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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa  ini perkembangan teknologi semakin pesat dan menuntut

khalayak untuk terus selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

Salah satu teknologi yang saat ini sangat berkembang yaitu media massa.

Khalayak dan media massa merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Dengan adanya media massa manusia  dapat mengembangkan proses

komunikasi kedalam bentuk komunikasi modern. Salah satu bentuknya yakni

perkembangan media massa yang diantaranya berupa perkembangan film di

dunia.

Film diartikan sebagai gambar  hidup, juga sering disebut movie (semula

sebuah plesetan untuk berpindah gambar) maupun sinema. Gambar hidup

adalah bentuk seni, bentuk popular dari hiburan, dan juga bisnis. Film

dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda (termasuk fantasi dan figure

palsu) dengan kamera, dan/atau oleh animasi.

Dunia perfilman Indonesia kembali bergairah pasca tayangan film Ada

Apa Dengan Cinta kemudian disusul dengan film bergenre anak – anak

dengan tema petualangan, yakni kisah petualangan serina pada tahun 2000

silam, hingga mampu pula melahirkan berbagai film bergenre anak-anak yang

mengedepankan sisi pendidikan. Dan pada tahun 2008 muncullah film yang
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menonjolkan potensi alam dan kebudayaan Tanah Air seperti halnya film

laskar pelangi yang berhasil menyedot perhatian audiens.

Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang membentang luas dari sabang

hingga marauke. Dari tiap-tiap pulau di Indonesia tentunya memilki budaya

yang berbeda-beda. Banyak sekali keanekaragaman budaya di Indonesia. Oleh

karena itu, banyak pemerintahan daerah yang ingin memperkenalkan

kebudayaannya kepada masyarakat luas. Melihat dari kesuksesan film laskar

pelangi yang sukses menyita perhatian penonton di tahun 2008 lalu. Dan

menjadikan pulau Belitung menjadi sorotan masyarakat luas. Maka pada tahun

2014 Bupati kutai kartanegara menggagas ide untuk memperkenalkan

keindahan alam dan budaya kedalam sebuah film. Ibu Rita Widyasari yang

merupakan bupati Kutai Kartanegara menjadi eksekutif produser bersama

Bambang Drias sebagai sutradara dalam film yang bertajuk kebudayaan Kutai

Kartanegara dengan judul film Erau Kota Raja. Film Erau Kota Raja

dihadirkan kepada khalayak untuk mengenalkan budaya serta keindahan alam

di kabupataen Kutai Kartanegara provinsi Kalimantan timur.

Film Erau Kota Raja adalah film pertama yang mengenalkan kebudayaan

kutai dalam industri dunia perfilman. Film Erau Kota Raja ini menceritakan

tentang seorang jurnalis bernama Kirana (yang diperankan oleh Nadine

Chandrawinata) yang ditugaskan untuk meliput Pesta Adat Erau di

Tenggarong. Saat melakukan peliputan di Tenggarong, Kirana berkenalan

dengan seorang pemuda lokal bernama Reza (yang diperankan oleh Denny

Sumargo). Secara tidak langsung, Kirana mulai jatuh cinta kepada Reza.Tapi
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kisah cinta di antara mereka mendapat tentangan dari ibu Reza (Jajang C.

Noer). Hal ini mengakibatkan sang ibu melakukan segala cara untuk mengusir

Kirana dari desanya.

Dari uraian diatas ada beberapa hal menarik bagi peneliti yang kemudian

menjadikan film erau kota raja sebagai objek penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kerajaan Mulawarman yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara

Propinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu kerajaan tertua

Indonesia. Sehingga pasti memiliki kebudayaan yang sangat banyak

sekali, akan tetapi mengapa baru pertama kali kebudayaan kutai khususnya

kutai kartanegara diangkat kedalam story film / film cerita dimana film ini

masuk kedalam industry perfilman yang ditayangkan di bioskop-bioskop.

2. Judul dari film adalah Erau Kota Raja, dimana Erau merupakan

kebudayaan Kutai Kartanegara yang berskala Internasional, sehingga

membuat antusiasme para penonton untuk menyaksikan film ini sangat

besar.

3. Realitas konflik batin antara seorang anak laki-laki yang memiliki

keinginan untuk melestarikan kebudayaan, dengan ibunya yang memiliki

keinginan bahwa anaknya harus menjadi dokter.

4. Dan yang paling unik dari film ini ialah fenomena bahwa banyaknya para

pemuda yang berbondong-bondong pergi meninggalkan kampung halaman

untuk merantau kekota demi membangun karir dan mengabaikan daerah

asalnya. Sedangkan berbeda dengan reza yang rela untuk kembali ke
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daerah asalnya hanya untuk mengabdi kepada daerah asalnya agar bisa

tetap lestari kebudayaannya.

5. Pada film ini juga tidak menampilkan kisah akhir yang bahagia (happy

ending). Tentunya definisi happy ending ini adalah pupusnya hubungan

Kirana dengan Reza, konsep yang jarang diberanikan di scenario film

Indonesia. Dengan akhir cerita yang menggantung ini yang akan

memancing emosional khalayak karena khalayak menjadi bertanya-tanya

dan membuat banyak perpektif mengenai kelanjutan ceritanya.

Dalam film Erau Kota Raja yang mengedepankan budaya kutai sebagai

sorotan utamanya, tentunya menarik perhatian dari audiens. Bahkan bagi

audiens yang juga berasaldari daerah kutai, terutama para pemuda asal daerah

tersebut. Antusiasme mereka yang begitu besar ingin mengetahui daerahnya

ditampilkan dalam sebuah film layar lebar. Dalam film ini juga mengisahkan

sosok pemuda yang sangat mencintai budaya dan menghargai budayanya.

Pemuda pemudi yang menonton film erau kota raja kemudian menjadi

objek yang menarik bagi penelitian ini. Film yang ingin menonjolkan

kebudayaan kutai ini selain ingin memperkenalkan keindahan tanah air serta

kebudayaannya, juga mengisahkan tentang sosok pemuda yang berjiwa

nasionalisme yang sangat besar, terbukti dengan sosok reza yang menjadi

budayawan karena ia mencintai dan menghargai daerah dan budayanya.

Sebenarnya tokoh reza pada film ini berlatarbelakang pendidikan kedokteran,

ibu reza sangat ingin anaknya menjadi seorang dokter dan sukses di kota
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besar. Menurut pandangan ibu reza, dengan menjadi seorang dokter dan

tinggal dikota besar meninggalkan kampung halamannya, akan menaikkan

tingkat status sosial mereka. Pandangan seperti itulah yang sering muncul

pada orang-orang yang tinggal di daerah jauh dari kota besar. Nilai kesuksesan

seseorang diukur dari upah yang tinggi dan hidup makmur  di kota. Kemudian

muncullah tokoh kirana tokoh utama pada film erau kota raja, kirana yang

seoang jurnalis yang ditugaskan untuk meliput Pesta Adat Erau di

Tenggarong. Kirana berteman dengan reza, karena reza dapat membantu

kirana untuk membantu peliputannya. Tetapi, hal ini mengakibatkan Ibu reza

menganggap kirana memanfaatkan reza untuk sebuah misi yaitu kirana akan

menjual kebudayaan kutai lewat tulisan tulisannya kepada orang asing.

Hingga kemudian menjadi sebuah konflik besar.

Dari ulasan diatas menjadi fenomena menarik karena seperti inilah yang

terjadi pada masyarakat Indonesia rasa nasionalis yang mulai memudar demi

kesuksesan pribadi. Terbukti dengan banyaknya pemuda asal kutai yang

marantau  ke luar daerah bahan luar pulau untuk mengenyam pendidikan. Tak

jarang diantara mereka yang tidak kembali kedaerahnya dan memilih bekerja

di daerah rantau.

Pemuda sebagai audiens, menjadi poin utama atau merupakan hal yang

terpenting dalam penelitian ini. Pemuda/audiens disini yang dimaksudkan

adalah mahasiswa asal kutai kartanegara yang berada di malang. Audiens film

yang tidak lagi di anggap pasif oleh dunia analisis massa. Merubah menjadi
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subjek aktif yang melakukan dinamika produksi makna dari realitas kamera.

Dinamika produksi makna tersebut kemudian disebut sebagai resepsi audiens.

Resepsi yang dilatarbelakangi oleh kerangka acuan (frame of reference)

masing masing individu penonton dapat disebabkan oleh pengalaman, hingga

faktor psikologis (internal) dan sosial (eksternal). Sehingga makna yang

dihasilkan oleh setiap personal memiliki kemungkinan besar berbeda.

Melihat dari beberapa karakter pada tokoh dalam film erau kota raja ini,

tentunya tiap-tiap individu memiliki persepsi/pandangan serta produksi makna

yang bereda-beda dari masing-masing individu. Dari sinilah akhirnya dapat

ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana resepsi / pemaknaan mahasiswa asal kutaikartanegara terhadap

kebudayaan kutai kartanegara dalam Film Erau Kota Raja ?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan

dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh pemahaman tentang resepsi mahasiswa asal kutai

kartanegara terhadap film Erau Kota Raja

2. Dan juga untuk mendeskripsikan pemahaman tentang dinamika produksi

makna-makna pada audiens film erau kota raja
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1.4 Manfaat Penelitian

1. manfaat akademis

untuk mengetahui dan memahami bagaimana pemaknaan audiens atau

informan atas teks media yang terbentuk dalam film erau kota raja. Dan

menambah wawasan kajian akademis mengenai teori resepsi yang

berkaitan dengan film dan penontonnya

2. manfaat praktis

Mengetahui sejauh mana media massa membentuk pola berpikir

masyarakat sebagai penonton. Dan diharapkan penelitian ini dapat

memberikan pandangan baru bagi masyarakat luas dalam menangkap dan

menerima pesan langsung yang terkandung pada sebuah film.


