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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Film merupakan media komunikasi bersifat audio visual yang sangat 

popular di masyarakat. Perkembangan film di Indonesia dari tahun ke tahun 

semakin pesat. Dari tahun 2000 sampai 2004, Katalog Film Indonesia 1926-2007 

yang disusun JB. Kristanto mencatat sebanyak 74 film telah beredar di bioskop. 

Artinya, dalam kurun waktu 5 tahun itu, rata-rata diproduksi hamper 15 film per 

tahun. Jumlah tersebut terus meningkat, di tahun 2007 beredar lebih dari 70 judul 

film di Indonesia dan akan terus meningkat dari tahun ke tahun (Effendy, 

2008:104)1. 

Sejak awal pembuatan film Indonesia, tidak sedikit kritikus yang mulai 

membandingkan gaya pembuatannya dengan film-film luar yang lebih maju. 

Pengarang Harjadi S. Hartowardoyo menulis bahwa kekurangan alat teknik yang 

dimiliki pembuat film bukanlah alasan untuk tidak bisa membuat film yang baik. 

Sehingga, minimnya teknik dan pengetahuan tersebut menjadi pukulan bagi 

filmmakers Indonesia untuk terus mencoba. Datangnya film-film Jepang, Cina, 

Malaysia dan Filipina pada tahun 1950-an memiliki dampak tertentu bagi 

perkembangan perfilman Indonesia. Dimana saat itu, film-film Filipina menguasai 

1 Effendy, Heru. 2008. Industri Perfilman Indonesia. Erlangga. Jakarta. 
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pasar Indonesia. Aktor rupawan dan cerita dalam film Filipina yang dianggap 

mudah menarik perhatian penonton Indonesia (Biran, 2009: 111-118)2. 

Kegiatan impor film Amerika Serikat dan Eropa menduduki kelas atas di 

bioskop Indonesia. Namun bagi seorang produser, hal ini tetap menguntungkan 

meski film Asia lebih baik pembuatannya. Akibat dari hal inilah yang kemudian 

banyak sekali film-film keluaran luar negeri yang datang ke Indonesia dengan 

mudahnya. Film-film itu pula yang banyak mempengaruhi perkembangan 

perfilman Indonesia, baik dari segi alur, tema, teknik pengambilan gambar, sampai 

pada tahap editing yang kini sangat dimudahkan oleh teknologi yang terus maju3. 

Pembentukan referensi sebuah film bisa didapatkan dari mana saja. Dalam 

hal penemuan ide cerita, tak jarang seorang produser datang ke penulis skenario 

lalu menceritakan ide tersebut kepada penulis secara lisan. Bahkan, tantangan 

tertentu akan didapatkan oleh seorang penulis skenario jika produser menyodori 

sebuah film untuk dikreasikan. Terilhami, terinspirasi, mengadaptasi, atau 

menyadur dari film lain merupakan hal yang wajar, mengingat hal itu bukanlah 

jiplakan. Seorang Teguh Karya, sutradara film legendaris Indonesia pun pernah 

menyadur The Glass Menagerie karya Tenessee Williams menjadi film Kawin Lari. 

Demikian pula, film November 1828 yang juga diilhami karya Emmanuel Robles, 

Monserrat (Lutters, 2010: 49)4. 

                                                           
2 Biran, Yusa Misbach. 2009. Peran Pemuda Dalam Kebangkitan Film Indonesia. Kementrian Negara 
Pemuda Dan Olahraga. Jakarta. 

 
3 Ibid., Hal 111-118 
4 Lutters, Elizabeth. 2010. Kunci Sukses Menulis Skenario. PT Gramedia Widiasarana. Jakarta. 
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Cerita dalam sebuah film merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan 

film selain artistik dan sinematografi. Pembuatan ulang film memiliki tantangan 

khusus bagi kru. Masing-masing kru dituntut untuk memberikan sesuatu yang baru 

dalam karya mereka agar terlihat berbeda dengan film-film sebelumnya. Misalkan 

film luar negeri yang laris di pasaran yaitu film dari Johnny Depp dalam Charlie 

and Chocolate Factory (2005) merupakan pengulangan film klasik pada tahun 

1971, milik Gene Wilder, Willie Wonka and Chocolate Factory. The Stepfore Wife 

(2004) merupakan ulangan cerita dari film pada tahun 1975. The Texas Chainsaw 

Masscare (2003), The Heartbreak Kid (2007), dan Rambo (2008) adalah 

pengulangan lainnya (Baran, 2010: 225)5. 

Proyek remake atau pengulangan lawas selalu mengandung banyak resiko. 

Sebab, jika hasilnya gagal, film tersebut dianggap untuk mendulang untung semata. 

Contoh film lainnya yaitu Total Recall yang di sutradarai oleh Len Wiseman ini 

tidak banyak merubah plot dari Total Recall  pada tahun 1990 yang di sutradari oleh 

Paul Verhoeven. Bahkan, film tersebut dianggap meniru film-film lain demi 

menghadirkan tontonan dengan visual yang canggih. Beberapa adegan yang 

bersifat referensial yaitu adegan car chase yang mengingatkan pada adegan serupa 

dalam film Minority Report (Steven Spielberg, 2002) dan set lorong jalur lift yang 

                                                           
5 Baran, Stanley J. 2010. Pengantar Komunikasi Massa Literasi Media dan Budaya. Salemba 

Humanika. Jakarta. 
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bergerak secara vertikal dan horizontal, mirip dengan adegan dalam Harry Potter 

and The Deathly Hollows Part 1 (Mike Newell, 2010)6.  

Perkembangan dunia perfilman yang sangat pesat tersebut pula 

memengaruhi berkembangnya kemampuan para sineas dalam berkarya. Tak jauh 

berbeda dengan perkembangan film pendek, munculnya kegiatan yang berkaitan 

dengan perfilman membawa pengaruh besar tersendiri bagi seni di Indonesia. Saat 

ini kegiatan produksi film hampir dimiliki oleh setiap kota di Indonesia, termasuk 

Kota Malang yang digadang-gadang memiliki potensi meningkatnya minat dalam 

memproduksi film. Bagi Ifa Isfansyah, seorang penggiat film ternama di Indonesia, 

film pendek merupakan medium yang paling jujur, dimana ia bebas membuat apa 

yang ia suka untuk mengekspresikan idenya7. 

Rencang Makaryo merupakan salah satu creative house yang berada di Kota 

Malang dan didirikan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang. Rencang Makaryo aktif berkarya dalam fotografi, 

pembuatan videografi, bahkan animasi. Salah satu karya Rencang Makaryo yang 

menarik yaitu film pendek terbarunya yang berjudul Seng Penting Rabi. Film 

pendek ini bergenre drama-komedi dengan sentuhan romansanya, dimana film 

pendek ini berkolaborasi dengan Malang Creator. 

                                                           
6 http://cinemapoetica.com/total-recall-kemasan-baru-sarat-referensi/ diakses pada 

tanggal 21 Januari 2017 pukul 15:40 WIB. 

7 http://cinemapoetica.com/ifa-isfansyah-film-pendek-adalah-medium-yang-paling-
jujur/ diakses pada 24 Januari 2017 pukul 17:52 WIB. 

http://cinemapoetica.com/total-recall-kemasan-baru-sarat-referensi/
http://cinemapoetica.com/ifa-isfansyah-film-pendek-adalah-medium-yang-paling-jujur/
http://cinemapoetica.com/ifa-isfansyah-film-pendek-adalah-medium-yang-paling-jujur/
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Malang Creator sendiri adalah komunitas anak-anak muda Malang yang 

bergerak dibidang kreatif seperti, Selebgram, Youtuber, Musisi, dan seniman-

seniman lainnya. Aktor-aktor dari film ini adalah anggota dari Malang Creator yang 

notabene adalah seorang komedian, selebgram, dan youtuber. Film Seng Penting 

Rabi ini dibintangi pula oleh Sony J’Rocks, gitaris Band J’Rocks yang terkenal di 

Indonesia. Film ini merupakan film pendek pertama Sony yang ia mainkan bersama 

Malang Creator di Kota Malang, sehingga hal ini mampu menarik antusias anak-

anak muda Malang.  

Film Seng Penting Rabi merupakan film pendek berdurasi 25 menit dan 

dirilis akhir tahun 2016 dan masih di putar secara alternatif di beberapa tempat 

khususnya di Kota Malang. Diantaranya yaitu di acara Mboiss di MX Mall 

Malang8, Malang Town Square acara Telkomsel, Hyperlink Project atau yang 

dikenal IDN Creative Fest di Surabaya9, acara Cybermattic Universitas Brawijaya 

di SMA Negeri 7 Malang dan SMA Negeri 5 Malang, Freelatic Event di Cybermall 

Malang, acara Malang Indie Film, di Universitas Merdeka Malang, dan Parade Film 

besama Tjelaket Sinau Budaya di Sasana Krida Budaya Malang10. Film ini 

merupakan kolaborasi antara Malang Creator dan Rencang Makaryo. Dikatakan 

kolaborasi karena, Arie Ramadhan, anggota dari Malang Creator, Produser 

sekaligus penulis skenario dari film ini memercayakan Rencang Makaryo sebagai 

                                                           
8 http://halomalang.com/events/penayangan-perdana-film-seng-penting-rabi diakses 

pada 20 April 2017 pukul 07:24 WIB 

9https://hype.idntimes.com/viral/erina-wardoyo/17-momen-keseruan-malam-puncak-
idn-cretivefest-2016-pecah-abis/full diakses pada 20 April 2017 pukul 07:32 WIB 

10 http://yooying.com/p/1472426178987747353 diakses pada 20 April 2017 pukul 07:53 WIB 

http://halomalang.com/events/penayangan-perdana-film-seng-penting-rabi
https://hype.idntimes.com/viral/erina-wardoyo/17-momen-keseruan-malam-puncak-idn-cretivefest-2016-pecah-abis/full
https://hype.idntimes.com/viral/erina-wardoyo/17-momen-keseruan-malam-puncak-idn-cretivefest-2016-pecah-abis/full
http://yooying.com/p/1472426178987747353
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videographer. Arie menyerahkan skenario yang telah dibuat kepada Rencang 

Makaryo untuk dikonsepkan segi sinematiknya.  

Film ini menjadi menarik untuk dibedah karena secara aspek naratif, 

masing-masing tokoh memiliki karakter yang unik. Misalkan seorang tokoh  Bapak 

berlogat Papua yang mempunyai anak berlogat Jawa. Dan salah satu tokoh yang 

memainkan dua peran dengan karakter yang sangat berbeda. Sehingga, hal ini perlu 

untuk diketahui bagaimana penulis skenario menciptakan masing-masing 

tokohnya. Adakah ia terinspirasi dari aktor lokal maupun global? Darimanakah 

referensi-referensinya ketika menciptakan masing-masing karakter? 

Lalu, secara aspek sinematik, film ini perlu dibedah karena film ini memiliki 

konsep yang berbeda dengan film pendek pada umumnya. Seperti pada tahap 

editing, adegan flashback diberi efek vignette berbeda dengan film lain yang 

biasanya diberi efek hitam putih atau sepia. Dan handheld menjadi dominasi dalam 

pengambilan gambar dari film ini. Selain itu, film bergenre drama-komedi 

merupakan film pertama bagi Rencang Makaryo begitu pula bagi sang sutradara. 

Sebagai sutradara yang baru pertama kali menyutradarai film bergenre drama-

komedi, hal ini menjadi menarik untuk diketahui bagaimana ia mencari dan 

menyusun referensi-referensi untuk mengemas film Seng Penting Rabi ini.  

Dengan durasi produksi yang tidak lama, peneliti ingin mengetahui 

bagaimanakah referensi aspek sinematik dan aspek naratif film tersebut dibangun 

saat persiapan produksi film atau praproduksi hingga pasca produksi. Dimana pra 

produksi merupakan proses munculnya ide cerita dan dalam proses tersebut, tidak 
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dipungkiri jika seorang produser juga memberikan contoh sebuah film kepada 

penulis skenario untuk dijadikan patokan yang kemudian penulis skrip tersebut 

bebas mengambil tema atau alur untuk dikreasikan pada sebuah cerita.  

Pembentukan referensi yang matang pun juga harus dilakukan oleh 

departemen yang lain, misalkan departemen kamera yang harus merancang konsep 

pengambilan gambar saat produksi, baik shot, angle, pergerakan kamera  dan 

seorang editor yang dianggap sutradara kedua dalam pembuatan sebuah film 

dimana ia harus menyusun tiap-tiap gambar untuk dijadikan sebuah alur cerita yang 

kompleks sesuai dengan konsep cerita. Referensi yang dibangun oleh kru bisa 

dipengaruhi dari berbagai hal. Seperti kondisi sosial, buku, novel, media sosial, 

bahkan film. Melalui platform tersebutlah kru dapat menyadur atau terinspirasi 

untuk mengembangkan konsep cerita yang akan di produksi. 

Setelah menonton film tersebut, peneliti melihat ada aspek tertentu yang 

menjadikan film Seng Penting Rabi memiliki kemiripan dengan film-film Indonesia 

lainnya, baik dalam pengambilan gambar dan cerita yang mirip dengan cerita Film 

Televisi (FTV). Sehingga, Film Seng Penting Rabi ini perlu dibedah bagaimana 

film tersebut diciptakan dan di konsep sedemikian rupa, dari segi adegan dan proses 

adaptasi dari media tertentu yang menjadi sumber inspirasi atau referensi atas hasil 

dari film tersebut. Konstruksi referensi berlaku untuk semua kru film yang ikut 

memproduksi film. Bagaimana sebuah kru film membangun masing-masing 

referensinya hingga menjadi tema besar dan menghasilkan sebuah karya yang tidak 

dianggap menjiplak.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

Bagaimana konstruksi referensi aspek naratif dan aspek sinematik pada film Seng 

Penting Rabi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi referensi aspek 

naratif dan aspek sinematik pada film Seng Penting Rabi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu 

Komunikasi khususnya mahasiswa dengan konsentrasi Audio Visual 

mengenai referensi dalam pembuatan film. Serta dapat menjadi masukan 

berupa gambaran, data, maupun referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang 

referensi aspek naratif dan aspek sinematik dalam produksi sebuah film bagi 

peneliti dan pembaca.  

 

 

 

 


