisi tersebut merupakan semacam pemanasan bagi operator bioskop untuk pemutaran film terbaru pada Desember mendatang. Hitung dulu studinya, ambruk, kemarin, katanya. Dalam keputusan itu, ia mengusulkan agar
pemerintah daerah memberikan pembebasan kepada operator bioskop dengan menghapuskan pajak hiburan atau tontonan selama setahun. Sekarang sepi, mau bayar pajak, katanya. Per 21 Oktober, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin operasi kepada 3 pengelola bioskop. Ketiga
bioskop tersebut adalah Cinema XXI, CGV danCineapolis. Hanya CGV dan Cineapolis yang memastikan bahwa mereka membuka, sementara para pemain utama Cinema XXI memilih untuk tetap absen, bahkan jika mereka memiliki izin. Pada Senin (16/11/2020) XXI akhirnya dimulai secara bertahap
dibuka kembali untuk 16 lokasi di DKI Jakarta. [Gambas:CNBC Video] (hai/hai) (hai/hai) (hai/hai)
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