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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Istilah postmodernisme pada mulanya muncul dibidang arsitektur sekitar 

tahun 1950, yangmana menunjuk pada gaya, corak, dan bentuk bangunan yang 

mencoba melepaskan diri dari kaidah-kaidah arsitek modern. Arsitektur 

modernisme ditandai dengan pola-pola teratur, rasional, obyektif, praktis, dan 

didominasi elemen-elemen seperti material, beton, struktur baja dan kaca. 

Sedangkan arsitektur postmodernisme ditandai bentuk-bentuk asimetris, bata atau 

kayu sebagai pengganti beton, warna cerah dan ramai, serta harmoni dengan 

lingkungan dan manusia.
1

Dalam bidang sastra budaya, modern ditandai dengan kecenderungan untuk 

mengakhiri cerita dengan penyelesaian tertutup yang justru dicurigai postmodern 

dan dianggap simplistic. Disamping itu  sastra modern cenderung mencari satu 

tatanan atau kaidaah yang bisa berlaku umum, sementara saastra postmodern justru 

sangat menghargai pluralism. Mikhail Bakhtin kritikus sastra Rusia menyatakan 

bahwa sastra postmodern sentrifugal, penuh variasi, eksperimental, fragmentaris, 

skeptic dan antiotoritas.
2

Posmodernisme sesungguhnya merupakan terminologi untuk mewakili suatu 

pergeseran wacana diberbagai bidang, seperti arsitektur, sosiologi, literatur, filsafat 

dan seni yang bereaksi keras terhadap wacana modernisme yang terlampau 
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mendewakan rasionalitas sehingga mengeringkan kehidupan dari kekayaan batin 

manusia.
3
 

Dalam bidang seni khususnya film, posmodernisme dalam bidang film 

(proses produksi sebuah film) digambarkan dengan bagaimana para pembuat film 

fiksi indie (Independen) memproduksi sebuah film dengan keterbatasan alat dan 

budget, akan tetapi tidak menghambat para pembuat film untuk berkarya. Minimnya 

alat para pembuat film indie menggunakan kamera photography yang dilengkapi 

fitur video untuk merekam adegan film, bahkan ada yang memanfaatkan kamera 

smartphone. Dan sekarang untuk menonton karya film para penikmat film tidak lagi 

harus dengan melihat dan mendatangi bioskop, dengan kemajuan teknologi 

penikmat film dapat menonton film melalui internet, kepingan DVD atau CD, 

bahkan televisi. Berbeda dengan apa yang di kemukakan Van zoest kekhususan film 

adalah mediumnya, cara pembuatannya dengan kamera dan pertunjukannya dengan 

proyektor dan layar.
4
 

Hal serupa juga dilakukan karakter Rendro dalam film pendek fiksi “film 

adalah hidupku” karya Narindro aryo, yang merupakan film pemenang MAFI Fest 

2015 (Malang Film festival) pilihan juri. “film adalah hidupku” menceritakan 

obsesi seorang pemuda bernama Rendro yang ingin menjadi  filmmaker terkenal. 

Selama 14 menit 14 detik “film adalah hidupku” membawa penonton untuk 

menyaksikan Rendro melakukan proses produksi sebuah film, dan hanya dibantu 

oleh adiknya, dimana mereka sebagai kru film dan juga menjadi pemeran di dalam 

cerita film tersebut.  
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Pada salah satu adegan film yang menceritakan Rendro melakukan proses 

distribusi dan eksibisi film, yang mana bisa dikatakan merupakan suatu hal yang 

tidak lazim dilakukan seorang pembuat film untuk proses distribusi dan eksibisi 

film. Pada adegan tersebut Rendro menjajakan filmnya kepada penjual dvd dipasar, 

dan melakukan eksibisi film dengan menggunakan media handphone, saat 

melakukan pemutaran filmnya dihalaman rumah. Tanpa layar dan proyektor mereka 

tetap bisa melakukan pemutaran film.  

Bagian terpenting dalam membuat film adalah menyampaikan sebuah pesan 

kepada penonton, oleh karena itu agar pesan yang diinginkan dapat ditangkap 

penonton, unsur naratif dan sinematik dalam film harus tertata dengan baik. Untuk 

mewujudkan itu, proses dibalik layar pembuatan sebuah film dibutuh penjadwalan 

produksi yang matang dan para kru yang professional. 

Pada dasarnya mekanisme produksi film dibagi dalam tiga tahapan yaitu 

praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. Praproduksi merupakan tahapan yang 

paling besar pengaruhnya pada seluruh kelancaran atau terhambatnya proses 

produksi film, karena di praproduksi banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari 

proses penulisan skenario, menentukan kru produksi, production meeting, creative 

meeting, proses pembuatan breakdown setiap departemen kru, mencari lokasi 

shooting, menyiapkan properti, pencarian dan latihan pemeran, dan 

memperhitungkan biaya produksi film.  

Tahapan produksi adalah tahapan dimana proses pengambilan gambar atau 

take (adegan dalam film), dan pengambilan suara. Produksi film akan berjalan 

lancar apabila memiliki kru yang professional, ini merupakan tugas berat bagi 

seorang produser untuk dapat menetapkan komposisi kru yang paling tepat. Kata 
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professional disini tidak hanya merujuk pada keahlian para kru tersebut, tapi lebih 

pada tanggung jawab dan kedisiplinan kru untuk melakukan tugas pada departemen 

dan jobdesc masing-masing kru. Pada umumnya tim kerja pada produksi sebuah 

film terbagi dalam departemen-departemen, yaitu: departemen manajerial atau 

produksi, departemen penyutradaraan, departemen kamera, departemen artistik, 

departemen suara, dan departemen editing. 
5
 

Pada pascaproduksi merupakan tahapan penata gambar (editor) melakukan 

proses editing gambar dimulai dari offline dan online editing, suara, musik, efek 

visual, dan warna pada film. Pasca produksi tidak hanya pada menata gambar atau 

editing, tapi sampai pada proses distribusi film, yang mana distribusi film sudah 

direncanakan oleh produser pada tahapan praproduksi. Industri film terdiri dari tiga 

komponen utama: produksi, distribusi, dan eksibisi.
6
 

Dewasa ini memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi transisi pergantian dari 

proses produksi film pita atau seluloid mulai digantikan teknologi digital. Selain 

berkurangnya hambatan diteknis, proses digital memiliki keuntungan ekonomi lebih 

ketimbang film pita atau seluloid, karena hasil akhir yang berbentuk disc optik lebih 

efisien dibandingkan dengan peti film yang berukuran cukup besar saat melakukan 

distribusi film. Untuk penggunaan kamera seloluid sudah ditinggal, banyak 

produksi film yang menggunakan kamera digital karena pada waktu editing akan 

lebih mudah. 

Perkembangan teknologi kamera sangat pesat, produsen-produsen kamera 

bersaing mengembangkan kamera jenis DSLR (digital single lens reflex) yang 
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dilengkapi dengan fitur perekam video, kamera jenis ini pada umumnya digunakan 

untuk photography. Tidak hanya sebagai fitur pelengkap, beberapa produk kamera 

DSLR atau mirrorless yang memiliki fitur video mampu menghasilkan rekaman 

video berkualitas 4K dengan ukuran gambar 3840x2160 pixel, setara dengan 

kualitas gambar untuk ukuran kamera video profesional.   

Dengan hadirnya fitur video pada kamera DSLR, banyak filmmaker indie 

beralih menggunakan kamera DSLR atau mirrorless untuk proses pembuatan film, 

tidak menutup kemungkinakan juga ada film mayor yang menggunakan kamera 

DSLR, salah satunya film karya sutradara kondang Indonesia Riri riza yaitu film 

“sokola rimba”, proses pembuatan film “sokola rimba” menggunakan kamera 

DSLR canon eos 5D. Selain pertimbangan kualitas gambar yang dihasilkan, 

menggunakan kamera DSLR atau mirrorless untuk produksi sebuah film, secara 

teknis mudah untuk di operasikan, ukuran body kamera lebih kecil dari kamera 

video pada umumnya, dan yang paling menguntungkan lensa pada kamera DSLR 

bisa diganti sesuai kebutuhan saat proses pembuatan film. 

Berbeda dari kebanyakan filmmaker, karakter Rendro dalam “film adalah 

hidupku” karena keterbatasan alat dan budget untuk memproduksi sebuah film, 

demi memenuhi obesesi menjadi seorang filmmaker, semua proses pengambilan 

gambar hanya menggunakan sebuah kamera dari smartphone sebagai alat untuk 

merekam adegan film yang Rendro buat. Dengan bermodalkan smartphone tersebut 

Rendro membuat film dengan berbagai genre, mulai dari film komedi, thriller, ci-fi, 

dan film dengan genre horror. 

Pada keadaan riil ada beberapa filmmaker yang juga memanfaatkan 

smartphone untuk membuat film, pada tahun 2012 film berjudul “Olive” 
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merupakan film panjang pertama yang dibuat sepenuhnya dengan menggunakan 

smartphone. Namun film “Olive” tidak sesukses “Tangerine”, pada perhelatan salah 

satu festival film bergengsi di dunia yaitu Sundance Film Festival 2015, film 

“Tangerine” masuk dalam nominasi film terbaik. Film dengan genre drama komedi 

yang bercerita tentang suka duka PSK transgender tersebut keseluruhan adegannya 

direkam menggunakan smartphone. Sean Baker, sang sutradara memutuskan 

menggunakan smartphone untuk memproduksi filmnya dikarenakan keterbatasan 

budget. Selama proses pembuatan film berlangsung Sean Baker menggunakan lensa 

tambahan untuk smartphone, yaitu lensa anamorphic agar menghasilkan gambar 

seperti halnya kamera professional untuk film bioskop. Setelah tayang perdana di 

Sundance Film Festival pada januari 2015, studio Mognolia Pictures bersedia 

mendistribusikan film “Tangerine”, pada 10 juli 2015 “Tangerine” tayang di 

bioskop-bioskop Amerika. 

Peneliti memilih film pendek fiksi “film adalah hidupku” untuk di jadikan 

objek penelitian, karena pesan yang disampaikan melalui karakter Rendro pada film 

pendek “film adalah hidupku” berbeda dari struktural dalam proses produksi film 

pada umumnya (khususnya film fiksi) ulai dari proses pembuatan film, distribusi 

dan hingga ekshibisi yang dilakukannya. Dalam pemikiran modernisme, dogma 

dasar dalam proses pembuatan film (fiksi dan non fiksi) diperlukan sebuah skrip 

atau naskah sebagai pedoman bagi para pembuat film, karena film merupakan 

bentuk visual dan audio dari sebuah naskah. Akan tetapi karakter Rendro dalam 

“film adalah hidupku” membuat film tanpa berdasarkan naskah. Apa yang sudah 

dilakukan karakter Rendro merupakan gambaran bentuk perlawanan pemikiran 
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postmodernisme terhadap pemikiran modernisme, yangmana modernisme 

merupakan pemikiran yang bersifat mapan, rasional, dan struktural.  

Selain itu, Rendro dan adiknya menjadi pemeran dan crew untuk film 

mereka. Semua adegan filmnya direkam menggunakan kamera dari sebuah 

handphone, bukan hal yang mustahil bagi seorang pembuat film untuk memutuskan 

handphone sebagai alat untuk merekam filmnya, mungkin memang sedikit tidak 

lazim, karena membuat sebuah film berarti akan ada proses distribusi dan ekshibisi 

yang mana kedua hal tersebut ada standarisasi dan aturan yang berlaku. Untuk 

mensiasati itu, Rendro melakukan pemutaran film dihalaman rumahnya dan 

menggunakan handphone sebagai media ekshibisi filmnya.  

Rendro tidak terbatasi dengan aturan-aturan yang ada untuk berkarya 

membuatan sebuah film, sama halnya dengan pemikiran postmodernisme 

menghilangkan batas-batas disiplin yang kaku seperti ilmu-ilmu kealaman dengan 

ilmu-ilmu kemanusian serta sosial dan kesenian, literatur. Demikian pula 

postmodernisme mempertanyakan perbedaan antara kebudayaan dan kehidupan, 

teori dan fiksi, citra dan realitas, dengan demikian postmodernisme merobek batas-

batas antar-disiplin seperti yang kelihatan di dalam arsitektur, seni, bahasa, filsafat, 

dan pendidikan, dengan kata lain postmodernisme mempunyai sifat interdispliner.
7
 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai 

film pendek fiksi “film adalah hidupku” karya Narindro Aryo. Dalam film tersebut 

menawarkan ide atau gagasan dan perspektif yang belum lumrah yang menjadi 

suatu pokok pesan dalam cerita sebuah film. Dari pesan film “film adalah  hidupku” 

tersebut juga mewakili para sineas film di Indonesia, yang mana para sineas di 
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Indonesia lahir dari komunitas-komunitas film, pernah mengalami hal serupa, sama 

seperti yang dialami karakter Rendro. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka masalah dalam penelitian ini, yaitu 

: bagaimana konstruksi pemikiran postmodernisme dalam film pendek fiksi “film 

adalah hidupku” karya Narindro Aryo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ditetepkan, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana konstruksi pemikiran postmodernisme dalam film 

pendek  fiksi “film adalah hidupku” karya Narindro Aryo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat Akademis 

         Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian 

komunikasi terutama media komunikasi massa, khususnya pada media karya 

film. 

 1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan para pelaku perfilman independen terus berkembang, 

dan menghasilkan karya-karya film yang nantinya akan mendekatkan film 

pada penontonnya atau film yang sesuai dengan segment penonton. Dan 

diharapkan akan lebih banyak masyarakat yang mengenal karya-karya film 

pendek. 

 




