FILM SEBAGAI SARANA
HIBURAN DAN EKSPRESI
DRAMATIK
Oleh : Umar Kavam
F ilm lahir pa d a w a k tu in d u stri tela h m e m a stik a n d irin ya sebagai d in a m ika
budaya y ang m e n e n tu k a n d a la m keh id u p a n m o d em . F ilm lahir pada w aktu
teknologi telah c u k u p ja u h m erangsang tu m b u h n y a industri. F ilm lahir p a d a
w aktu p erdagangan tela h m e n e n tu k a n p e ra n a n n y a sebagai koordinator
terpenting da la m m e n c u k u p i k e b u tu h a n m a teri m a sya ra kat.
D a p a tk a h film dib a ya n g ka n a d a n y a ta n p a keh a d ira n in d ustri, teknologi d a n
perdaganaan?
FILM adalahanak-kandung kehidup
an m o d ern .Y a k n ik e h id u p a n ”mengkota” di mana dinamika masyarakat
digerakkan oleh respons serta kreativitas anggota masyarakat terhadap per
ngelolaan ekonomi dan politik modern.
Dan pengelolaan ekonomi dan politik
modern itu antara lain adalah pengaturan perim bangan yang memuaskan
antara perkem bangan industri, tekno
logi dan perdagaijgan!
Pada waktu kehidupan m odem itu
telah menjadi suatu kebudayaan pada
waktu itulah film dilahirkan. Benar
bahwa jauh sebelumnya unsur-unsur
yang kemudian m enjadikan film itu te
lah ditemukan, orang-orang yang bermbdal mungkin telah lama m ereka-reka
kemungkinan m enanam kan modal pada
satu usaha showbiz yang dapat mencakup beratus-ribu, berjuta m anusia yang
menghuni kota-kota, akan tetapi hanya
pada waktu kehidupan mengkota itu
sudah menjadi suatu kebudayaan yang
lebih jelas maka film lahir. Tentu saja
yangdimak'sud di sini adalah film seba
gai industri. Karena film dalam pengertian inilah yang sekarang terutam a dirasakan dampaknya dalam kehidupan
kita.
Film sebagai industri h iburan tampil
pada waktu m asyarakat kota telah menemukan gaya dan iram a hidup yang
mantap sebagai suatu m asyarakat baru.
Yakni suatu masyarakat yang menghuni
secara "berkelompok” dalam satu wilayah yang jauh lebih luas d an dalam
jumlah yang jauh lebih banyak daripada
komunitas sebelumnya. Suatu masyara
kat yang sebagai suatu jaringan yang
kompleks dikendalikan oleh dinamika
ekonomi uang d an efisiensi pengelolaan
institusi-birokratik yang rasional. Suatu
masyarakat yang k arena pembingkaian

kondisi yang demikian dipaksa raengembangkan suatu iram a hidup yang
jauh berbeda daripada sebelumnya.
Sebelum iram a hidup itu ditentukan
oleh musim, cuaca, ritus agama dan
budaya serta jaringan keluarga dan
kesatuan komunitas yang kecil. Seka
rang di kota irama hidup itu ditentukan
oleh tangan-tangan yang tidak terlihat
yang bernam a jadw al rutin, efisiensi
produksi. te rtib administrasi, permintaan dan penaw aran di pasar. Dan tempat pemukiman pun bergeser dari pemukiman jaringan keluarga ke pemu
kiman keluarga inti.
Film disongsong dan menyongsong
kondisi yang demikian. P ada waktu teknologinya sudah siap, modal sudah
menunggu. para pembangun-kerajaan,
p ara empire-builders. telah gatal-gatal
tangannya untuk membangun industri
itu, masyarakat kota yang m odern itu
telah h ad ir dengan kebutuhan hiburannya yang baru pula. A dapun kebutuhan
akan hiburan yang baru itu adalah: hi
buran yang sanggup melambungkan
mereka ke satu dunia yang merupakan
altem atif terh ad ap dunia nyata yang
mereka alam i sehari-hari.
Irama hidup kota yang secara mono
ton diatur oleh tangan-tangan yang tidak
kelihatan seperti digambarkan di atas
membutuhkan pergantian iram a sewaktu-waktu. Ke m ana mesti dicari per
gantian itu? Dahulu waktu kehidupan
masih dekat dengan gaya-hidup feodal
pedesaan kehidupan monoton pertanian mungkin masih bisa diatasi dengan
berbagai ritus^agama dan budaya atau
hubungan akrab dan hangat dari ja
ringan keluarga bahkan komunitas sendiri. Tetapi di kota di m ana ritus agama
dan budaya m enjaiih dari ikatan komunal, ikatan jaringan keluarga dan ko
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munitas merenggang kalau tidak bisa
dikatakan hilang.ke mana mesti dicari
pergantian suasana monotoni itu? Maka
kota menciptakan tempat-tempat "pelarian" yang sangat dibutuhkan itu.
Tam an-tam an, pasar-m alam , teater,
kebun-binatang, rumah-makan bahkan
juga tem pat pelacuran.
Penghuni kota, beratus ribu, berjuta
manusia yang disebut massa, ’’onggokari” manusia yang tanpa ikatan hu
bungan akrab, yang sehari-hari memenuhi jalan-jalan dan kendaraan umum
di kota, pabrik dan kantor, yang mesti
mencukupi kebutuhan hidup mereka
dengan bekerja dalam lingkungan kerja
yang komersial dan birokratik apakah
yang m ereka inginkan di samping kerja
keras mereka yang rutin dan lingkungan
keluarga m ereka yang menyempit itu?
Mungkin macam-macam haL Akan te
tapi agaknya selalu saja yangdiinginkan
adalah "sesuatu yang lain” dari kehi
dupan sehari-hari mereka yang terasa
makin tidak terasa akrab dengan sekitar
dengan orang. dengan lanskap. Dan ini
agaknya lebih terasa lagi bagi massa
kaum pekerja tingkat bawah dan tingkat
menengah-bawah yang langsung merasakan him pitan monotoni irama dan
kekurang-akraban itu. Lapisan inilah
yangm enurut istilah para ahli psikologi
sosial disebut sebagi mereka yang siap
untuk ”day-dreaming”, mengkhayal,
sambil bekerja di pabrik-pabrik.
Film datang pada waktu mereka yang
digambarkan di atas tadi sudah meru
pakan sesuatu yang mantap dalam kehidupan kota yang modern. P ara wiraswasta hiburan yang menanamkan modalnya di bidang hiburan sejak semula
melihat ’’tugas” bidang mereka sebagai
’’pedagang impian” (dream-merchant)
atau "pedagang khayalan”.
Pada waktu teknologi film sudah siap
untuk diluncurkan sebagai satu komoditi perdagangan, p ara ’’pedagang impi
an” itu telah siap pula untuk melebarkan dimensi konsep mereka tentang
’’menghibur” m assa kota. Yakni menyajikan impian-impian yang sanggup berfungsi sebagai sajian a lte m a tif sesaat
bagi k ehidupan sehari-hari yang mono
ton, datar, membosankan bahkan seringkali juga menyedihkan. KhayalanOPT1MIS, 23 OKTOBER 1981

khayalan yang sebentar sanggup mem-'
bawa massa kota bersam a istri atau keluarga m ereka ke dunia lain yang Iebih
bagus, indah rom antis atau lucu daripada kehidupan nyata mereka yang
keras, datar, tidak rom antis dan tidak
lucu.
Maka begitu film tam pil sebagai industri, sejak sem ula film telah dicetak
sebagai industri hiburandengankonsep
”dream factory”, pabrik impian. Begitulah dengan Hollywood dengan M.G.M.nya, Paramount-nya, W arner Bros-nya,
Twentieth Century Fox-nya d an entah
apa lagi nama ’’dreamfactories” yang lain
yang berada di California itu. Dan lihatlah bagaimana am puh formula "pabrik
impian” dari kaum ’’pedagang im pian”
itu. K eajaiban film sebagai teknologi
hiburan baru yang mempesona bertem u
dengan teknologi organisasi perdagangan yang dahsyat bertem u dengan
kebutuhan yang sudah benar-benar
matang dari berjuta-juta m asyarakat
kota-kota modern di seluruh dunia.
Impian-impian itupun tidak kepalang
tanggung sejak sem ula film diluncurkan
sebagai komoditi perdagangan. Serba
besar dan kolosal, bigger than life.
Kiranya bukan k ebetulan k alau Grif
fith d an Cecil B. De Mille sejak semula
telah h arus m embikin film-film kolosal
begitu. Dan pada waktu kem udian jenius h iburan seperti Walt Disney tam pil
dengan kartun Mickey Mouse dan Snow
White lengk ap lah p e rb e n d a h a ra a n
pabrik-impian itu. Dan p ara pedagang
impian itu dalam mengantisipasi kehausan massa akan hiburan-pelarian
itu tidak berhenti dengan menyajikan
cerita-impian itu sendiri akan tetapi

menyeret berjuta massa penonton itu
dengan im pian lain yang keluar dari
dunia im pian di celluloid. Impian yang
ini adalah impian tentang idola.Dengan
lihaynya para pedagang-impian itu
menyeret tokoh-tokoh dalam celluloid
keluar m enjadi tokoh-tokoh yang hadir
dalam kehidupan sehari-hari massa.
Maka V alentino didorong dan diciptakan m enjadi kekasih beribu-ribu wanita
di seluruh dunia hingga pada waktu dia
tiba-tiba meninggal karena usus-buntu
yang tidak teraw at (setidaknya begitula h c e r ite r a n y a ) b e rib u -r ib u pe.rempuan di seluruh dunia meratapinya.
Konon hingga sekarang pun masih saja
ada orang yang nyekar berziarah ke
kuburan. Dan itu terjadi sudah kurang
lim a-puluh tah u n yang lalu. Dan ingat
nama-nama gem erlapan mulai dari Tal
lulah Bankhead, Mae West, Greta Garbo,
Claudette Colbert, Myrna Loy hingga
Vivien Leigh yang m engabadikan tokoh
Scarlette O’hara. Dan para bintang pria
yang mempesona seperti Clark Gable,
Gary Cooper, Cary Grant, Tyrone Power,
Errol Flynn, R obert Taylor dan sebagainya itu. Itulah yang disebut sistim
bintang a la Hollywood. Itulah konsekuensi yang w ajar dari satu pendekatan
hiburan film sebagai "dream factory".
Tidak kepalang mengeksploatir semua
kemungkinan yang ada bagi penjabaran
konsep mecetak im pian bagi dunia alternatif. Apapun nama dunia alternatif
itu.
(Catatan: Bila deskripsi tentang penampilan film seperti tersebut di atas banyak mengacu kepada perkembangan di
Amerika Serikat itu tidak berarti bahwa
munculnya satu film industri yang tidak

terpisahkan dengan industri, teknologi
dan perdagangan harus terjadi di negeri
yang kapitalistik sistimnya. Juga di ne
geri Soviet, saya kira, unsur industri,
teknologi dan perdagangan merupakan
unsur keharusan. Bahkan juga konsep
"pabrik impian” h ad ir dengan nyatanya
pula. Yang berbeda di Soviet dari negara kapitalis hanyalah siapa yang men
jadi ’’pedagang dan penjaja impian”
itu).
Film adalah satu latsch. Satu kesenian
yang dikemas, dipackage, untuk dijajakan sebagai komoditi dagang. Film ada
lah juga (atau dengan demikian) termasu k a p a y a n g d i s e b u t s e b a g a i
kesenian-massa. Ia dikemas untuk konsumsi massa yang beribu, berjuta jumlahnya. Maka perhitungan untung-rugi
secara komersial akan merupakan un
sur yang sangat menentukan dalam
pembuatan suatu film.’ Di atas sudah
digambarkan bagaimana film yang lahir
sebagai respons terhadap permintaan
yang kongkrit dari masyarakat kota
modern akan hiburan yang sanggup
melambungkan mereka ke dunia alter
natif. dari dunia mereka sehari-hari,
kemudian dilembagakan sebagai suatu
"pabrik impian”. "Pabrik impikn” ini
kemudian berkembang menjadi suatu
kesenian-kesenian massa. Suatu kese
nian yang oleh banyak pengamat seni
semula dianggfip sebagai suatu kese
nian "semu” k arena sifatnya yang sejak
semula diarahkan sebagai suatu komo
diti perdagangan. Akan tetapi bila
benda-kesenian ini kemudian dilahap
oleh massa daitfditerima sebagai suatu
kesenian bagaimana?
Pembedaan kesenian pada akhirnya
adalah masalah pembedaan orientasi
apresiatornya. Pada waktu kesenian
masih m erupakan kenikmatan yang dinikmati oleh rakyat-banyakdi pedesaan
dan kaum e lite yang bercokol di lapisan
. sekeliling istana, kesenian itu secara
sederhana dibagi' menjadi apa yang di
sebut sebagai ’’kesenian rakyat” dan
"kesenian tinggi”. Kesenian-rakyatjelas
adalah kesenian komunitas pedesaan
yang masih akrab, homogin, yang berfungsi untuk mengikat solidaritas ko
munitas. Di sini kesenian itu adalah miliknya semacam ’’massa” juga bila
"massa” itu diartikan sebagai "seonggok
orang banyak”. Akan tetapi "orang ba
nyak” di pedesaan dibedakan dari
massa karena keakraban ikatan kultur
mereka dengan komunitas. Serta juga
dari komitmen m ereka yang utuh terha
dap nilai sosial-budaya yang berlaku di
komunitas itu. Kesenian-tinggi adalah
kesenian kaum elite yang tumbuh dan
berkem bang bgrsam a penghalusan
nilai-nilai sosial-budaya istana. Juga di
sini sesungguhnya kesenian itu berfungsi untuk mengikat solidaritas ter31

hadap kelangsungan hidup dari istana
sebagai pusat kekuasaan. Lingkaran itu
lebih keeil dari kesenian-rakyat, lebih
khusus, lebih intens, lebih detail dan
cenderung juga untuk lebih perfeksionis. Pada waktu kerajaan-kerajaan sudah hilang tradisi kesenian elite ini
diteruskan oleh kaum terpelajar dan
klas menengah-atas yang menghuni
kota-kota.
Pada waktu massa di kota m erupakan
.Jjagian yang tak terpisahkan lagi dari
budaya kota yang berbau industri, teknologi dan perdagangan kesenian apa
yang berkembang di kalangan massa
kota ini? Tentulah kesenian massa.
Yakni kesenian yang cepat diraih, dibayar dan dikonsumsi oleh massa kota
yang tidak lagi punya ikatan dengan
kesenian rakyat (desa) dan tidak (belum)
menjangkau kalangan kesenian-elite di
gedung-gedung opera, ballet, konser
serta museum. Massa yang membutuhkan pelarian sejenak dari monotoni
kehidupan mereka sehari-hari. Maka
apa yang disebut kesenian-massa akan
beragam sekali mulai dari kesusasteraan "picisan” populer yang dijajakan
di supermarket dan stasi'un k ereta api,
musik populer dan pop yang juga dija
jakan sebagai prodiiksi massa lewat
saluran pasaran-massa hingga film yang
seperti telah disebutkan. juga dijajakan
lewat pasaran-massa.
Tentu saja mula-mula kesenian-massa
begini yang kelihatannya hanya berfungsi untuk pem uasan seni secara cetek dan tergesa-gesa dianggap enteng
oleh mereka yang sudah biasa menikmati kesenian secara lebih ’’serius”,
intens dan menimbang-nimbang. Akan
tetapi agaknya dinamika dari perda
gangan dan kreativitas seni itu sendiri
memiliki daya perkem bangan yang
majemuk. Dalam perkembangan selanjutnya kesenian-massa yang memang
te ta p h a r u s d ik e m a s s e b a g a i
dagangan-massa dan dijajakan dan disalurkan lewat pasaran-massa tidak
selalu harus muncul sebagai kesenian
yang eetek, yang ’’instant’ yang hanya
bisa dilahap secara tergesa-gesa saja.
Makin banyak kesenian-massa yang
muncul sebagai kesenian yang dapat
diterima oleh mereka yang secara "se
rius” memandang pada kesenian. Dan
ini berada dalam ham pir semua bidang
kesenian-massa termasuk sudah tentu
film. Perkembangan ini berhubungan
erat baik dengan struktur masyarakat
perkotaan itu maupun dengan daya
kreativitas yang ada pada kesenianmassa sendiri.
Pada waktu masyarakat kota secara
bertahap dapat m enciptakanekuilibrium yang (sementara) memuaskan de
ngan dinamika industri, teknologi dan
perdagangan, pada waktu itu pulalah

ada semacam "penerobosan kultur”
dari massa yang berada di lapisan
menengah bawah dan bahkan juga bawah. Pada waktu jam kerja di pabrik
ataupun di kantor telah dapat diatur
secara memuaskan bagi para pekerja,
gaji beserta jam inan sosial bagi pekerja
juga telah semakin naik, para pekerja
beserta keluarganya mulai lebih mempunyai waktu yang panjang dalam
mengurusi ’’urusan dalam ” keluarganya
term asuk di situ hiburan dan kesenian.
Pada waktu yang demikian keluarga
massa itu mungkin cenderung untuk
lebih ada waktu memilih-milih dalam
h ib u ran dan kesenian itu. Mereka
mungkin akan lebih kritis dan menuntut. Maka para pedagang-massa termasuk p ara ”pedagang-impian”-nya mulai
juga m em berikan respons terhadap
kecenderungan dalam masyarakat kota
itu. Novel-novel serius baik yang sebelumnya dikategorikan sebagak "klasikstandar” maupun "klasik baru” mulai
dikemas sebagai barang dagangan mas
sa. Maka pada pasaran-massa itu bisa
dilihat buku-buku karya Emily Bronte.
Jan e Austen, Hemingway. Faulkner.
Steinbeck, Bellow, Malamud, Naipaul
dijaja berd eret dengan komoditi dagang
lainnya. Juga film mengalami perkem
bangan yang sama. Makin lama makin
banyak film yang m empersoalkan masalah kem asyarakatan atau keluarga se
cara lebih mendalam dan tidak selalu
berorientasi pada ’’glamour’’. Film se
perti Gone With The Wind karya Fleming
pada tahun akhir tiga-puluhan yang
diangkat dari novel populer karya Mar
garet Mitchell dengan bintang-super
waktu itu Clark Gable, Vivien Leigh,
Olivia d e H avilland adalah contoh film
kitsch kolosal yang memikat. Film itu di
samping d isutradarai dengan cermat
dan penuh imaji nasi, dim ainkan dengan
seni-peran yang bermutu, juga memotretm asalah sosial yang besar dalam
sejarah Amerika Serikat yakni perang
saudara yang sfempat memecah mereka.
Film itu telah menjadi satu film klasik
Hollywood yang hingga sekarang masih
terus diputar di mana-mana. Akan te
tapi pada waktu film masih pada perkembangannya yang perm ulaan pun.
artinya pada waktu film mulai diglindingkan sebagai karya impian, sesungguhnya sudah ad a bibit-bibit yang bersemi dalam m elihat film sebagai karyaFilm-film bisu Charlie Chaplin, umpamanya, sejak sem ula sudah menunjukkan tanda-tanda film sebagai seni
dram atik yang banyak mengandung
kemungkinan. Agaknya dalam film yang
pada mulanya d isiapkan untuk menjadi
wahana hiburan tem pat pelarian seje
nak ke dunia alternatif toh selalu h adir
linsur seni-k reatif yang menunggu-

nunggu kesem patan untuk menerobos
keluar pada satu waktu. Maka pada
waktu m asyarakat kota yang bem am a
massa itu mulai memilih-milih dalam
cita-rasa mereka unsur-unsur yang me
lihat film sebagai karya seni dramatik
mulai m endapatkan tempat. Sekarang
film berkembang dengan pesat sebagai
media ekspresi dram atik yang makin
kaya dimensinya. Meskipun pada dasam ya film masih tetap m erupakan satu
kesenian-massa yang dikemas untuk
khalayak massa, jadi tetap merupakan
komoditi komersial, akan tetapi cobalah
kita lihat apa yang tidak d apat dibahas
oleh film sekarang ini.
Apa saja dalam kehidupan kita yang
tidak d ipertanyakan oleh film modern!
Peningkatan kecerdasan massa yang
tidak lagi puas dengan banyak pembahasan tentang masalah sosial, umpamanya, menuntut semua media-massa ter
masuk film untuk melakukan pembahasan dengan lebih cerdas dan kaya.
Maka para pem buat film pun merasa
ditantang untuk melayani peningkatan
tuntutan itu. Film-film seperti Appocalypse Now atau Deer Hunter yang mempertanyakan perang Vietnam dapatkah
dibayangkan dibuat 10 - 20 tahun yang
lalu? Tentu film perang seperti Home Of
The Brave yang mempersoalkan diskriminasi Negro dalam tubuh angkatan
perang Amerika Serikat pernah dibuat
30 tahun yang lalu akan tetapi dimensi
masalah yang lebih b esar belum digarap secara terbuka dalam film itu. Bah
kan film sederhana tentang persoalan
keluarga akan tetapi yang digarap de
ngan sangat indah, intens serta sangatterbuka seperti Kramer Vs Kramer ada
lah satu babakan baru dalam peranan
film sebagai m edia ekspresi dramatik.
Dan bersam aan dengan ini sistim bintang sebagai embel-embel dari pendekatan khas dari ’’pabrik-impian” Holly
wood mulai ditinggalkan. Tentu seka
rang pun masih ada bintang-bintang
super seperti Robert Redford, Dustin
Hoffman, A1 Pacino, Jane Fonda dan
B arbra Streisand atau Sophia Loren.
Akan tetapi tanpa kecuali para bintang super sekarang adalah pemeranpem eran yang memang berm utu tinggi
dan kaya akan im ajinasi. Bila dahulu
Rett Butler main sebagai Clark Gable
atau Sergeant York main sebagai Gary
Cooper, sekarang Robert Redford me
mang main sebagai Brubaker atau Dus
tin Hoffman m ain sebagai Kramer yang
meyakinkan. Ini juga menunjukkan
bagaimana film memang juga telah
tumbuh menjadi film ekspresi dramatik
yang sesungguhnya.
Tetapi toh, toh, film sebagai ’’alterna
tif dunia im pian” belum sepenuhnya
ditinggalkan. Para pedagang impian
masih tetap beroperasi dengan sukses
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karena baik di antara khalayak massa di
negara industri maju m aupun di negara
dunia ketiga masih cukup banyak lapisan massa yang m embutuhkan pelarian sejenak ke dunia altern atif itu.
Masih dibutuhkan pelarian-pelarian
pendek di mana tidak dibutuhkan pengerutan jidat atau konsentrasi pikiran
melainkan hanya tertaw a lepas atau
tangisan terharu. Film sebagai wahana
hiburan dan film sebagai media ekspresi dram atik bukanlah satu dikotomi
yang terpisah berhadapan melainkan
dua unsur dalam film yang juga tidak
terpisahkan dari perkem bangan yang
terjadi dalam m asyarakat. Orientasi
nilai sewaktu-waktu dari m asyarakat,
perkembangan pengaturan ekuilibrium
antara anggota masyarakat dan sum ber
daya lain dalam masyarakat, dinam ika
perdagangan, industri dan teknologi,
semuanya m em berikan sumbangannya
pada karakter pertum buhan film. Ba
gaimana di Indonesia?
Indonesia yang agraris dan yang baru
dalam 15 tahun terak h ir bergerak ke
kecenderungan yang sistemik (menjadi
bagian dari sistim) budaya-kota aneh
sekali telah kurang lebih 50 tah u n kenal
kamera film. Dan m enarik juga untuk
dicatat bahwa tradisi "dream m er
chant'di negara industri yang kapitalistik seperti Amerika Serikat di jadikan
model oleh p erin tis film-film kita sebelum perang dunia ke II. Siapa yang dibayangkan oleh p ara ’’pedagang im pi
an” kita sebagai khalayak? Tentulah
massa yang tinggal di kota-kota. Akan
tetapi bila diingat jum lah massa yang
tinggal di kota-kota serta jum lah gedung
bioskop yang ada di kota-kota waktu itu
kita bisa membayangkan bagaimana
kecil khalayak p ara ’’pedagang im pian”
kita itu. Toh semacam industri film d e
ngan pola seperti terseb u t di atas berjalan juga. Sistim bintang (meski kecilkecilan) dilaksanakan. Siapa yang tidak
kenal nama Rukiah, Kartolo, R. Mochtar
dan Djumala waktu itu? Kemudian Tan
Tjeng Bok dan Moh. Mochtar. Dan
cerita-ceritanya? Mulai dari Nyai Dasima. Mustika Dari Djemar, Sitti Akbari
hingga Sitti Nurbaya. Kem udian Keris
Mataram. Bayar Dengan Jiwa. Semua
nya adalah ceritera-ceritera tear-jerkers
yang masuk kategori " a ltern atif dunia
impian”. Khalayak yang dijadikan sasaran para ” pedagang impian” di bidang
film kita waktu itu saya kira bukanlah
kaum "m assa urban” seperti di Amerika
Serikat akan tetapi ad alah klas menengah bawah serta sedikit klas bawah.
Maka ceritera yang dicetak b u a t me
reka adalah kisah-kisah keluarga dan
kelas tersebut. Kisah penyesuaian hidup mereka di kota atau dongeng-dongeng yang sudah d ikenal sebelumnya.
Dari sudud m arge keuntungan serta
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jumlah khalayak yang terbatas dan organisasi yang sangat "pioneering" sifat
nya tidak bisa lain daripada kekaguman
yang bisa kita berikan kepada peloporpelopor perfilm an kita itu. Sebab apakah selain keasyikan dan kecintaan
berkarya tentang sesuatu yang baru,
yang m enggembirakan, yang mendorong
mereka itu berusaha? Dan toh mereka
mencoba m erintis satu model dari ne
gara industri yang kapitalistik. Perkem
bangan perfilm an kita pada jam an sesudah kem erdekaan hingga sekarang
sesungguhnya masih setia pada konsep
"pabrik impian” seperti yang telah dirintis oleh p ara pelopor sebelum perang
dunia ke II. Meskipun demikian ada satu
perkem bangan sebentar yang merupa
k an ’’sem palan” yakni pendekatan
Usmar Ismail dengan Perfininya. Pada
Usmar Ism ail pada satu wawasan yang
ingin m elihat film sebagai kemungkinan
media ekspresi dram atik yang dapat
m enceriterakan banyak hal dalam ma
syarakat. Pilihan-pilihan ceritera Perfini menunjukkan hal tersebut. Citra,
Tamu Agung.Lewat Jam Malam, Enam
Jam Di Yogya,- D arah Dan Doa, Krisis,
Lagi-lagi Krisis, Tiga Dara, Pejuang ada
lah ceritera-ceritera kemasyarakatan
yang d iu sahakan dijabarkan secara
kesenian lew at film. Kisah pendekatan
Usmar beserta Perfini saya sebut seba
gai ’’sem palan” k arena ia saya pandang
bukan sebagai "mainstream" dari per
kembangan orientasi perfilm an kita.
Maka "sem palan” itu gagal. Perfini
bahgkrut. Akan tetapi apa yang disebut
sebagai ”mainstream’\ perkembangan
perfilm an k ita yakni yang mengacu ke
pada pendekatan para ’’dream merchanf’ yang in gin m elihat industri film
kita sebagai "dream factory” juga gagal,
paling tidak tersendat-sendat.DjamaludinMalik yang all out ingin m enerapkan
sistim bintang dengan studio dengan
m embangun Persari dan Sariwood tidak
d apat b ertahan lama. Filmnya yang
spektakuler Rodrigo De Villa jnga gagal.
Dengan gagalnya film kita berkembang
lewat pem bangunan studio film, kita
mencoba berjalan terus dengan tetap
berorientasi kepada film sebagai hibur
an. Film dem i film d ib u a t oleh berbagai
produser beserta berbagai sutradara
dengan mengikuti pola tersebut. Ternyata tidak sem ua menemui sukses
komersial. Dan yang sukses tidak me
nunjukkan satu keajekan pola selera
pula. D eretan sukses komersial itu
umpamanya
B em apas Dalam Lum
pur, Ratapan Anak Tiri, Inem Pelayan
Sexi, Karmila, Kabut Sutra XJngu, dan
yang pali ng ak h ir kabarnya Pinter-Pinter
Bodoh. Sem entara itu sutradara-sutrad ara bebas yang sedikit banyak ingin
berorientasi pada pendekatan Usmar
Ismail secara sporadik ingin mencoba

peruntungan mereka. Orang-orang se
perti Teguh Karya, Syumanjaya, Asrul
Sani, Wahyu Sihombing, Arifin Noer,
Ami Priyono, Slamet R ahardjo dan satu
dua orang sutradara muda.
Mereka menghasilkan film-film yang
menarik bahkan beberapa cemerlang
dan memberi banyak harapan buat per
kembangan di kemudian hari. Namun
sebagai kemasan dagangyang dijajakan
kiranya tidak banyak sukses komersial
yang mereka capai. Syumanjaya sesudah menghasilkan satu dua film yang
cemerlang dan beberapa yang bagus
baru m embuat satu penerobosan ko
mersial yang spektakuler sesudah dia
berkom prom i m em buat film ’’tearjerker”, Kabut Sutra Ungu. Teguh Karya
juga sukses komersial karena menggarap cerita-cerita yang komersial pula
seperti Badai Pasti Berlalu.
Apa yang salah dengan perkembang
an
perfilm an kita? Salahkah memilih
pendekatan komersial yang sedikit ba
nyak berorientasi pada konsep "pabrik
impian”? Salahkah memilih pende
katan idealis m elihat film sebagai wa
hana pengungkapan seni dramatik?
Keduanya telah sedikit-banyak clicoba.
Akan tetapi masih saja ada p erasaan di
mana bagaimanapun sem entara ada
sesuatu yang kurang sepenuhnya memuaskan, kurartg ”sreg” dan mantap
dalam perkembangannya. Saya kira
masalahnya bukan pada pendekatan
apa yang dipilih. Apalagi mempertentangkan itu sebagai dikotomi yang ber
hadapan. Komersial versus idealis.
Pengalaman menunjukkan bahwa ke
duanya dibutuhkan oleh film dalam pertumbuhannya. Masalahnya saya kira
adalah masalah format pertumbuhan
dengan kondisi masyarakat.
Pada negara-negara film yang berhasil (ambillah Amerika Serikat dan India)
format pertum buhan dengan kondisi
masyarakat mereka ada dalam posisi
yang berimbang. Di Amerika Serikat
format pertum buhan yang kapitalistik
dariindustrifilrtidiHollywooddiimbangi dengan teknologi yang membudaya,
perkembangan tuntutan akan hiburan
dan kecerdasan massa yang seimbang,
homogenitas budaya dan strategi per
dagangan yang mantap. Di India format
pertum buhan itu juga kapitalistik diirobangi dengan teknologi yang memadai,
perkembangan tuntutan akan hiburan
dan budaya massa yang seimbang stra
tegi perlindungan dari negara bagian
yang menguntungkan. Di Amerika Seri
kat film telah tumbuh sebagai suatu
kesenian massa yang khas Amerika
menghibur, komersial, sangat tram pil
Dalam pertum buhannya kemudian
kemantapan kualitas dan komersial
yang di capai itu (sudah tentu dengan

yang sedang b erubah itu. Dan pola yang
demikian masih terus diikuti hingga
film-film kita sekarang. Masih ada kesenjangan kultur antara film kita de
ngan kondisi masyarakat kita yang se
dang m erubah budaya. Di atas kertas
tentulah m udah untuk mengatakan: tutuplah kesenjangan itu. Dijabarkan itu
akan kurang lebih berbunyi: buatlah
film kita "berbunyi” secara budaya de
ngan m assa kita. Wah, masih abstrak!
Baiklah! mari kita membuat film yang
menghibur yang m enceriterakan kehi
dupan nyata dari berbagai lapisan ma
syarakat kita di kota dan di desa. Kita
buat fi lm tentang dongeng-dongeng yang
masih disukai dan dim^ngerti oleh rakyat pedesaan d an perkotaan kita. Kita
berbicara tentang profil-profil keluarga
pedesaan dan perkotaan yang aktual
(bukan yang stereotip). Kita buat filmfilm yang sedikit futuristik tentang hari
depan desa-desa kita dan kota-kota kita.
Begitulah kira-kira p enjabaran kongkrit
itu. Tentulah masih banyak lagi yang
dapat dikom binasikan dengan membikin film yang relevan dengan kondisi
budaya kita yang sedang berubah itu.
Dan baiklah itu. film itu, kita buat,de
ngan mutu ketram pilan yang setinggi
mungkin hingga lahir gambar-gambar
yang meyakinkan lancarnya.
Maka kita m elihat bahwa sesudah
masalah kondisi m asyarakat itu, masa
lah penguasaan ketram pilan teknik dan
artistik term asuk satu p ersyaratan yang
Dan mereka adalah massa yang se sangat penting bagi lahirnya film yang
dang kehilangan keakraban dengan
berm utu apakah itu film hiburan sekesenian-rakyat mereka yang tradisiomata ataukah film kesenian murni.
nal, juga Inassa kota yang sedang berbe
Saya kira sukses India adalah pada
nah memantapkan budaya kota mereka.
sedikitnya dua hal tersebut. Dalam
Film, saya kira, adalah salah satu wam engantisipasi kondisi budaya mereka
hana solidaritas k ultur yang baru yang yang berubah. m ereka bikin tear-jerkers
mestinya akan segera m endapatkan
d an dongeng-dongeng yang disenangi
tempat di hati massa. Film adalah me oleh m asyarakat pedesaan dan kota
dia yang unik, hidup, luwes. aneh, bermereka. Dan itu dilaksanakan dalam
cakrawala luas, lucu dan bisa bicara tingkat ketram pilan yang tinggi.
sekali. Logis sek'ali bila massa akan
Akan tetapi masih ada satu faktor
langsung senang dengan film. Akan te yang menentukan untuk perkembangan
tapi mengapa kita belum juga "jadi”
film di dunia ketiga. Yakni bimbingan
menjadikan film sebagai wahana soli
d an perlindungan pemerintah. Tugas
daritas kultur yang baru? Karena kita
mengembangkan film sebagai wahana
sering tidak memperhitungkan kondisi
solidaritas budaya baru adalah tugas
bergerak dari kultur massa kita di pede
yang berat yang m embutuhkan berbagai
saan dan di kota. Kita boleh bangga de
masukan. Dewan film Indonesia sebagai
ngan produksi-produksi Perfini, akan
tangan pem bantu pem erintah dapat
tetapi pada waktu itu mungkin para
membantu m em berikan penjabaran dan
pengelola Perfini di bawah pimpinan
pengarahan tentang tugas tersebut le
Usmar kurang memperhitungkan kon
wat data-data hasil penelitian operasional yang bisa dipertanggungjawabdisi yang tersebut di atas sehingga filmfilm yang bagus itu pada prakteknya
kan. Juga lewat berbagai loka-karya dan
hanya bisa dinikmati oleh lapisan yang penataran. Dan pem erintah bisa mem
tipis saja dari kota. Sebaliknya fUm-film bantu lebih jauh dengan peraturari’’tear-jerkers” ala Persari. Tan Wong peraturan yang merangsang produksi
film yang berorientasi kepada posisi
Bros dan produser lainnya juga tidak
mantap perkembangannya sebagai film kultural tersebut.
hiburan karena juga tidak memperhi
OP.
tungkan kondisi budaya m asyarakat

pertumbuhan masyarakat juga) memungkinkan Amerika melahirkan "bo
nus” filnvfilm kesenian yang benarbenar bermutu. Di India film telah tumbuh juga sebagai kesenian-massa khas
India. Menghibur, komersial, tram pil
dengan cap bumbu masakan India.
Kemantapan kualitas dan komersial
mereka pada akhirnya juga secara tidak
langsung mampu mensubsidi tumbuhnya cineast besar seperti Satiajit Ray
dan beberapa sutradara muda cemerlang yang kabarnya sekarang bermunculan di Kerala dan Bombay. Persoalan
kita di Indonesia: format pertum buhan
film kita kurang mengacu pada pertum
buhan masyarakat.
Kondisi masyarakat kita adalah kondisi masyarakat majemuk dan masya
rakat yang sedang mengalami transform a si b u d a y a y a n g d a h s y a t .
Masyarakat-masyarakat pedesaan kita
sedang mulai bergerak, digerakkan
bahkan, m enjadi m asyarakat yang
mengacu kepada budaya kota dan bu
daya nasional. U rbanisasi terus melaju
sedang kota-kota tid,ak kunjung ”siap”
berbenah diri memantapkan berbagai
sarana untuk menampung penggelembungan tubuhnya. Baik penduduk p ede
saan yang sedang bergerak secara ekonomisdan budaya ituataupunpenduduk
kota yang berlapis -lapis membangun
habitat di metropol mereka, semuanya
membutuhkan hiburan dpn kesenian.
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SAYA tertarik membaca tulisannya
A.A. Navis dalam buletinOptimis nomor
19 tahun II tertanggal 28 Agustus 1981,
khususnya tentang konsep kesusastraan
patriarki dan kesusastraan wayang,
dongeng pelanduk, cerita rakyat, dan
dagelan. Kita memang akan terus
mengelus dada melihat betapa karya
sastra yang m erupakan hasil budi daya
pengarang setelah tefhidang ke tengahtengah masyarakat malah diremehkan
oleh bangsanya sendiri. Agaknya dalam
masyarakat kita masih belum sepenuhnya berlaku kebebasan kreativitas.
Padahal sering kita mendengar pidato
m enggunakan akal-budinya. Lantas
mengapa hasil manusia beradab itu
diperlakukan tidak dalam proporsi yang
sebenamya?
"Dalam sejarah negaraIndonesia,be
lum pernah hasil karya seniman mendapat pem belaan dan keadilan hukum
sebagaimana yang diperoleh penjahat
dan pengkhianat bangsa!” tulis A.A.
Navis dalam Optimis (halaman 35). Dan
realitasnya memanglah demikian. Ada
kontradiksi kehidupan seorang pe
ngarang dengan sampah masyarakat!
Ternyata sampah masyarakat yang selama ini dibenci dan dikucilkan oleh
orang-orang yang menganggap dirinya
baik dan beradab masih lebih baik hidupnya. Masih kita dengar ada pembe
laan dan keadilan hukum. Sementara
pengarang yang dapat digolongkan pada
kaum pem ikir tersebut belum pernah
menggugat kembali jikalau di kemudian
hari karyanya tahan ujian dari sudut
ilmu kemasyarakatan, ilmu jiwa, filsafat, atau agama. Kalau seseorang yang
dituduh d an p ernah pula mendekam di
penjara beberapa lama lantas di kemu
dian hari ternyata berada di pihak benar, dia berhak mengajukan ganti rugi
atas penderitaan yang ditanggungnya
bersama keluarganya.
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