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PENGANTAR KOMITE FILM 
DEWAN KESENIAN JAKARTA

SINEMA DAN 
PENGETAHUAN

Lima tahun setelah Lumiére bersaudara memutar 
Arrivee d’un train en gare a La Ciotat (Arrival of a Train at La 
Ciotat) di ruang Salon Inden dalam Grand Café, Paris pada 28 
Desember 1895, bioskop tiba di Batavia. Tepatnya, di Tanah 
Abang, dibawa oleh seorang pengusaha bernama Talbot. Sejarah 
sinema kita rupanya tak terlalu jauh awalnya dari pemutaran 
berkarcis pertama di dunia medium baru ini.

Pada pemutaran di Grand Café itu, orang-orang 
berlompatan, terguncang, melihat gambar kereta api tiba, 
bergerak, seolah ke arah mereka. Reaksi ini adalah gambaran 
betapa pikiran manusia guncang ketika mengalami sesuatu yang 
belum pernah ada dalam sejarah manusia sebelum penemuan 
kamera dan proyektor untuk menembakkan gambar bergerak: 
“gambar hidup”. Tak ada makhluk semacam itu sebelumnya, 
pikiran manusia saat itu tak bisa memahami segera bahwa yang 
bergerak di layar itu adalah “imaji”, atau “realitas kedua”. 

Sedang di Tanah Abang, lima tahun setelah itu, di sebuah 
bangsal berdinding gedek dan beratap seng yang dipancang di 
tanah lapang, warga kelas satu (orang Belanda) hingga warga kelas 
kambing (kaum pribumi) sama-sama terpana oleh sihir gambar 
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hidup serupa. Film yang diputar adalah dokumenter bisu, bertajuk 
(jika diterjemah): “Sri Baginda Maharatu Belanda bersama 
Pangeran Hertog Hendrick memasuki Ibu Kota Belanda, Den 
Haag”. Adegan yang biasa-biasa saja, jadi terasa luar biasa saat itu. 
Warga Hindia Belanda melihat Ratu mereka secara “hidup”, di 
hadapan mereka.

Dalam lima tahun antara peristiwa di Grand Café, Paris 
dengan pemutaran di Tanah Abang, alam pikir manusia sedang 
belajar konsep “film” atau “sinema”. Para seniman visual pun, 
bersama para aktor teater dan musisi (selama beberapa dekade 
pertama sejarah film dunia, medium ini hanya gambar bergerak, 
dan musik latar mengiringi secara live) harus mencerna lagi 
bagaimana keahlian mereka tampil berkelindan dengan film. Jika 
kita melompat lagi ke seputar masa pendudukan Jepang dan masa-
masa Revolusi hingga tahun-tahun dinamis 1950-an, kita pun ikut 
nongkrong di daerah Pasar Senen, mengikuti percakapan penuh 
semangat antara para “seniman Pasar Senen”, antara lain, tentang 
neorealisme dalam film-film Italia. 

Percakapan-percakapan malam di Pasar Senen itu, 
sebagaimana sebagian tercatat dalam buku Keajaiban Pasar Senen 
karya Misbach Yusa Biran, adalah salah satu bentuk lalu lintas 
percakapan yang membentuk serta menyusun pengetahuan 
bersama di Indonesia tentang film. Tentu saja, bentuk lain dari 
lalu lintas percakapan atau diskursus tentang film kita adalah 
berbagai tulisan di media massa tentang film. Usmar Ismail dan 
Asrul Sani adalah dua pemikir film yang awal, yang kemudian 
diikuti oleh para pemikir film kemudian seperti D.A. Peransi, D. 
Djajakusuma, Salim Said, JB. Kristanto, Gotot Prakosa, Marselli, 
Seno Gumira Ajidarma, dan Garin Nugroho. Tentu ada banyak 
sekali percakapan tentang film di luar produksi gagasan dari para 
pemikir film yang tersebut itu–apalagi di zaman blog dan vlog 
kini.
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Percakapan gagasan-gagasan, diskursus, apalagi yang 
terstruktur dan sistematis, yang bersifat kritis, adalah bagian 
penting dalam membangun pengetahuan yang semakin maju 
tentang film dan perfilman. Komite Film DKJ menganggap perlu 
ada upaya melajukan pengetahuan tentang film dan perfilman di 
Indonesia. Itulah yang mendasari penyusunan program-program 
regular Kineforum selama ini. Para pengelola Kineforum percaya 
bahwa film adalah wahana membangun pengetahuan tentang film 
dan tentang masyarakat. 

Program Kineforum pun dirancang untuk mencakup 
kegiatan pemutaran film yang terkurasi, terbingkai secara tematik, 
diskusi, dan sebagainya. Film ditonton, dan dibicarakan. Dalam 
percakapan, ada perjumpaan perspektif, di samping perjumpaan 
informasi. Baik film-film terpilih yang diputar maupun 
percakapan tentang film itu bisa jadi wahana pengetahuan tentang 
estetika, teknik, gaya, konstruksi isi, sistem simbol, juga sistem 
kepercayaan yang mendasari baik penciptaan maupun pembacaan 
sebuah karya sinematik. 

Dalam semangat itulah, kami mencanang program 
penerbitan enam buku dalam naungan seri penerbitan Wacana 
Sinema. Keenam buku ini terdiri dari dua buah kumpulan tulisan 
bersifat ulasan dan esai tentang film, dua buah penelitian tentang 
komunitas film dan perilaku penonton film Indonesia, sebuah 
direktori festival film di Indonesia dan di dunia (sebuah edisi 
revisi), dan sebuah disertasi bersifat teoretik-akademik yang 
dipertanggungjawabkan di Belanda tentang perfilman Indonesia.

Antarkota Antarlayar: Potret Komunitas Film di Indonesia 
disusun berdasarkan olahan penelitian Cinema Poetica Research 
Center (CPRC) tentang komunitas-komunitas film Indonesia. 
Dalam wacana perfilman nasional, terutama lewat media massa, 
komunitas film sering luput diperbincangkan. Padahal, seturut 
penelusuran CPRC, ranah komunitas film begitu hidup dan 
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bahkan turut menghidupi perfilman nasional. Wajah lain dunia 
film Indonesia ini tentu layak dicatat dan diketahui bersama.  

Semoga buku ini bisa menciptakan percakapan-percakapan 
baru, bergairah, dan menyumbang keping-keping pengetahuan 
lebih maju tentang perfilman Indonesia. 

Jakarta, 5 Maret 2020

Hikmat Darmawan, Ketua 
Lulu Ratna, Sekretaris 
Agni Ariatama, Anggota
Prima Rusdi, Anggota
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SEKAPUR SIRIH
Cinema Poetica

Tahun-tahun yang kita arungi bersama sinema 
Indonesia selama ini belum terpetakan secara utuh. Perspektif 
kita masih teramat bioskop-sentris, masih terpaku pada modus-
modus kegiatan perfilman yang berhilir pada layar komersial. Bisa 
dilihat bagaimana negara dan media pada umumnya membingkai 
capaian perfilman sebatas perkara laris dan tidak laris. Nilai 
produk film disederhanakan sebatas harga tiket dan publik 
sebagai pembeli. Sinema di Indonesia seolah tidak lebih daripada 
jual-beli. Perspektif yang teramat sempit ini sesungguhnya 
menutup mata kita dari pergulatan di akar rumput, di medan yang 
jauh dari bioskop dan industri, tapi turut berkontribusi bagi 
pembentukan dan pengembangan budaya sinema di Indonesia. 
Sepak-terjang sinema di medan ini secara longgar dapat 
dikelompokkan di bawah payung istilah: komunitas film. 

Istilah “komunitas film” memang tergolong baru. Ia mulai 
digunakan dalam perbincangan sehari-hari setelah Reformasi 
1998, umumnya untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan di luar 
lingkungan produksi film besar. Meski begitu, catatan sejarah 
tentang praktik perfilman nonbioskop bisa dirunut sejak dekade 
1960-an. Memang, sebelum Reformasi, kegiatan-kegiatan 
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komunitas film masih terbatas pada kalangan seniman dan 
cendekiawan. Kala itu teknologi perfilman terbilang mahal, 
sehingga hanya kaum berpunya atau berprivelese yang bisa 
mengakses. Menariknya, pasca-Reformasi, praktik yang tadinya 
elit lantas menjadi bentuk partisipasi yang dominan dalam 
perfilman Indonesia. Dengan semakin terjangkaunya teknologi 
sinema di ruang publik, kegiatan komunitas perfilman lantas 
menjalar ke berbagai ceruk. Melalui komunitas film, kegiatan 
perfilman bisa tumbuh di kampus-kampus dan desa-desa. Melalui 
komunitas film, kegiatan perfilman bisa turut singgah di daerah-
daerah tak berbioskop macam Aceh dan Papua. Masing-masing 
komunitas hidup dan bernapas dengan caranya sendiri, baik lewat 
produksi film, penayangan publik, penyelenggaraan festival dan 
ruang diskusi, pelatihan dan lokakarya, hingga kritik dan kajian.

Hingga hari ini negara belum punya definisi baku atas 
komunitas film. Meski begitu, geliat dan aktivitas komunitas film 
terlalu signifikan untuk diabaikan. Lingkar kegiatan mereka telah 
ikut membentuk wajah ekosistem sinema Indonesia. Pada konteks 
pemutaran misalnya, komunitas film memiliki kapasitas yang 
unik untuk membuka akses tontonan di kota/kabupaten tanpa 
atau minim bioskop, bahkan di wilayah rural, dibandingkan 
dengan pengusaha bioskop. Selain memperluas akses tontonan 
dalam arti sebaran geografis, pelaku dan kegiatan komunitas film 
turut menjangkau penonton dari berbagai kelas sosial-ekonomi. 
Pada konteks produksi, komunitas film seringkali menjadi 
“laboratorium” dan “sekolah” para sineas Indonesia hari ini 
seiring kenyataan minimnya sekolah film di Indonesia. 

Sedari kelahirannya pada 2010, Cinema Poetica memberi 
perhatian khusus pada karya dan budaya sinema yang kerap luput 
dalam perbincangan film arus utama di Indonesia. Komunitas 
film jelas memiliki tempat yang istimewa dalam rencana dan 
perspektif editorial kami. Sebagai kolektif, kami sendiri terbentuk 
oleh beragam pegiat film yang banyak menimba ilmu dan 
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berjejaring di lingkar komunitas film. Bisa dibilang kehadiran 
Cinema Poetica adalah hasil berkomunitas juga. Oleh karenanya, 
melalui buku ini, Cinema Poetica ingin mencatat aktivitas dan 
peran komunitas film dalam ekosistem perfilman hari ini beserta 
tantangan-tantangan yang dihadapinya. Tujuannya, agar narasi 
tentang aktivitas, dinamika, serta dampak komunitas film 
terhadap publik dapat tergambarkan secara lebih runut dan 
komprehensif.

Buku ini membahas komunitas film melalui tujuh tulisan. 
Tulisan pertama, “Mengapa Orang Film Berkomunitas?”, 
berusaha menelusuri latar keterlibatan orang dalam komunitas 
film. Pengalaman personal Adrian Jonathan Pasaribu yang 
singgah di berbagai komunitas dan festival film semasa hidupnya 
memberikan perspektif menarik dalam memahami makna dan 
runutan historis penggunaan istilah komunitas film. Tulisan ini 
juga memberikan kilasan konteks dan relasi kuasa di tingkat 
nasional maupun lokal yang berpengaruh terhadap pemaknaan 
dan strategi komunitas film yang diperjuangkan para pegiatnya. 

Tulisan kedua, “Pemetaan Komunitas Film di Indonesia: 
Survei CPRC 2016”, mengulas komunitas film dalam wujud angka 
dan statistik. Paparan data ini merupakan hasil pemetaan 
komunitas film yang dilakukan oleh Cinema Poetica Research 
Center (CPRC) sepanjang 2016 dan 2017. Melalui analisisnya, 
Levriana Yustriani mengkuantifikasikan narasi para pengurus 
komunitas film dan berupaya memahami pola-pola umum dalam 
aktivitas, bentuk, dan tantangan yang mereka hadapi di berbagai 
pelosok Indonesia. 

Tulisan ketiga, “Tafsir Negara atas Komunitas Film”, 
menganalisis posisi komunitas film dalam relasinya dengan 
negara. Posisi komunitas film, yang tidak disebutkan secara jelas 
dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan namun 
mulai mencuri perhatian pemerintah, menjadi latar tulisan ini. 
Melalui pembacaan terhadap beragam peraturan dan dokumen 
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program kebijakan pemerintah hari ini, Deden Ramadani 
mencoba menjabarkan bagaimana negara melihat komunitas film 
serta potensi-potensi dukungan yang perlu dilakukan agar 
komunitas film dapat memperkuat jejaring nonbioskop yang 
selama ini dibangun swadaya tanpa campur tangan negara.

Ketiga tulisan di atas menyediakan segi-segi yang berbeda 
untuk memandang dinamika komunitas film di Indonesia. Maka 
terlihat, melalui amatan mata dan pengolahan data, bagaimana 
dalam sejarahnya komunitas film berdampak terhadap perfilman 
nasional secara sosial, kultural, dan politis. Hasil pandangan ini 
kemudian menjadi latar umum bagi tinjuan komunitas film pada 
tingkat lokal dalam empat tulisan berikutnya. Melalui 
penelusuran di lapangan, kami melacak tumbuh-kembang 
komunitas film di empat kota, di luar Jakarta sebagai pusat dan 
kiblat perfilman. Empat kota tersebut memiliki medan perfilman 
yang aktif setidaknya dalam lima tahun terakhir. Gejala-gejala 
yang tampak di sana mengarah pada pembentukan ekosistem 
perfilman lokal, yang meliputi lini produksi, ekshibisi, apresiasi, 
bahkan pendidikan.

“Kembalinya Pengalaman Sinema yang Hilang” mendedah 
bagaimana komunitas film di Aceh hadir dan bergerilya untuk 
mengembalikan pengalaman sinema yang hilang. Setelah konflik 
berkepanjangan dan musibah tsunami yang meluluhlantakkan 
Aceh, ekosistem bioskop boleh dibilang mati suri hingga hari ini. 
Beberapa peraturan dan kepentingan politik lokal turut memberi 
andil hingga bioskop sulit hadir di Aceh. Melalui penelusuran 
terhadap para pegiat seni dan pengurus komunitas film, tulisan ini 
mencoba melihat upaya komunitas film di Aceh, yaitu Aceh 
Documentary, untuk menggerakkan pengurus dan komunitas 
film lain agar terus membentangkan layar dan memutar beragam 
tontonan di berbagai pelosok di Aceh. Tulisan ini juga menyajikan 
gagasan menarik tentang siasat dan strategi baru yang dapat 
dilakukan komunitas film untuk menyiasati hambatan klasik 
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seperti pendanaan dan sumber daya lainnya yang selama ini 
membentur gerak.

“Film Makassar Mencari Pasar” mengulas perfilman 
Makassar yang sedang mencoba bersaing. Setelah kesuksesan 
Uang Panai di jaringan bioskop yang melampaui Sulawesi, 
perfilman Makassar mendapat sorotan nasional. Media massa 
menyebut-nyebut film arahan Asril Sani dan Halim Gani Safia itu 
sebagai kebangkitan sinema Makassar, sebagai awal dari 
gelombang sinema Makassar menuju pasar film bioskop. 
Kenyataan sayangnya berbicara lain. Bisnis film tidak semulus 
yang diduga pada awalnya dan kesuksesan Uang Panai sulit sekali 
disamai, apalagi dilampaui. Meski begitu, bukan berarti sinema 
Makassar lantas jadi tidak berdaya. Sejak tahun-tahun awal 
Reformasi di Indonesia, sinema Makassar bertahan dan 
bertumbuh melalui sejumlah kegiatan di akar rumput dan 
komunitas film. Seiring berjalannya waktu, berbagai upaya 
mereka menyediakan modal dan pondasi baru bagi perfilman 
Makassar. Tantangannya adalah bagaimana mengolah semua itu 
menjadi suatu ekosistem daerah yang tangguh.

“Lika-liku Sinema Palu di Tangan Pelaku” menyorot estafet 
generasi pelaku perfilman di Palu. Sinema Palu saat ini tengah 
menjadi rumah bagi dua sineas beda generasi yang sama-sama 
aktif berkarya. Yusuf Radjamuda, yang akrab dipanggil Papa Al, 
berasal dari generasi yang berkenalan dengan sinema sejak 
pertengahan 2000-an. Ia memulai langkahnya sebagai sineas 
dengan belajar secara otodidak dan mengandalkan kapital sosial 
untuk mengenalkan Palu melalui medium film kepada khalayak. 
Ifdhal, yang berasal dari generasi lebih muda, menghadapi zaman 
yang jauh berbeda. Akses yang sudah relatif terbuka bagi sineas 
Palu, serta banyaknya sumber dan jejaring pengetahuan yang 
tersedia di ruang publik, memberi keuntungan serta kemudahan 
tersendiri bagi Ifdhal dan rekan sejawatnya untuk merintis karier 
di dunia perfilman. Meski berbeda generasi dan situasi, keduanya 

SEKAPUR SIRIH
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berbagi pertanyaan yang turut menjadi tantangan bagi komunitas 
film di tanah air: sampai sejauh mana sinema Palu bisa bertahan?

“Dinamika Baru Bersama Danais” menjelajahi dinamika 
perfilman di Yogyakarta usai kehadiran Dana Istimewa 
Kebudayaan. Komunitas film di Yogyakarta sejak lama diwarnai 
kegelisahan yang menghantui keberlangsungan komunitas, yakni 
absennya negara. Pemerintah kerap dipandang mangkir ketika 
pegiat seni budaya, termasuk film, harus hidup dan bertahan 
secara mandiri. Namun, kebijakan terbaru—hasil negosiasi 
politik anggaran antara pusat dan daerah istimewa dan daerah 
khusus—membuat Yogyakarta menjadi perkecualian, atau 
bahkan anomali. Dengan suntikan dana dari APBN, pemerintah 
hadir untuk mendukung ekosistem perfilman nonkomersial di 
tingkat lokal. Apa implikasi kebijakan Dana Istimewa 
Kebudayaan terhadap dinamika sinema yang bermuara dari 
aktivitas berbagai komunitas di Yogyakarta? 

Semua tulisan di buku ini disusun berdasarkan suara-suara 
pelaku dalam komunitas film. Lebih dari itu, kami turut 
menghimpun informasi dan wawasan perihal bagian-bagian 
ekosistem perfilman yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 
mereka, agar dapat membahas peran dan kontribusi komunitas 
film di tingkat lokal maupun nasional, sesuai konteks-konteks 
yang menghidupinya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih 
kepada Dewan Kesenian Jakarta, terkhusus Komite Film, yang 
telah mendukung penerbitan buku ini.

Tentu buku ini jauh dari sempurna dan tak hendak 
berpretensi sebagai telusuran yang komprehensif tentang 
komunitas film Indonesia. Harapan kami, apa yang terangkum di 
sini dapat membukakan pintu bagi siapa pun yang hendak 
mengenal lingkar komunitas pada masa-masa pendewasaannya. 
Di masa depan, semoga inisiatif ini bisa terus dikembangkan dan 
dilengkapi oleh inisiatif-inisiatif lain di berbagai kota atau bahkan 
oleh komunitas-komunitas itu sendiri. Perfilman kita begitu 
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kompleks sehingga butuh beragam suara dan perspektif untuk 
membahasnya. Bersama-sama, kita bisa menuliskan sejarah yang 
lebih utuh untuk segala yang sudah, sedang, dan akan terjadi 
dalam perfilman Indonesia.

SEKAPUR SIRIH



1
Mengapa Orang Film 
Berkomunitas?
oleh ADRIAN JONATHAN PASARIBU



H ari ini makna komunitas film begitu luas dan 
lentur. Setiap orang seperti punya caranya 

sendiri dalam memaknainya. Bagi saya, pada awalnya, komunitas 
film adalah pintu masuk—mungkin lebih tepatnya jalan tikus—
untuk berkegiatan di perfilman. 

Sedari kecil gemar nonton, saya ingin sekali bisa kerja di 
dunia film, entah jadi apa. Dengan naifnya saya berpikir, kalau 
mau masuk perfilman, ya harus jadi sarjana film. Sayangnya, pada 
2006, nasib membawa saya kuliah ilmu komunikasi di 
Yogyakarta. Tapi, yang namanya mimpi lama, ya padamnya juga 
lama. Saya pun tanya-tanya soal kegiatan perfilman setempat. 
Tersebutlah istilah komunitas film yang konon “bebas menerima 
siapa pun, selama minat dan mau belajar soal film”. Oleh beberapa 
orang, saya diarahkan ke Kinoki—sebuah ruang setengah-kafe-
setengah-bioskop yang mengklaim dirinya “bukan bioskop, bukan 
coffeeshop”.

Nyatanya, Kinoki lebih mirip seperti pondok barang antik. 
Dari pintu masuk, kita terlebih dahulu melihat meja bar yang 
terbuat dari kayu—tempat orang pesan makan atau minta 
diputarkan lagu. Masuk lebih dalam lagi, kita akan melihat 
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sejumlah meja dan kursi yang terbuat dari ban bekas. Baru di 
bagian paling belakang kita bisa menemukan bioskop yang 
dimaksud. Wujudnya tidak kalah antik. Tempat duduknya adalah 
empat baris kursi kayu panjang, mirip dengan yang biasa dipakai 
pedagang kaki lima. Layarnya berupa kain putih yang dibentang 
dan diikat pada dua bilah bambu.

Setelah beberapa kali menghadiri diskusi dan penayangan 
film di Kinoki, saya mulai familiar dengan pengurus setempat dan 
begitupun sebaliknya. Mereka lantas mengajak saya untuk ikut 
bergabung sebagai pengurus, tepatnya sebagai relawan dalam tim 
program Kinoki. Saya tentu saja mengiyakan. Sejak itu saya 
terlibat dalam bermacam kegiatan perfilman—mulai dari layar 
keliling, bedah film, festival film, hingga produksi film amatiran. 

Hampir semua kegiatan disiapkan secara seadanya, kalau 
tidak mau dibilang spontan. Biasanya saya dan kolega (alias 
sesama mahasiswa kebanyakan waktu senggang) duduk bersama 
di angkringan atau warung kopi, ngobrol ngalor-ngidul, dan 
berkhayal bersama. Obrolan baru serius ketika ada satu orang 
yang melontarkan ide kegiatan yang menarik. Dari situ, kami 
patungan lalu berbagi tugas. Selama lima tahun kuliah di 
Yogyakarta, begitulah wujud komunitas film yang saya kenal.

Pada 2011, selepas diresmikan sebagai sarjana, saya pindah 
ke Jakarta. Otomatis saya mencari pengalaman berkomunitas 
serupa sebagaimana yang saya geluti di Yogyakarta. Berkat 
internet dan jaringan pertemanan, saya pun berkenalanan dengan 
nama Kineforum—sebuah ruang tayang film alternatif di Taman 
Ismail Marzuki, Cikini. Konon, di sanalah pegiat komunitas film 
Jakarta berkumpul. 

Setibanya di sana, saya malah heran. Bagi saya yang terbiasa 
serba seadanya, Kineforum tampak seperti sebuah kemewahan. 
Lantainya berkarpet, kursinya berlapis beludru, layarnya setara 
bioskop komersial. Film-film yang ditayangkan pun diproses 
secara legal. Dalam arti, ada izin dari pemilik atau pembuat film—



Temu Komunitas Film Indonesia 2016, satu dari sekian forum komunitas � lm di Indonesia.  
Foto: Cinema Poetica.
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hal yang tidak selalu kami urus di Yogyakarta. Di Kineforum, baik 
sebagai ruang maupun kegiatan, hampir tidak ada jejak atau 
identitas komunitas film yang saya kenal. Satu-satunya yang terasa 
familiar hanyalah jenis film yang ditayangkan, yakni film-film 
alternatif—lebih tepatnya, film yang sulit atau tidak mungkin 
tayang di bioskop komersial maupun jaringan televisi. Lebih dari 
itu, saya merasa Kineforum begitu elit, mewah, dan mapan.

Pada tahun-tahun pertama saya di Jakarta, saya bekerja 
sebagai anggota redaksi media daring Film Indonesia. Profesi ini 
menuntut saya untuk sering keliling ke berbagai lokasi, mulai dari 
penayangan film hingga fenomena perfilman yang sedang hangat. 
Dalam salah satu tugas liputan, saya menumpang naik mobil 
dengan sejumlah kawan pegiat film menuju Festival Film 
Purbalingga. Konon, menurut seorang kawan yang pernah ke 
sana, festival film itu “ruang temu komunitas yang begitu 
bersahaja” sampai-sampai “bisa nonton film sambil makan es 
duren”. Imajinasi saya lantas ke melayang kembali ke Yogyakarta, 
ke memori pernongkrongan zaman mahasiswa. 

Pada malam pertama di Purbalingga, imajinasi saya buyar. 
Festival Film Purbalingga khusus menayangkan film-film karya 
pelajar setempat dan penontonnya dominan murid SMP atau 
SMA—beberapa bahkan masih ditemani guru dan orangtua. 
Mereka datang dan mengantre rapih di pintu masuk lokasi 
acara—ruang serbaguna sebuah hotel di tengah kota. Ini 
pengalaman berkomunitas yang beda lagi, pikir saya. Hampir 
tidak terlihat anak muda nongkrong sebagaimana yang biasa saya 
akrabi di Yogyakarta maupun Jakarta.

Malam berikutnya, masih di festival yang sama, saya 
memutuskan untuk menonton layar tancap. Lokasinya agak jauh, 
sekitar dua puluh kilometer dari pusat kota Purbalingga. Saya 
menumpang mobil panitia—sebuah truk bak terbuka. Setelah 
kurang-lebih satu jam naik-turun bukit, kami pun tiba di sebuah 
lapangan luas—aslinya ladang perkebunan yang baru panen. Di 
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tengah lapangan, berdiri tegak sebuah layar. Beberapa meter di 
depannya, nampak sejumlah panitia sedang menyelaraskan arah 
sorotan sinar proyektor ke bidang layar. Kontras dengan 
gerombolan pelajar yang saya temui pada hari sebelumnya, saya 
berhadapan dengan warga desa berusia jelang paruh baya. 
Kebanyakan adalah petani atau peternak yang tinggal di sekitar 
lokasi acara. Malam itu, panitia menayangkan empat film pendek 
produksi setempat serta satu film panjang produksi komunitas 
Yogyakarta. Kami menonton sampai tengah malam.

Purbalingga membuka sekaligus meruntuhkan pemahaman 
saya tentang komunitas film. Sampai-sampai saya sendiri tidak 
yakin apakah “komunitas film” yang dimaksud orang-orang sama 
dengan “komunitas film” yang ada dalam benak saya saya. Praktis, 
apa-apa yang bukan bagian dari perfilman arus utama—
spesifiknya, kegiatan perfilman yang tidak bermuara di bioskop—
lalu bisa disebut komunitas film. Kelompok pelajar atau 
mahasiswa yang memproduksi film di luar jam belajar disebut 
“komunitas film”. Gerombolan penonton yang terhimpun melalui 
grup Facebook, dan rutin mengadakan diskusi setelah 
penayangan film, disebut “komunitas film” juga. Bisa dibilang 
istilah tersebut untuk generasi saya punya bobot serupa dengan 
“indie” atau “independen” untuk generasi terdahulu—seolah 
mewakili nilai atau gagasan tertentu, namun pada praktiknya 
sama sekali tidak menentu.

Penasaran, saya pun melibatkan diri dalam penyelenggaraan 
Temu Komunitas Film Indonesia (TKFI), dengan harapan 
mampu memahami bagaimana komunitas film memandang 
dirinya sendiri. Perhelatan ini sejatinya adalah lanjutan dari 
Kongres Kegiatan Perfilman Nasional Berbasis Komunitas di 
Taman Budaya Jawa Tengah, Solo, pada 2010. Niatnya, TKFI bisa 
menjadi wadah konsolidasi dan solidaritas bagi komunitas film 
dari seantero nusantara. Panitianya sendiri terdiri dari sesama 
pegiat komunitas film, beberapa bahkan turut menjadi panitia 

MENGAPA ORANG FILM BERKOMUNITAS?
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atau peserta kongres pada 2010. Jadilah, pada 2016, TKFI 
diselenggarakan di Villa Kayu Palem, Purwokerto, dengan total 
hadirin: 345 orang mewakili 95 komunitas film dari 33 kota. Dua 
tahun kemudian, TKFI kembali diselenggarakan. Kali ini di 
Gedung Seribu Cahaya, Sukabumi, yang dihadiri 335 orang 
mewakili 98 komunitas dari 41 kota.

Sepanjang keterlibatan dalam dua edisi TKFI, saya 
mendapati pegiat komunitas film luwes saja memaknai diri dan 
sesamanya. Terdiri atas sesi diskusi umum dan kelas-kelas 
tematik, penyelenggaraan TKFI sama sekali tidak membatasi 
identitas pendaftar. Siapa pun yang berkegiatan dalam perfilman, 
baik pribadi maupun kelompok, boleh mendaftar. Batasan hanya 
ada pada jumlah perwakilan komunitas dalam setiap kelas 
tematik—maksimal satu orang per sesi. Diskusi dan kelasnya 
sendiri didesain menyesuaikan dengan bidang-bidang dalam 
ekosistem perfilman, mulai dari produksi, distribusi, ekshibisi, 
apresiasi, pendidikan, hingga pengarsipan.

Pada praktiknya, hadirin TKFI mewakili banyak rupa. 
Komunitas berbasis kampus atau sekolah mendominasi—kurang-
lebih setengah dari seluruh peserta. Selebihnya adalah kolektif-
kolektif mandiri dalam berbagai bentuk: mulai dari kelompok 
produksi, penyelenggara layar mandiri, kelompok hobi, grup 
studi, himpunan penonton, hingga suami-istri. Dalam ajang yang 
sepenuhnya diselenggarakan oleh pegiat komunitas film, identitas 
komunitas film tak jua jelas.

Selepas TKFI, renungan saya tentang komunitas film 
semakin mengerucut. Apabila esensi kata “komunitas” berporos 
pada upaya komunal, adakah kebutuhan bersama yang hendak 
dicapai melalui kegiatan komunitas film? Kalau pada praktiknya 
“komunitas film” tak lebih dari berbagai agenda partisan yang 
berdiri sendiri-sendiri, landasan apa yang membuat istilah 
“komunitas film” serta gagasan dan romantisme tentangnya bisa 
lestari hingga saat ini?



Ruang 9009, ruang kuliah di Institut Teknologi Bandung 
yang sering dipakai untuk penayangan � lm.

Foto: LFM ITB.
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Perpanjangan Kegiatan

Dalam ranah kesenian yang lebih luas, orang lebih dulu mengenal 
komunitas sastra, komunitas seni rupa, hingga komunitas teater. 
Dibandingkan dengan film, seni-seni yang disebut belakangan 
adalah seni yang kurang populer, kurang terindustrialisasi, kurang 
padat modal, kurang padat karya, kurang alat-alat canggih, dan 
kurang dikontrol oleh negara. Sampai sekarang, setidaknya 
sampai dengan debat publik tentang Rancangan Undang-undang 
Permusikan pada 2019, film adalah satu-satunya cabang seni yang 
diatur oleh perangkat hukum negara. Kekhasan medium film 
inilah, baik sebagai seni populer maupun bagian dari kontrol 
negara di bidang kebudayaan, yang mendikte tumbuh kembang 
komunitas film di Indonesia.

Sebagai label, komunitas film boleh jadi terbilang baru, 
setidaknya baru populer dalam bahasa percakapan di perfilman 
Indonesia pasca-Reformasi 1998. Namun, sebagai gagasan, 
praktik-praktik serupa atau purwarupa komunitas bisa kita 
temukan jauh sebelumnya, bahkan hingga awal masa 
kemerdekaan Indonesia. Skala kegiatannya belum seluas 
sekarang, mengingat pada masa itu teknologi perfilman terbatas 
di lingkungan lembaga negara dan industri perfilman.

Awalnya, setidaknya sampai dengan Reformasi 1998, 
mayoritas komunitas film di Indonesia merupakan perpanjangan 
kegiatan dari lembaga pendidikan dan kebudayaan di kota-kota 
besar. Waktu itu publik mengenal komunitas film dengan nama 
“kine klub”, merujuk pada kelompok kegiatan film di kampus-
kampus. Kine klub paling awal, atau setidaknya yang tercatat 
sejarah, adalah Liga Film Mahasiswa (LFM) di Universitas 
Indonesia (UI), Jakarta, pada 1950. Lima tahun kemudian, berdiri 
LFM di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang masih bertahan 
sampai sekarang. Keduanya lahir dari institusi pendidikan yang 
terbilang mapan—mereka bisa mengakses fasilitas kampus berupa 
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proyektor seluloid dan ruang tayang film sehingga bisa 
menyelenggarakan penayangan film secara mandiri.

LFM UI dan ITB tidak sendirian. Pada 1969, Dewan 
Kesenian Jakarta (DKJ) membentuk Kine Klub Jakarta. Dengan 
sistem keanggotaan berbasis iuran, kegiatan kine klub milik DKJ 
tak banyak berbeda dengan kegiatan LFM di kampus-kampus—
penayangan film lalu diskusi. Setelahnya, hingga 1990, tumbuh 
kine klub atau inisiatif sejenis di berbagai lembaga pendidikan dan 
kebudayaan. 

Pertumbuhan kine klub lantas berujung pada 
penyelenggaraan Musyawarah Besar Kine Klub Indonesia di 
Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 19–22 September 1990. 
Difasilitasi oleh DKJ, musyawarah tersebut mempertemukan 42 
kine klub dan berpuncak pada pembentukan Sekretariat Nasional 
Kine Klub Indonesia (SENAKKI) sebagai induk kegiatan kine 
klub di Indonesia. Selaras dengan kine-kine klub yang 
menghidupinya, kegiatan SENAKKI lebih banyak berkutat pada 
penayangan dan apresiasi film. Dalam beberapa kesempatan, 
SENAKKI bermitra dengan perusahaan-perusahaan swasta 
seperti 21 Cineplex dan Fuji Film untuk mengadakan program-
program pelatihan. Semangat kegiatannya: pembinaan 
masyarakat. 

Beberapa kine klub—salah satunya LFM ITB—nantinya 
turut merambah ke perekaman video dan fotografi, umumnya 
untuk kebutuhan dokumentasi kegiatan kampus. Tidak ada 
catatan terkait kegiatan produksi film di lingkar kine klub. Tidak 
seperti sekarang, produksi film belum menjadi kegiatan lumrah di 
kalangan masyarakat umum. Saat itu produksi film masih 
mengandalkan pita seluloid—harganya tidak murah dan 
perangkat pengolahannya tidak tersedia umum.

Satu dari sedikit lembaga yang punya akses ke perangkat 
produksi film adalah Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta 
(LPKJ)—cikal-bakal Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Bermula 

MENGAPA ORANG FILM BERKOMUNITAS?
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pada 1971, pendidikan sinematografi di LPKJ menjadi wadah bagi 
kegiatan eksperimen produksi film oleh sejumlah kelompok 
mahasiswa. Pada 1973, Komite Film DKJ menyelenggarakan 
Festival Film Mini, yang khusus menayangkan film-film yang 
diproduksi dengan seluloid 8 mm, di Taman Ismail Marzuki. Ada 
dua puluhan film pendek yang ditayangkan dan diperbincangkan 
oleh tiga juri: Soemardjono, D.A. Peransi, dan Salim Said. 
Mahasiswa sinematografi LPKJ menjadi peserta terbanyak, 
didampingi sejumlah kelompok pegiat dari luar Jakarta.

Festival Film Mini berfokus pada pengolahan gagasan. “Para 
peserta ini amatir, jadi dari mereka yang kita harus perhatikan ide-
ide yang akan dikemukakan,” tutur Alam Surawijaya, kala itu 
menjabat sebagai ketua Komite Film DKJ, dalam salah satu 
diskusi sepanjang festival. Festival Film Mini lantas menjadi 
program tahunan DKJ sampai dengan 1981. 

Dalam konteks komunitas film, alasan kematian Festival 
Film Mini sungguhlah klise, yakni kekurangan dana. Namun, 
meski berumur pendek, Festival Film Mini cukup menggairahkan 
eksperimentasi film di lingkungan LPKJ. Ada wadah publik bagi 
mahasiswa LPKJ yang hendak berkreasi melalui medium film, 
yang pada prosesnya memicu suasana kolaborasi di antara sesama 
mahasiswa. Di tengah ingar-bingar itu, tepatnya setelah edisi 
kedua Festival Film Mini, lahirlah sebuah kelompok kerja 
bernama Sinema 8.

Dimotori oleh Johan Teranggi dan Norman Benny, Sinema 
8 berperan sebagai “biro konsultasi” bagi mahasiswa sinema-
tografi LPKJ. Mereka aktif mengadakan diskusi dan penayangan 
film untuk mendukung proses kreatif mahasiswa setempat. 
Sinema 8 juga berperan dalam menyeleksi film-film mahasiswa 
LPKJ untuk kemudian didaftarkan dalam sayembara film mini. 
Film yang memenuhi syarat diberi judul, disunting, dicarikan 
musik yang cocok, lalu dikirim atas nama Sinema 8. Apabila si 
empunya film keberatan, boleh dikirim atas nama pribadi.
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Model kegiatan Sinema 8 bisa dibilang merupakan cikal-
bakal corak kegiatan komunitas film dewasa ini. Dalam banyak 
hal, setidaknya menurut sejarah yang tercatat, Sinema 8 
merupakan komunitas “independen” pertama di Indonesia. Meski 
lahir dari lingkungan LPKJ, proses mereka berdiri sendiri, lepas 
dari otoritas kampus. Kegiatan Sinema 8 sepenuhnya diupayakan 
oleh mahasiswa, tanpa melibatkan bimbingan dosen. 

Sinema 8 berfokus pada eksperimentasi medium. Dalam 
kegiatan-kegiatan publiknya, anggota Sinema 8 aktif mengam-
panyekan seluloid 8 mm sebagai medium ekspresi kesenian yang 
mandiri—alternatif dari seluloid 32 mm yang kala itu menjadi 
standar industri. Gagasan Sinema 8 lantas diteruskan oleh Forum 
Film Pendek, sebuah festival film yang diselenggarakan di kampus 
LPKJ. Forum Film Pendek dirintis oleh sekumpulan seniman, 
praktisi, dan mahasiswa film di sejumlah kampus usai kepulangan 
delegasi Indonesia dari Berlinale Film Festival 1982. 

Dalam brosur kegiatan mereka, Forum Film Pendek secara 
gamblang menegaskan film pendek sebagai “film alternatif ” yang 
dapat berdiri sendiri sebagai suatu karya film/video. Berbeda 
dengan Sinema 8, mereka tidak ambil pusing soal format film—
mereka menayangkan film dari format 8 mm, 16 mm, 35 mm, 
Beta, VHS, Umatic, dan sebagainya. Fokus mereka lebih pada 
opsi-opsi kreatif yang dimungkinkan oleh durasi pendek—
kontras dengan film-film durasi panjang yang menjadi standar 
industri.

Dari sisi produksi, keterbatasan medium film pendek 
memberi fokus yang berbeda—“lebih pribadi, lebih ekspresif, dan 
lebih eksperimental”. Dari sisi ekshibisi, keringkasan format film 
pendek memungkinkan Forum Film Pendek untuk menayangkan 
film secara gerilya, yang terwujud melalui program Sinema 
Ngamen—“suatu bentuk pertunjukan film pendek yang 
dilakukan dengan cara spontan dan di sembarang tempat atau 
bahkan door to door”. Nantinya, dengan sejumlah penyesuaian 
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teknologi, model kegiatan ini lumrah dilakukan oleh komunitas-
komunitas film di Indonesia pasca-Reformasi. Sinema Ngamen 
menjadi bagian dari kegiatan Forum Film Pendek sampai akhir 
hayatnya pada 1986.

Diaspora Praktik

Memasuki era Reformasi, lanskap komunitas film perlahan 
meluas. Model-model komunitas sebagai perpanjangan kegiatan 
lembaga pendidikan dan kebudayaan tetap bertahan. Faktanya, 
sampai sekarang, komunitas kampus mengisi setengah dari 
kegiatan komunitas film di Indonesia. Setengah lainnya diisi oleh 
komunitas-komunitas yang terbentuk secara mandiri.

Semenjak pertengahan 1990-an, perangkat produksi dan 
ekshibisi film untuk konsumen nonprofesional mulai lazim 
dijajakan untuk umum. Tadinya terbatas pada format seluloid, 
kegiatan produksi dan ekshibisi film kini bisa lebih mudah 
dilakukan oleh pribadi atau kelompok di luar industri film. Pada 
saat yang sama pula, Internet mulai hadir di sejumlah kota besar 
di Indonesia. Melalui warung-warung Internet atau sambungan 
modem di rumah-rumah, masyarakat bisa mengunduh film dan 
belajar secara otodidak.

Mirip dengan kemunculan kine klub pada era 1960-an, 
pertumbuhan komunitas film pada awal era Reformasi juga 
terbatas di kota-kota besar. Spesifiknya: Jakarta, Bandung, 
Yogyakarta, dan Surabaya. Keempat kota tersebut memiliki 
kampus-kampus dengan jumlah mahasiswa yang besar. Artinya, 
ada basis kelas menengah yang kapasitas finansialnya cukup untuk 
menyewa atau membeli perangkat produksi dan ekshibisi film—
meski sudah lebih murah, teknologi perfilman tetaplah bukan 
bagian dari kebutuhan primer masyarakat. Keempat kota tersebut 
juga menjadi bagian dari awal-awal jaringan Internet di Indonesia 
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sehingga memungkinkan komunitas-komunitas setempat untuk 
mengadakan penayangan film dan diskusi secara mandiri.

Simpul pertama komunitas film pada era Reformasi adalah 
Festival Film-Video Independen Indonesia (FFVII) pada 1999. 
Berbeda dengan agenda Festival Film Mini dan Forum Film 
Pendek yang condong ke eksperimentasi medium, FFVII lebih 
berkutat dengan lesunya industri audiovisual di Indonesia. 
Faktanya, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah populer, 
perfilman Indonesia tiarap sepanjang dekade 1990-an karena 
kalah saing dengan serbuan film asing. Produksi film nasional 
terbilang seret—kalaupun ada, seringnya film “esek-esek” atau 
film yang disponsori negara. Masyarakat rindu film Indonesia. 

Atas konteks inilah, penyelenggara FFVII memaknai kata 
independen, yakni sebagai “gerakan oposisi yang keras untuk 
melawan praktek-praktek dominasi media dalam beberapa 
sektor”. Dengan merujuk diri “Independen”, panitia penye-
lenggara merinci ikhtiar pendirian ideologis mereka pada sampul 
belakang katalog FFVII 1999, yakni sebagai berikut:

Dalam sektor teknologi, Independen bergerak dalam dunia 
amatir (home video, 16mm, 8mm) melawan profesional 
(35mm, 70mm).

Dalam sektor industri, Independen bergerak dari pribadi atau 
kelompok-kelompok lepas melawan produksi, distribusi, dan 
eksibisi yang teroganisir secara massal.

Dalam sektor estetika, Independen mengangkat segi orisinalitas, 
penampilan, dan avant-garde melawan konvensional, generik, 
dan residual.

Dalam sektor ekonomi, Independen bergerak dari segi kecintaan 
terhadap film melawan kecintaan terhadap uang.

Dalam sektor politik, Independen bergerak dari eksplorasi 
budaya-budaya kaum marginal dan yang tertindas, melawan 
pusat, dominasi dan kecenderungan umum.

MENGAPA ORANG FILM BERKOMUNITAS?
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Pada praktiknya, FFVII 1999 dikenal (dan dikenang) 
publik kala itu sebagai satu-satunya wadah bagi skena produksi 
film amatir yang sedang tumbuh pada awal Reformasi. Jakarta 
International Film Festival, yang juga banyak menayangkan film 
pendek lokal, baru hadir sebulan kemudian dan pada edisi 
pertama hanya menayangkan ulang seleksi FFVII untuk program 
film pendeknya. Diselenggarakan sekelompok anak muda yang 
menamai diri Komunitas Film-Video Independen (Konfiden), 
FFVII 1999 menayangkan 91 film pendek karya pelajar dan 
mahasiswa yang dihimpun secara mandiri oleh panitia pe-
nyelenggara. Menariknya, di antara sekian film yang tayang di 
FFVII 1999, film yang paling menarik perhatian hadirin adalah 
sebuah film produksi pelajar. Judulnya: Sudah Sore! Sebentar Lagi 
Jam Lima! Cepat Pulang. 

Disutradarai secara kolektif, Sudah Sore menampilkan 
Dennis Adhiswara muda sebagai lakon utama. Ceritanya 
sederhana saja: Dennis ketiduran di kelas sehingga ia terlambat 
pulang. Jadilah ia terbirit-birit lari ke rumah tanpa kita tahu 
kenapa. Sepanjang perjalanan, ia dihadang banyak rintangan, 
mulai dari preman hingga mobil lalu lalang. Setibanya di rumah, 
terengah-engah, Dennis langsung masuk ke kamarnya. Ia pun 
menyalakan televisi dan duduk di depannya. Tayanglah sebuah 
telenovela idamannya—ternyata ia tidak ingin ketinggalan 
tontonan.

Ketika ditayangkan, Sudah Sore meraup apresiasi dari 
berbagai kalangan. Bagi penonton awam, film tersebut menjadi 
favorit karena bumbu komedinya dan ceritanya yang sederhana. 
Bagi sineas-sineas yang menghadiri FFVII, Sudah Sore secara 
cergas mengolah elemen-elemen naratif khas film pendek: durasi 
singkat, satu tokoh kunci, dan satu konflik sederhana. Pada 
pengujung FFVII 1999, Sudah Sore membawa pulang Kuldesak 
Award sebagai apresiasi atas eksplorasi konseptualnya. Nantinya, 
dalam sejumlah lingkar pegiat komunitas, Sudah Sore menjadi 



Katalog Festival Film Video Independen Indonesia 1999.  
Arsip: Yayasan Kon� den.
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acuan bagi kegiatan produksi film yang kian subur pasca-FFVII 
dan melahirkan sejumlah karya tiruan. “Di film panjang, orang 
jalan kaki. Di film pendek, orang lari,” begitu yang lazim 
diungkapkan.

FFVII rutin diadakan hingga 2002. Sempat vakum sebentar, 
FFVII kembali lagi ke publik dengan nama Festival Film Pendek 
Konfiden (FFPK) dari 2006 hingga 2009. Festival ini menjadi 
etalase bagi karya-karya awal sineas yang kini ternama di tingkat 
nasional dan internasional, seperti Edwin, Ifa Isfansyah, dan 
Yosep Anggi Noen. Ketika FFVII vakum, tumbuh festival-festival 
baru di sejumlah kota. Berbeda dengan FFVII yang bicara melalui 
jargon isu nasional, festival-festival baru ini hadir dengan 
mengerucut pada agenda sosial-politik setempat. Diaspora yang 
sudah dirintis sejak awal Reformasi kian menjadi-jadi. 

Di Yogyakarta, hadir Festival Film Dokumenter (FFD) pada 
2002 dan rutin diselenggarakan hingga sekarang. Diprakarsai 
oleh sekumpulan pegiat film dan aktivis mahasiswa, FFD 
merupakan tanggapan komunitas setempat terhadap tumbuhnya 
iklim demokrasi usai Reformasi 1998—Yogyakarta merupakan 
salah satu kota yang menjadi situs pergulatan pada periode 
historis tersebut. Melalui penayangan dan diskusi film doku-
menter, FFD menjadi sarana untuk mengkhalayakkan isu-isu 
lokal yang sering terpinggirkan di lanskap media nasional. 
Nantinya, FFD berkembang sebagai ajang kompetisi bagi film 
dokumenter produksi sineas lokal, nasional, dan internasional.

Masih dari kota yang sama, hadir Jogja-NETPAC Asian 
Film Festival (JAFF). Penyelenggaraan pertama JAFF ber-
langsung pada 7–12 Agustus 2006, tak lama setelah gempa bumi 
melanda wilayah Yogyakarta pada 27 Mei. Dalam katalognya, 
panitia JAFF menyebut penyelenggaraan perdana JAFF sebagai 
ikhtiar untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa 
masyarakat Yogyakarta tengah bangkit dan membangun kembali 
kotanya. Proses penyelenggaraan JAFF melibatkan banyak pegiat 



Suasana Festival Film Pendek Kon� den 2007.  
Foto: Yayasan Kon� den.
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komunitas setempat sebagai pengarah dan pelaksana program—
kebanyakan di antaranya sineas. Pada perkembangannya, JAFF 
menjadi salah satu festival film besar di nusantara, dengan fokus 
penayangan pada film-film pilihan dari Asia dan Indonesia, baik 
film pendek maupun panjang, fiksi maupun dokumenter.

Dari Jawa Timur, hadir Malang Film-Video Festival 
(MAFVIE) pada 2004, yang nantinya berganti nama menjadi 
Malang Film Festival pada 2012. Diselenggarakan oleh Kine Klub 
Universitas Muhammadiyah Malang, MAFVIE berfokus sebagai 
wadah ekshibisi dan kompetisi khusus film-film mahasiswa. 
Nantinya, MAFVIE mengembangkan lingkup kegiatannya ke 
program-program pelatihan bagi pegiat film di Malang dan 
sekitarnya, mulai dari produksi, ekshibisi, apresiasi, hingga kritik 
film.

Dari Jawa Tengah, ada Parade Film Purbalingga yang mulai 
mengudara pada 2006 dan berganti nama menjadi Festival Film 
Purbalingga pada 2008. Diselenggarakan oleh komunitas 
setempat bernama Cinema Lovers Community (CLC) Purba-
lingga, kegiatan ini sejatinya adalah tanggapan terhadap siasat atas 
terbitnya surat larangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 
Tadinya rutin menayangkan film di gedung milik Pemkab, CLC 
Purbalingga tiba-tiba ditutup aksesnya dan kehilangan tempat. 
Jadilah mereka menggelar layar tancap di desa-desa. Selain itu, 
CLC Purbalingga turut mengupayakan pelatihan dan pen-
dampingan produksi film di sekolah-sekolah—hasilnya kemudian 
ditayangkan di Parade/Festival Film Purbalingga dan diedarkan 
ke sayembara dan festival film di luar Purbalingga.

Pada praktiknya, festival-festival ini memantik berbagai 
rantai kegiatan di lingkar komunitas film. Dengan ekshibisi dan 
kompetisi film sebagai program utama, festival-festival ini 
memupuk kultur produksi di berbagai lingkar komunitas. Lumrah 
bagi komunitas film untuk menyesuaikan jadwal pengerjaan dan 
penyelesaian film mereka dengan periode penerimaan karya 



Festival Film Purbalingga, salah satu inisiatif komunitas paling konsisten di Indonesia.  
Foto: CLC Purbalingga.
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festival-festival tersebut. Bagi komunitas-komunitas apresiasi dan 
ekshibisi film, festival-festival ini menjadi ajang berburu film 
sebagai bahan kegiatan. Mengingat film-film produksi komunitas 
ini mayoritas terdistribusi secara pribadi, alias oleh pembuat 
filmnya sendiri, para pegiat komunitas apresiasi dan ekshibisi 
umumnya memilih untuk berkenalan dan bernegosiasi dengan 
pembuat film selama festival. Dengan begitu, mereka bisa 
mengadakan penayangan film secara mandiri di kota masing-
masing. Tidak jarang, dari inisiatif-inisiatif tersebut, tumbuh 
festival-festival baru lagi yang kemudian menjadi simpul baru bagi 
komunitas di kota-kota lain.

Saling silang Pendanaan

Setiap zaman punya semangat yang khas. Ada corak yang berbeda 
dari tumbuh-kembang komunitas film di Indonesia sebelum dan 
sesudah Reformasi. Sebelumnya, komunitas film lebih banyak 
hadir sebagai klangenan dan wadah eksperimentasi bagi kalangan 
seniman dan akademisi. Setelahnya, komunitas film lebih dikenal 
sebagai model partisipasi masyarakat dalam perfilman melalui 
kerja informal dan gotong royong. Benang merah yang 
menghubungkan keduanya: keterbatasan ekosistem perfilman. 

Ekosistem perfilman dibentuk oleh mekanisme pasar dan 
regulasi negara. Keduanya menentukan produk dan kegiatan 
perfilman apa saja yang memiliki nilai ekonomi dan kelayakan 
legal untuk dipraktikkan dan dipaparkan ke publik secara luas. 
Namun, produk dan kegiatan perfilman memiliki rentang yang 
jauh lebih luas daripada apa yang diizinkan oleh pasar maupun 
negara. Tidak semua juga dari apa yang diperbolehkan pasar 
maupun negara selaras dengan fenomena yang berkembang di 
masyarakat.
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Sepanjang sejarahnya, komunitas film mengisi ceruk-ceruk 
yang belum atau tidak terwadahi dalam ekosistem perfilman. 
Bioskop, misalnya, tidak menerima film pendek atau film 
mahasiswa. Juga bisa dihitung jari berapa film dokumenter yang 
tayang di bioskop. Hadirlah komunitas-komunitas penyelenggara 
festival dan layar mandiri khusus film-film tersebut, begitu juga 
komunitas-komunitas yang memproduksi filmnya. Selain itu, 
melalui hasil produksi dan layar mandiri komunitas film, hadir 
pula dalam percakapan publik isu-isu yang dibatasi oleh negara 
lewat lembaga sensor, mulai dari perkara politik, kepercayaan, 
hingga seksualitas. Tanpa jaringan komunitas film di daerah-
daerah, film-film seperti Jagal, Senyap, dan Di Balik Frekuensi 
takkan punya tempat di Indonesia.

Dalam banyak hal, eksistensi komunitas film berkesan 
reaksioner—umumnya hadir sebagai tanggapan atas apa yang 
terjadi/tak terjadi di sekitarnya. Maka, corak kegiatan komunitas 
film pasang-surut sesuai dengan ruang ekosistem yang meling-
kupinya. Misalnya, kegiatan komunitas film rentan sekali dengan 
pembubaran oleh aparat negara maupun organisasi masyarakat 
karena bergerak dinamis tanpa restu lembaga sensor. Tercatat 
beberapa komunitas film sempat tiarap akibat ramainya 
penggrebekan pada masa-masa penayangan Jagal dan Senyap. Di 
sisi lain, komunitas film juga bukannya tidak punya agenda yang 
mandiri. Banyak komunitas film yang lahir dari keresahan yang 
konkret di akar rumput dan berupaya untuk menjaga keber-
langsungannya selama mungkin di tengah ekosistem perfilman 
yang jauh dari kata ideal. Mereka lantas bersiasat untuk mendanai 
kegiatan mereka.

Sedari dulu komunitas film akrab dengan metode-metode 
pendanaan mandiri. Sejumlah komunitas pelajar di Purbalingga 
dan sekitarnya, misalnya, berjualan kue dan barang kebutuhan 
sehari-hari untuk mendanai produksi. Beberapa komunitas rajin 

MENGAPA ORANG FILM BERKOMUNITAS?
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mengikuti sayembara video atau film, baik yang diselenggarakan 
swasta maupun pemerintah, dengan harapan bisa menang dan 
memakai uang hadiahnya untuk mendanai kegiatan. Ada juga 
komunitas yang menyambi dalam produksi film bioskop atau 
kerja-kerja profesional lainnya, lalu menyisihkan sebagian 
honornya untuk kas komunitas. Model-model pengupayaan dana 
mandiri ini pada prosesnya menegaskan kesan pinggiran 
komunitas film.

Melewati 2010, batas antara komunitas film dengan 
ekosistem perfilman yang melingkupinya perlahan-lahan luruh. 
Publik mulai lebih terpapar dengan kiprah sejumlah festival film 
lokal maupun nasional yang sukses menghimpun massa besar. 
Sejumlah sineas komunitas yang berprestasi di festival-festival 
tersebut pun berkarier di industri film nasional, bahkan menang 
di beberapa festival dan kompetisi bergengsi di tingkat 
internasional. Alhasil, sejumlah pemangku kepentingan baik, baik 
dari sisi negara maupun industri perfilman, mulai melibatkan diri 
dalam kegiatan komunitas dan membuka sejumlah opsi pen-
danaan.

Negara mencoba hadir melalui Pusat Pengembangan Per-
filman (Pusbangfilm). Unit dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan itu mengadakan sejumlah program dukungan bagi 
komunitas film, mulai dari pendanaan produksi, penyelenggaraan 
kegiatan, suplai film, hingga pengembangan kapasitas. Lembaga 
nonkementerian seperti Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut membuka pintu 
untuk komunitas film. BEKRAF bekerjasama dengan Badan 
Perfilman Indonesia (BPI) mengadakan forum pendanaan film 
bernama Akatara, yang menerima proposal film pendek dan 
festival film milik komunitas. Sementara KPK menyelenggarakan 
Anti-Corruption Film Festival (ACFF), yang salah satu prog-
ramnya adalah penyediaan dana produksi film bertema anti-
korupsi bagi komunitas-komunitas film.
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Sejumlah pemerintahan daerah juga mendukung dengan 
melibatkan komunitas film dalam perhelatan tingkat lokal atau 
regional, sebagaimana yang terjadi dalam penyelenggaraan 
Festival Film Malang dan Festival Film Jawa Barat. Pemerintah 
Provinsi Yogyakarta, berkat Dana Keistimewaan, bahkan 
menyediakan dana khusus untuk produksi film fiksi dan doku-
menter pendek—pembuat film bisa mengajukan proyeknya 
melalui forum pitching yang diselenggarakan setiap tahun sejak 
2016.

Proses pendanaan tidak sepenuhnya berlangsung dari atas 
ke bawah. Sejumlah komunitas film berinisiatif sendiri untuk 
mendekati dan mengajukan proposal ke pemerintah daerahnya 
masing-masing, sebagaimana yang terjadi di Banda Aceh, 
Makassar, Bandung, Yogyakarta, dan beberapa kota di Jawa 
Tengah maupun Jawa Timur. Mereka biasanya mencari program 
dinas-dinas pemerintah yang selaras, khususnya yang melibatkan 
dokumentasi video atau pemberdayaan anak muda, dan 
mengakses anggaran terkait untuk produksi film atau 
penyelenggaraan festival film.

Festival film sendiri, yang selama ini menjadi simpul bagi 
komunitas film, turut ikut arus. Sejak 2017, JAFF menghimpun 
dana dari berbagai pelaku usaha dan lembaga negara untuk 
mengadakan Jogja Future Project—forum pitching untuk 
pengembangan proyek film panjang. Pemenang Jogja Future 
Project akan mendapat dana pengembangan dan layanan fasilitas 
pascaproduksi. Pada tahun yang sama, In-Docs—lembaga 
swadaya masyarakat yang fokus pada pemberdayaan sineas 
dokumenter—mengadakan Docs by the Sea di Denpasar, Bali. 
Terinspirasi program-program pendanaan di berbagai festival 
internasional, program itu mengundang sejumlah pengusaha, 
lembaga penyiaran, dan perusahaan distribusi film untuk 
mendanai proyek-proyek film dokumenter pilihan—mayoritas 
milik komunitas.

MENGAPA ORANG FILM BERKOMUNITAS?



24 ANTARKOTA ANTARLAYAR: POTRET KOMUNITAS FILM DI INDONESIA

Perkembangan tersebut memicu profesionalisasi di 
sejumlah lingkar komunitas film. Umumnya berbentuk kumpulan 
informal, komunitas-komunitas film lantas membentuk badan 
hukum—dalam bentuk yayasan atau perkumpulan—supaya bisa 
mengetuk sumber-sumber dana ini. Terma-terma seperti pro-
posal, pitching, dan business plan perlahan-lahan mulai lumrah 
dalam perbincangan di kalangan komunitas film.

Praktik pengajuan proposal atau pitching sebenarnya bukan 
hal asing di kalangan sebagian komunitas film. Sebelum 
pengusaha atau penyelenggara negara ramai-ramai membuka 
pintu, beberapa komunitas film sudah terbiasa mengajukan 
program ke lembaga donor asing seperti Hivos dan Ford Foun-
dation. Beberapa juga aktif menghadiri forum-forum pendanaan 
di festival internasional seperti Hubert Bals Fund di International 
Film Festival Rotterdam, Belanda, atau Asian Cinema Fund di 
Busan International Film Festival, Korea Selatan. Namun, 
perkembangan dewasa ini punya corak yang berbeda. Sekat yang 
semula tegas, antara posisi “alternatif ” komunitas film dan posisi 
“arus utama” pasar dan negara, kini memudar.

Sebutlah perkembangan ini sebagai fase baru bagi eksistensi 
komunitas film di Indonesia. Awalnya sebagai klangenan ke-
senian, lalu sebagai kelompok kegiatan masyarakat, kini ia 
berkembang sebagai wirausaha. Setidaknya di beberapa lingkar 
komunitas film, kini ada pertimbangan ekonomi dan legal-formal 
yang sebelumnya tidak terlalu dihiraukan. Apabila fenomena ini 
terus berlanjut dan meluas, bukan tidak mungkin komunitas film 
lantas terserap menjadi bagian dari praktik-praktik formal 
ekosistem perfilman. Setelahnya, bisa jadi kita mendapati model 
kegiatan alternatif yang berbeda lagi, “komunitas film” dalam 
bentuk baru.
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P engakuan atas eksistensi komunitas film dalam 
ekosistem perfilman Indonesia oleh pemerintah 

dan pegiat perfilman (lihat Bab 1) menjadi titik mula yang 
mendorong Cinema Poetica Research Center (CPRC) untuk 
mempelajari lebih jauh entitas tersebut pada 2016. Beberapa faktor 
pendorong lain adalah fakta bahwa perfilman nasional kerap 
diperbincangkan dan diteliti sebatas dalam perspektif industri. 
Berbagai penelitian terdahulu membatasi analisis pada dinamika 
perfilman di lingkup bioskop, yang secara umum memberi 
perhatian pada tren seputar jumlah bioskop dan layar, karakter 
penonton bioskop, serta tata edar film nasional di bioskop.

Padahal, industri perfilman Indonesia memiliki beberapa 
kecacatan, yang terutama disebabkan oleh dominasi grup jaringan 
bioskop sebagai pelaku di lini ekshibisi. Ketergantungan tunggal 
pada pemain bioskop berujung pada pengembangan perfilman 
yang parsial dan tidak inklusif. Pengusaha jaringan bioskop baru 
belakangan bermunculan, tapi bisnis mereka tetap mengacu pada 
pola satu-mal-satu bioskop, yang terisolir di kota-kota besar. 
Infrastruktur ekshibisi film secara nyata belum merata di seluruh 
nusantara. Berdasarkan data yang dihimpun filmindonesia.or.id 
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bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), jumlah 
bioskop Indonesia telah meningkat tajam, dari 145 bioskop 
dengan 609 layar pada 2012 menjadi 343 bioskop dengan 1756 
layar pada 2018. Namun, pertumbuhan bioskop dan layar yang 
fantastis dalam waktu enam tahun terakhir tidak diikuti dengan 
pemerataan akses publik ke film. Hampir 70% dari bioskop yang 
ada masih terpusat di Pulau Jawa.1 Sebagai konsekuensi, akses 
terhadap film sebagai sebuah karya seni budaya ataupun produk 
komersial tidak merata dan tidak beragam dari segi lokasi geografi 
dan kelas sosial-ekonomi.

Komunitas film punya potensi untuk menjawab kebutuhan 
akan ketersediaan film bagi kelompok publik yang jauh lebih 
beragam, di ruang-ruang yang tidak dilirik oleh industri. Namun, 
entitas yang bergerak di luar ranah komersial ini seringkali 
terabaikan. Padahal, upaya yang minim untuk melihat dinamika 
perfilman di luar konteks komersial hanya akan mengucilkan dan 
mendiskriminasi pelaku-pelaku yang bergiat dan turut 
menghidupkan perfilman Indonesia secara luas, seperti komunitas 
film. 

Dengan latar belakang tersebut, CPRC berinisiatif untuk 
memulai penelitian tentang komunitas film dengan beberapa 
tujuan. Tujuan pertama adalah memperluas wacana dan 
mengerahkan upaya pengembangan perfilman yang inklusif 
dengan menyoroti eksistensi dan potensi perfilman nonkomersial. 
Kedua, pemetaan perfilman nonbioskop yang komprehensif 
dibutuhkan untuk ditindaklanjuti oleh regulator. Ketiadaan 
definisi dan pemahaman yang utuh atas ranah perfilman di luar 
jalur industri telah lama menjadi kelemahan dan tantangan 
pemerintah dalam mengembangkan perfilman nasional (lihat Bab 

1 Lihat Buku Saku Pemandangan Umum Industri Film Indonesia (2019). Dapat diakses 
di: http://� lmindonesia.or.id/article/unduh buku pandangan umum industri � lm
indonesia2 019?fbclid=IwAR3WKU61o5CRGutXEoTVRFDWEORXctA7BYzEXksF4jtcMLE
YM_oWUwDAQlc 



29 

3). Lebih jauh, dengan antusiasme pemerintah, baik di level 
nasional ataupun lokal dalam beberapa tahun terakhir, penelitian 
dan diskusi kebijakan terhadap komunitas film semakin  
dibutuhkan dalam rangka mendukung bagian dari ekosistem film 
yang sejak lama terpinggirkan.

Sumber data yang akan dijadikan acuan utama untuk 
membuat profil dan menangkap dinamika komunitas film di 
Indonesia adalah riset CPRC pada 2016. Riset CPRC memakai 
pendekatan kuantitatif. Analisis dan interpretasi data riset ini 
akan dilengkapi dengan hasil survei daring yang dilakukan oleh 
Pusat Pengembangan Film pada Desember 2017. Walau riset 
CPRC dan riset Pusat Pengembangan Film sama-sama 
menggunakan pendekatan kuantitatif, di bawah ini akan 
dijelaskan secara singkat perbedaan metodologi di antara kedua 
survei tersebut, yang meliputi teknik pengambilan sampel dan 
teknik pengambilan data. 

Metodologi Survei CPRC 2016

Sebelum lebih jauh membahas metodologi penelitian, definisi 
komunitas film perlu diperjelas. Dalam kedua riset yang 
digunakan, komunitas film adalah istilah payung untuk pelaku 
kegiatan perfilman selain institusi negara, pemerintah, dan 
pemerintah daerah. Pada praktiknya, bentuk komunitas perfilman 
relatif beragam—bisa perseorangan, bisa berkelompok; bisa 
bersifat informal, bisa juga berstatus legal. Rentang kegiatan 
komunitas perfilman juga terhitung beragam: dari produksi, 
ekshibisi, apresiasi, kajian, hingga pengarsipan film. Dalam 
penelitian ini, karena jawaban responden mengenai aktivitas 
pengarsipan dan kajian tidak konsisten, maka analisis dan 
interpretasi data untuk aktivitas produksi dan aktivitas pemutaran 
pun dibatasi. 

PEMETAAN KOMUNITAS FILM: SURVEI CPRC 2016
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komunitas film 
yang terdaftar sebagai partisipan (peserta kelas dan 
nonkelas) Temu Komunitas Film Indonesia (TKFI) pada 
25–27 Maret 2016 dan melakukan verifikasi ulang. 
Penarikan sampel dilakukan dengan teknik total sampling. 
Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 77 responden, 
atau 95,06 % dari seluruh partisipan yang hadir dan 
melakukan daftar ulang di lokasi acara. Pengambilan data 
dilakukan melalui survei nontatap-muka, di mana setiap 
komunitas melakukan pengisian kuesioner secara mandiri. 
Kuesioner terdiri dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan 
tertutup.

Pada 2017 Pusat Pengembangan Film (Pusbangfilm) 
mengadakan survei dengan fokus serupa dengan teknik 
pengambilan data yang berbeda. Survei ini menyebarkan 
kuesioner daring yang tersedia dalam bentuk formulir 
Google pada Desember 2017. Kuesioner diisi sendiri oleh 
perwakilan komunitas secara sukarela. Survei daring 
tersebut berhasil menarik partisipasi 78 komunitas.

Tantangan Penelitian

Kelangkaan dokumentasi dan kajian mengenai komunitas film 
menjadi tantangan tersendiri bagi tim peneliti CPRC dalam upaya 
mengidentifikasi dan memetakan secara sistematis. Tantangan 
kedua, ketiadaan database yang bisa menginformasikan ke-
beradaan, profil, dan jumlah komunitas film membatasi tim pe-
neliti untuk menetapkan sampel secara proporsional dan mampu 
merepresentasikan populasi komunitas film di seluruh pelosok 
Indonesia. 
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Pada 2015, sejumlah individu berhasil mendaftar 46 
komunitas film yang tersebar di Sumatra, Jawa, dan Bali serta 
Sulawesi (lihat Buku Komunitas Film Kita, 2015). Berdasarkan 
dokumentasi tersebut, paling tidak ada dua hal yang memberi 
petunjuk lebih dan catatan penting untuk tim peneliti CPRC 
dalam merancang penelitian. Pertama, mayoritas komunitas film, 
tepatnya 39 dari 46 komunitas yang berhasil dideteksi, 
terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kedua, komunitas-komunitas film 
perlu diteliti dengan mempertimbangkan jenis aktivitas yang 
menjadi fokusnya masing-masing. Ada beragam jenis aktivitas di 
kalangan komunitas film, yakni produksi, ekshibisi, pengarsipan, 
dan kajian. Riset CPRC pada 2016 berusaha memberikan potret 
mengenai komunitas film di Indonesia dengan menelusuri secara 
detail aktivitas-aktivitas di kalangan komunitas, terutama pro-
duksi dan pemutaran. 

Keterbatasan Penelitian

Paling tidak, ada dua keterbatasan dalam riset komunitas yang 
dilakukan CPRC selama perhelatan acara TKFI di Purbalingga 
pada 2016. Pertama, karena riset dilakukan dengan meman-
faatkan momen TKFI, tim peneliti menyadari bahwa  komunitas 
yang hadir di TKFI bukan merupakan populasi seluruh 
komunitas film yang ada di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, 
tim peneliti tidak mungkin menarik sampel secara acak sebagai 
representasi populasi. Maka, tim peneliti menggunakan teknik 
purposive sampling, yaitu mengambil sampel secara sengaja yang 
diperlukan untuk memenuhi standar minimal jumlah responden 
dalam penelitian kuantitatif. Sebagai konsekuensi, hasil penelitian 
CPRC tidak bisa menghasilkan generalisasi untuk setiap variabel 
yang diteliti. Namun, tim peneliti percaya bahwa hasil survei 
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tersebut tetap bernilai sebagai baseline dan penelitian akademik 
terhadap komunitas film di Indonesia. 

Berkaitan erat dengan keterbatasan pertama, tim peneliti 
menyadari bahwa responden dalam survei akan kesulitan 
melibatkan komunitas-komunitas film Indonesia di luar Jawa. 
Maka, temuan survei atas keberadaan komunitas yang ter-
konsentrasi di berbagai provinsi di Jawa tidak bisa menjadi 
indikator atas porsi komunitas-komunitas film di berbagai pelosok 
Indonesia. 

Temuan

Memanfaatkan ajang TKFI 2016, survei CPRC menemukan 
bahwa komunitas film terkonsentrasi di Pulau Jawa. Lebih dari 
95% atau 74 komunitas dari total 77 responden tersebar di setiap 
provinsi di Pulau Jawa, mulai dari Banten hingga Jawa Timur 
(Grafik 2.1). Sementara hanya tiga komunitas (5%) berasal dari 
Sumatra, yaitu Bengkulu dan Jambi, dan Nusa Tenggara Barat 
(NTB). Ada dua catatan yang perlu ditekankan dalam membaca 
temuan tersebut. Pertama, temuan survei CPRC tidak bisa 
menghasilkan generalisasi karena tidak melibatkan populasi 
komunitas film secara menyeluruh. Kemudian, tim peneliti 
mempertimbangkan lokasi TKFI 2016 yang diadakan di 
Purbalingga, yang mungkin menjadi hambatan bagi komunitas-
komunitas di luar Pulau Jawa untuk berpartisipasi. 

Temuan serupa pun muncul dalam survei daring yang 
dilakukan Pusat Pengembangan Film pada 2017 (Grafik 2.2). 
Walau jumlah responden tidak jauh berbeda dengan survei tahun 
2016, responden survei daring pada 2017 berhasil menangkap 
keberadaan komunitas film dari area geografis yang lebih 
beragam. Tidak hanya di Jawa, Sumatra, dan Nusa Tenggara 
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Gra� k 2.1. Persebaran Komunitas Film Berdasarkan Lokasi Geogra� s (CPRC 2016)

Sumber: Survei Komunitas Film oleh Cinema Poetica Research Center tahun 2016
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Gra� k 2.2. Persebaran Komunitas Film Berdasarkan Lokasi Geogra� s 
(Pusat Pengembangan Film 2017)

Sumber: Survei Daring Komunitas Film oleh Pusat Pengembangan Film tahun 2017
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Barat, temuan survei daring menemukan komunitas film yang 
berada di Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Survei ini menemukan 
78 komunitas yang tersebar di 16 provinsi dan 50 kota/kabupaten 
di Indonesia.

Tim peneliti CPRC menemukan mayoritas komunitas film (73, 
atau 95% dari total responden) didirikan pasca-1998. Hanya 
empat komunitas (5%) yang sudah lahir sebelum Indonesia 
memasuki era Reformasi, yaitu Liga Film Mahasiswa ITB (1960), 
Kine Club Komunikasi UGM (1985), Kineklub FISIP UNS 
(1988), dan Jama’ah Cinema Mahasiswa di DI Yogyakarta (1993). 
Temuan tersebut mengindikasikan bahwa dampak perubahan 
sistem politik, dari otoritarianisme ke demokrasi, berperan besar 
dalam memungkinkan masyarakat sipil untuk mengekspresikan 
diri secara bebas dan membentuk komunitas, termasuk di lanskap 
seni budaya, seperti komunitas film.

Kelahiran komunitas pun marak dan melampaui lingkungan 
kampus. Survei CPRC menunjukkan bahwa mayoritas komunitas 
film dalam survei (41, atau 53%) adalah organisasi nonkampus 

41

29

7

Organisasi non kampus 
tanpa badan hukum

Organisasi kampus Organisasi non kampus  
dengan badan hukum 

Gra� k 2.3. Ragam Bentuk Komunitas Film 

Sumber: Survei Komunitas Film oleh Cinema Poetica Research Center tahun 2016
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tanpa badan hukum (Grafik 2.3). Sementara jumlah komunitas 
film yang berbasis lembaga pendidikan (sekolah/kampus) adalah 
29 (38%) dari total responden. Survei menemukan bahwa 
mayoritas komunitas film di sekolah/kampus (25 dari 29) berdiri 
setelah 1998. Mengingat bahwa hanya empat komunitas dalam 
survei yang berdiri sebelum 1998, temuan tersebut mem-
perlihatkan bahwa kebebasan yang digiring oleh gerakan 
Reformasi turut mendorong pelajar di berbagai sekolah dan/atau 
kampus untuk terlibat dalam aktivitas seni budaya.

Berbeda dengan Buku Komunitas Film Kita (2015), riset CPRC 
membatasi jenis kegiatan komunitas film menjadi empat kategori 
besar, yaitu produksi, pemutaran, pengarsipan, dan kajian. Di 
antara empat jenis aktivitas tersebut, produksi dan pemutaran 
adalah aktivitas dominan yang dilakukan komunitas film (Grafik 
2.4). Lebih jauh, dengan setiap responden diperbolehkan untuk 
menjawab lebih dari satu jenis aktivitas, temuan survei CPRC 
2016 mengungkapkan bahwa mayoritas komunitas melakukan 
lebih dari satu jenis kegiatan (Grafik 2.5). Hanya 10 dari total 77 

57
67

39 38

Produksi Pemutaran Pengarsipan Kajian

Gra� k 2.4. Ragam Aktivitas Komunitas Film  
Catatan: Responden boleh menjawab lebih daripada satu jenis aktivitas.

Sumber: Survei Komunitas Film oleh Cinema Poetica Research Center tahun 2016
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Gra� k 2.5. Jumlah Aktivitas Komunitas Film 

Sumber: Survei Komunitas Film oleh Cinema Poetica Research Center tahun 2016

Gra� k 2.6. Kombinasi Jenis Aktivitas Komunitas Film 

Sumber: Survei Komunitas Film oleh Cinema Poetica Research Center tahun 2016
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TIDAK  46%

YA  54%

komunitas responden survei CPRC (2016) yang fokus me-
ngerjakan satu jenis aktivitas. Kombinasi aktivitas tersebut bisa 
dilihat di Grafik 2.6. Kombinasi Jenis Aktivitas Komunitas Film.

Swasembada, barangkali, adalah karakteristik yang paling 
menonjol dari komunitas film di Indonesia. Berada di pinggiran 
ekosistem perfilman nasional, yang digerakkan oleh industri sejak 
lama, komunitas film perlu memenuhi kebetuhan mereka secara 
mandiri, terutama terkait kebutuhan dana. Dalam survei CPRC 
tahun 2016, kurang dari separuh—35 dari total 76 responden 
(46%)—memiliki sumber pendanaan rutin (Grafik 2.7), dan 
hampir 80% dari jumlah tersebut adalah komunitas film yang 
berbasis di institusi pendidikan, termasuk sekolah menengah dan 
perguruan tinggi (Tabel 2.1). Temuan tersebut tidak mengejutkan, 
mengingat komunitas film di sekolah atau kampus diakui sebagai 
unit kegiatan siswa/mahasiswa, yang berarti bisa mengajukan 
permintaan dana operasional dari institusi pendidikan yang 
menaunginya. Mayoritas komunitas berbasis di sekolah/kampus 
dalam survei (19 dari total 23 responden) menyebutkan pihak 
sekolah/kampus sebagai sumber pendanaan utama mereka (Tabel 
2.2). 

PEMETAAN KOMUNITAS FILM: SURVEI CPRC 2016

Gra� k 2.7. Ketersediaan Sumber Pendanaan Aktivitas Komunitas Film 

Sumber: Survei Komunitas Film oleh Cinema Poetica Research Center tahun 2016

Total responden (n) = 67
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Sumber: Survei Komunitas Film oleh Cinema Poetica Research Center tahun 2016

Tabel 2.1. Ketersediaan Sumber Pendanaan Berdasarkan Bentuk Komunitas

Sumber 
Pendanaan

Organisasi 
Kampus

Organisasi 
nonk ampus 
tanpa badan 

hukum

Organisasi 
nonk ampus 

dengan 
badan 
hukum

Total

Ya 23 
(79,3%)

9 
(22,5%)

3 
(42,9 %)

35 
(46,1%)

Tidak 6 
(20,7%)

31 
(77,5 %)

4 
(57,1%)

41 
(53,9%)

29 
(100 %)

41 
(100%)

7 
(100%)

76 
(100%)

Total responden (n) = 76

Sumber: Survei Komunitas Film oleh Cinema Poetica Research Center tahun 2016

Total responden (n) = 47

Sumber Pendanaan Jumlah Persentase

Pihak sekolah/kampus 19 Komunitas 49%

Swadaya 14 komunitas 17%

Donasi 7 Komunitas 17%

Pemerintah Daerah 3 Komunitas 7%

Lembaga Donor Luar Negeri 2 Komunitas 5%

Perusahaan Swasta 2 Komunitas 5%

Tabel 2.2. Jenis Sumber Pendanaan Aktivitas Komunitas Film 
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Sementara, komunitas lain—baik yang memiliki status 
badan hukum ataupun tidak—harus bersiasat untuk bisa 
membiayai aktivitas mereka melalui berbagai saluran, mulai dari 
iuran anggota yang bersifat swadaya, donasi, hibah atau dana 
swakelola dari pemerintah, bantuan lembaga donor luar negeri, 
hingga program tanggung jawab sosial dari perusahaan swasta. 
Memang, jumlah komunitas yang berhasil mendapatkan 
pendanaan sedikit lebih banyak (47 dari 77 komunitas) bila 
definisi sumber pendanaan diperluas. Namun kesempatan untuk 
mendapatkan dukungan finansial dari lembaga pemerintah, 
lembaga donor, ataupun perusahaan swasta terbilang terbatas dan 
langka. Lembaga-lembaga tersebut lazimnya hanya membiayai 
satu program spesifik dari komunitas terkait.

Dalam konteks pemerintah daerah, pendanaan bukan 
merupakan dukungan yang lazim diterima komunitas film. 
Sebanyak 18 komunitas (33%) dari total 55 komunitas dalam 
survei menyebutkan dukungan pemerintah adalah peminjaman 
fasilitas tempat. Jawaban terbanyak kedua adalah kerja sama 
program (14 komunitas, atau 25%) dan jawaban terbanyak ketiga 
adalah fasilitas alat (10 komunitas, atau 18%). Pendanaan berada 
di peringkat keempat dalam daftar jawaban responden terkait 
bentuk dukungan pemerintah. Hanya delapan komunitas (15%) 
dalam survei yang pernah menerima bantuan finansial dari 
pemerintah daerah setempat (Grafik 2.8).   

PEMETAAN KOMUNITAS FILM: SURVEI CPRC 2016

Gra� k 2.8. Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah 

Sumber: Survei Komunitas Film oleh Cinema Poetica Research Center tahun 2016
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Dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dibahas di atas, 
komunitas film mampu menciptakan karya dalam jumlah yang 
tidak sedikit. Survei CPRC pada 2016 menemukan bahwa paling 
tidak ada 303 judul film yang diproduksi oleh komunitas film 
dalam waktu satu tahun terakhir, terhitung mundur sejak 
responden mengisi kuesioner. Mengingat angka yang disebut 
responden lebih merupakan hasil estimasi, maka angka riil untuk 
jumlah produksi film komunitas bisa saja melampaui atau kurang 
dari 303 judul. Namun, dengan total 57 komunitas dalam survei 
yang berkecimpung di ranah produksi, angka estimasi tersebut 
adalah capaian yang mengagumkan.

Berdasarkan jenis dan durasi, film pendek menempati 
peringkat pertama dalam daftar karya komunitas film dalam 
survei. Jumlah film fiksi pendek yang dibuat komunitas film 
mencapai angka 220 judul (Grafik 2.9). Sementara film 
dokumenter pendek berada di urutan kedua dengan 52 judul. 
Dengan segala keterbatasan sumber daya komunitas film, maka 
tak heran film pendek menjadi pilihan yang masuk akal. 
Dibandingkan dua jenis film tersebut, film panjang yang 
diproduksi komunitas jumlahnya sedikit. Film dokumenter 
panjang 17 judul, sedangkan fiksi panjang hanya 10 judul. Film 
animasi berada di urutan terakhir dengan empat judul. 

Survei CPRC turut menunjukkan adanya hambatan 
finansial untuk memproduksi film, lewat tabulasi silang antara 
data jumlah film dan bentuk komunitas. Dengan sumber 
pendanaan rutin yang lebih jelas dan berbagai dukungan lainnya, 
komunitas film yang berbasis di sekolah/kampus menjadi 
produsen film pendek terbanyak (Grafik 2.10). Dalam kurun 
waktu satu tahun, komunitas film sekolah/kampus berhasil 
memproduksi 164 film (75% dari total film fiksi pendek) dan 35 
film dokumenter pendek (67% dari total film dokumenter 
pendek). Selain persoalan sumber daya, kemungkinan lain yang 



41 PEMETAAN KOMUNITAS FILM: SURVEI CPRC 2016

Gra� k 2.10. Jumlah Film yang Diproduksi Berdasarkan Bentuk Komunitas
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Sumber: Survei Komunitas Film oleh Cinema Poetica Research Center tahun 2016
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bisa menjelaskan jumlah produksi film yang fantastis di kalangan 
komunitas film sekolah/kampus adalah bahwa film pendek 
menjadi pilihan ideal bagi mereka yang baru berkenalan dengan 
kegiatan produksi film atau memiliki pengalaman yang minim—
bahkan mungkin tidak sama sekali. 

Tidak berhenti di produksi film, geliat komunitas film di 
Indonesia terlihat pula dalam upaya mendistribusikan karya film 
mereka ke berbagai kelompok penonton melalui festival film. 
Dalam survei CPRC pada 2016, secara keseluruhan terdapat 195 
film dari kalangan komunitas film yang beredar di festival di 
berbagai skala. Festival film nasional merupakan sirkuit peredaran 
film utama yang dimanfaatkan komunitas film. Responden survei 
mengestimasi bahwa sekitar 64 judul film telah tayang di festival 
berskala nasional (Grafik 2.11). Urutan kedua dan ketiga adalah 
festival di lingkup kampus (55 film) dan festival film di tingkat 
kabupaten/kota (51 film). 

Ada dua catatan yang perlu digarisbawahi dalam membaca 
data produksi dan peredaran komunitas film di atas. Catatan 

Gra� k 2.11. Jumlah Peredaran Film yang Diproduksi Komunitas di Festival

Sumber: Survei Komunitas Film oleh Cinema Poetica Research Center tahun 2016
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pertama, angka-angka tersebut merupakan estimasi jumlah film, 
bukan judul film, yang berarti terbuka kemungkinan bahwa 
estimasi tersebut mencakup peredaran jumlah judul film yang 
lebih sedikit namun berhasil ditayangkan ulang di festival dengan 
skala yang sama. Catatan kedua, yang tidak kalah penting, potensi 
komunitas produksi film tidak terbatas pada distribusi karya di 
festival, namun juga di ruang-ruang pemutaran alternatif. Dengan 
turut mempertimbangkan berbagai jenis outlet pemutaran di luar 
bioskop, film-film yang diproduksi komunitas punya peluang lebih 
untuk menjangkau penonton yang lebih beragam. 

Lebih jauh, realisasi atas potensi komunitas film perlu 
disertai dengan diskusi mengenai berbagai persoalan yang secara 
spesifik menghambat mereka untuk menciptakan karya. 
Berdasarkan survei Pusbangfilm pada 2017, ada dua persoalan 
utama bagi komunitas film dengan aktivitas produksi. Hampir 
40% dari total responden mengakui bahwa biaya produksi film 
adalah permasalahan utama, disusul dengan permasalahan 
sumber daya manusia (31%). 

Di antara beragam aktivitas kalangan komunitas film, pemutaran 
menempati porsi terbesar. Hampir 90% responden (67 komunitas) 
menyebutkan pemutaran sebagai fokus utama mereka, dan lebih 
dari 80% film yang ditayangkan adalah film nasional (Grafik 
2.12). Sebagian besar responden memperoleh film dari pembuat 
film langsung (55 komunitas) dan komunitas film lain (33 
komunitas) sebagai buah berjejaring (Grafik 2.13). 

Tim peneliti juga menemukan bahwa sebagian besar 
responden memiliki program pemutaran reguler. Reguler 
merujuk pada frekuensi program yang rutin diadakan dalam 
periode waktu tertentu, yang bervariasi antara mingguan, 
bulanan, atau tahunan. Sebanyak 46% responden menye-
lenggarakan pemutaran setiap bulan, 23% (15) menyelenggarakan 

PEMETAAN KOMUNITAS FILM: SURVEI CPRC 2016
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Gra� k 2.13. Sumber suplai � lm dalam kegiatan pemutaran oleh komunitas 
(Jawaban bisa lebih dari satu)

Gra� k 2.12. Perbandingan Pemutaran Film Indonesia vs. Film Asing

Sumber: Survei Komunitas Film oleh Cinema Poetica Research Center tahun 2016
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pemutaran tiap minggu, dan 7% (4) menyelenggarakan 
pemutaran tahunan yang kemungkinan besar berupa festival 
(Grafik 2.14). Sementara 26% responden (16 komunitas) tidak 
memiliki program pemutaran secara reguler. Namun, bukan 
berarti keenam belas komunitas tersebut sama sekali tidak me-
lakukan pemutaran. 

Capaian lain dari komunitas film yang melakukan 
pemutaran adalah perolehan penonton. Tim peneliti menemukan 
bahwa hampir separuh (43,9%) responden berhasil meraih rata-
rata 10-30 orang dalam tiap kegiatan pemutarannya. Bahkan lebih 
dari seperlima responden (21,2%) memberi estimasi rata-rata 
perolehan penonton yang berkisar antara 30-50 orang, sedangkan 
seperlima responden lainnya (21,2%) menyebut antara 50-70 
orang (Grafik 2.15).

Menemukan potensi komunitas film dalam menyediakan 
akses publik terhadap film di berbagai daerah, tim peneliti 
memeriksa sejumlah tantangan yang perlu ditangani. Berdasarkan 

PEMETAAN KOMUNITAS FILM: SURVEI CPRC 2016

Gra� k 2.14. Frekuensi Kegiatan Pemutaran Film oleh Komunitas

Sumber: Survei Komunitas Film oleh Cinema Poetica Research Center tahun 2016
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Tabel 2.3. Permasalahan di Kalangan Komunitas Pemutaran Film

Sumber: Survei Daring Komunitas Film oleh Pusat Pengembangan Film tahun 2017

Permasalahan Komunitas Pemutaran Persentase

Perizinan Ruang 27%

Biaya Pemutaran 24%

SDM 24%

Tidak Menjawab 12%

Minimnya Ketersediaan Ruang 5%

Minimnya Ketersediaan Alat Putar 3%

Minimnya Penonton 3%

Ketersediaan Film 1%

Transportasi 1%

Gra� k 2.15. Rata rata perolehan jumlah penonton

Sumber: Survei Komunitas Film oleh Cinema Poetica Research Center tahun 2016
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survei daring yang diadakan Pusbangfilm pada 2017 (Tabel 2.3), 
kesulitan perizinan sewa ruang untuk memutar film (27%) dan 
ketersediaan sumber daya manusia (24%) adalah dua tantangan 
utama komunitas film. Permasalahan terkait sewa ruang putar 
bisa disiasati dengan menggandeng pemerintah daerah setempat. 
Fakta bahwa komunitas film turut menghidupkan aktivitas seni 
budaya di tingkat lokal bisa menyediakan argumen kuat untuk 
meminta dukungan pemerintah daerah supaya pemutaran film 
bisa dilaksanakan di ruang-ruang milik pemerintah daerah yang 
tidak digunakan secara signifikan. Namun, sejauh penelusuran 
tim CPRC mengenai kebijakan pemerintah nasional atas 
komunitas film, mayoritas bantuan hanya berupa akses pen-
danaan (lihat Bab 3. Tafsir Negara Atas Komunitas Film).

Untuk aktivitas pemutaran film, secara spesifik, penerima 
bantuan adalah komunitas yang menyelenggarakan festival, dan 
hampir sulit ditemukan bantuan pemerintah untuk aktivitas 
pemutaran film yang diadakan secara rutin dalam periode waktu 
yang lebih panjang. 

Salah satu penjelasan yang mungkin atas fenomena tersebut 
berasal dari kerangka anggaran dan program pemerintah yang 
terlampau kaku sehingga sulit memenuhi beragam kebutuhan 
komunitas film. Namun, ada beberapa inovasi kebijakan 
pemerintah daerah, seperti DI Yogyakarta, yang berhasil 
merangkul komunitas lokal untuk turut mengembangkan seni 
budaya, termasuk film (lihat Bab 4. Studi Kasus DI Yogyakarta). 
Melalui program Dana Istimewa, Klub DIY Menonton (KDM) di 
Yogyakarta, misalnya, mendapat dukungan dari Dinas 
Kebudayaan Yogya, berupa dukungan finansial dan fasilitas Aula 
Dinas Kebudayaan untuk melakukan pemutaran film reguler 
selama dua tahun. Selain KDM, Dinas Kebudayaan Yogya 
memberikan bantuan finansial kepada dua komunitas film besar 
yang menyelenggarakan festival film berskala internasional tiap 

PEMETAAN KOMUNITAS FILM: SURVEI CPRC 2016
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tahun, yaitu Festival Film Dokumenter (FFD) dan Jogja-
NETPAC Asian Film Festival (JAFF). 

Lebih jauh lagi, bila data survei 2016 tentang persebaran 
komunitas film berdasarkan lokasi geografis disandingkan dengan 
jenis aktivitas—secara spesifik pemutaran film—terlihat jelas 
bahwa komunitas film telah menyediakan akses alternatif bagi 
publik dalam hal produk budaya dan hiburan, terutama di lokasi-
lokasi yang tidak berhasil menarik minat para pelaku ekshibisi 
komersial, yaitu jaringan grup bioskop. Survei CPRC pada 2016 
menemukan bahwa 67 komunitas melakukan aktivitas pemu-
taran, yang kemudian bisa diartikan bahwa ada 67 titik ruang 
tayang alternatif di Indonesia. Bahkan sembilan komunitas di 
antaranya berada di kota/kabupaten yang tidak memiliki bioskop, 
seperti Cilacap, Gresik, dan Kebumen. Sebagai konteks dan 
perbandingan, per Juli 2015, terdapat 288 bioskop yang tersebar di 
56 kabupaten/kota, terutama kota-kota besar. 

Lebih jauh, data survei daring Pusbangfilm menunjukkan 
adanya potensi ekonomi aktivitas pemutaran film oleh komunitas, 
yaitu melalui pungutan biaya dari penonton. Sekitar 10 persen 
responden survei menarik biaya dari tiket menonton, dengan 
rentang harga Rp5000–Rp20,000. Walau jumlah komunitas yang 
memberlakukan tiket berbayar masih kecil, temuan tersebut 
memperlihatkan bahwa pelaku ekshibisi di luar jalur bioskop 
komersial, seperti komunitas film, bisa memiliki nilai ekonomi 
pula. Potensi ekonomi dan nilai sosial budaya kegiatan pemutaran 
film, terlebih di wilayah tanpa bioskop, semakin menegaskan 
bahwa pemerintah daerah bisa memiliki peran kunci untuk 
memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan komunitas film.
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3
Tafsir Negara atas 
Komunitas Film
oleh DEDEN RAMADANI



D ukungan pemerintah untuk komunitas film terus 
meningkat setiap tahunnya. Saat ini, bantuan 

pemerintah bahkan tidak hanya berasal dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga lembaga-lembaga 
lainnya, seperti Badan Ekonomi Kreatif hingga Kementerian 
Koperasi dan UMKM. Di satu sisi, hal ini jelas merupakan kabar 
baik bagi komunitas film karena ada banyak opsi dalam pencarian 
dukungan pemerintah demi menghidupi ranah nonbioskop dalam 
ekosistem perfilman. Namun, di sisi lain, ketiadaan definisi resmi 
komunitas film dalam undang-undang maupun regulasi turunan-
nya membuat komunitas film berada di ranah abu-abu. Sebagai 
akibatnya, dukungan pemerintah hari ini sangat bergantung pada 
bagaimana rezim yang berkuasa menafsirkan kebijakannya.

Tulisan ini akan mengelaborasi tafsir negara atas komunitas 
film dalam berbagai dokumen kebijakan yang tersedia. Selain itu, 
dengan banyaknya ragam aktivitas komunitas film yang diulas 
pada tulisan sebelumnya, tulisan ini juga akan mengelaborasi 
bagaimana fokus dukungan pemerintah dalam memberikan 
dukungan kepada komunitas.
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Komunitas Film dalam Kebijakan

Menelusuri definisi komunitas film dalam dokumen kebijakan 
dapat dimulai dengan menganalisis Undang-undang Nomor 33 
tahun 2009 tentang Perfilman. Undang-undang ini merupakan 
dasar dan rujukan dari berbagai kebijakan turunan seperti 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri bahkan hingga 
Peraturan Daerah, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Sayang-
nya, hingga tulisan ini dibuat, belum tersedia satu pun peraturan 
turunan dari undang-undang tersebut, yang seharusnya dapat 
memperjelas posisi dan peran setiap entitas perfilman yang 
disebutkan.

Hal menarik dalam undang-undang perfilman adalah tidak 
ada penyebutan komunitas film dalam dokumen negara tersebut, 
baik sebagai entitas maupun definisi hukum yang konkret. Jika 
kita menganalisis Pasal 1, definisi hukum yang diulas dalam 
Undang-undang Perfilman adalah:

1. Film;
2. Perfilman;
3. Budaya bangsa; 
4. Kegiatan perfilman; 
5. Usaha perfilman;
6. Masyarakat;
7. Iklan film;
8. Insan perfilman;
9. Sensor film;
10.  Pemerintah pusat,
11.  Pemerintah daerah, dan;
12. Menteri.

Dari 12 definisi yang tersedia di atas, komunitas film tidak 
disebutkan sekali pun dalam bagian awal Undang-undang 
Perfilman ini. Hal yang sama juga berlaku pada pasal-pasal 
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selanjutnya, yang justru cenderung lebih banyak mengatur usaha 
perfilman. Ketiadaan penyebutan ataupun penjelasan mengenai 
komunitas film menunjukkan bahwa komunitas film berada di 
ranah tafsir dalam regulasi. Artinya, definisi komunitas film 
bergantung pada bagaimana negara mendefinisikan pasal-pasal 
dalam Undang-undang Perfilman. Bahkan, pada konteks spesifik, 
hal itu juga sangat bergantung pada kepentingan institusi negara 
dalam mendefinisikan komunitas film. Masing-masing institusi 
pun memiliki tafsiran yang berbeda-beda terhadap komunitas 
film.

Tafsiran pertama dapat dilihat pada program-program 
komunitas film yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan 
Perfilman (Pusbangfilm).1 Pusbangfilm adalah struktur organi-
sasi baru dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang 
dibentuk sejak Juli 2015, dan merupakan pemisahan dari Direk-
torat Kesenian dan Perfilman, Direktorat Jenderal Kebudayaan. 
Dasar berdirinya Pusbangfilm adalah Peraturan Menteri Pen-
didikan Nasional No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai unit 
kerja baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebu-
dayaan, Pusbangfilm memiliki sembilan fungsi utama, salah 
satunya adalah fasilitasi pengembangan perfilman. Aspek inilah 
yang seringkali menjadi dasar Pusbangfilm dalam memberikan 
dukungan bagi komunitas film. 

Melalui Pusbangfilm, komunitas film ditafsirkan sebagai 
kelompok yang melakukan kegiatan perfilman, yaitu kegiatan 
penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan 
film dan bersifat nonkomersial. Hal ini dapat ditelusuri pada 
Bantuan Fasilitasi Tiga Jenis Kegiatan Perfilman kepada Komu-
nitas Film dan Masyarakat. Pada petunjuk teknis, kriteria pene-

1 Pada Januari 2020, Pusbang� lm dilebur ke dalam Direktorat Per� lman, Musik  
dan Media Baru.
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rima disebutkan sebagai berikut: “kelompok masyarakat yang 
berbadan hukum (komunitas film/organisasi perfilman/yayasan/
lembaga) yang menyelenggarakan kegiatan perfilman”

Kelompok masyarakat berbadan hukum, meskipun 
terdengar sederhana, seringkali menjadi kendala bagi komunitas 
film dalam mengakses bantuan/fasilitasi dari pemerintah. Studi 
yang dilakukan oleh Cinema Poetica Research Center pada 2016 
dan 2017 menemukan bahwa sebagian besar komunitas film di 
Indonesia tidak memiliki legalitas berupa badan hukum. Pertim-
bangannya beragam, dari anggapan bahwa legalitas belum dibu-
tuhkan, ketidaktahuan, hingga mahalnya biaya untuk mengurus 
legalitas ini. 

Tafsiran kedua tentang komunitas film dapat diamati pada 
Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kementerian 
UMKM). Kementerian ini menggunakan istilah komunitas film 
dalam salah satu programnya, yaitu “fasilitasi pelatihan perko-
perasian bagi komunitas perfilman”. Namun, komunitas film 
dalam program ini cenderung dimaknai sebagai aktivitas usaha. 
Hal ini terlihat dari latar belakang program tersebut yang melihat 
komunitas film sebagai wadah untuk berkembang dan men-
jalankan usaha secara bersama-sama, dan melihat koperasi 
sebagai badan hukum yang tepat untuk mengakomodir hal 
tersebut. Dasar itulah yang menjadi fokus fasilitasi oleh kemen-
terian ini.

Contoh lain yang juga dapat dilihat adalah program bantuan 
yang diberikan oleh Badan Ekonomi Kreatif. Jika merujuk pada 
Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi 
Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif dan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2019, badan ini 
menggunakan istilah Komunitas Kreatif sebagai persyaratan 
pengusul. Komunitas Kreatif dalam petunjuk teknis tersebut 
disebutkan sebagai wadah berhimpunnya pelaku kreatif, 
berbentuk organisasi berbadan hukum, dan/atau ditetapkan lain 
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oleh Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif. Tidak dise-
butkan secara spesifik apakah organisasi tersebut berorientasi laba 
atau nirlaba. Artinya, apa saja, dari komunitas film di kampus 
hingga rumah produksi, dapat dikategorikan sebagai komunitas 
kreatif. 

Berdasarkan tiga contoh di atas, dapat terlihat bahwa 
komunitas film dimaknai berbeda-beda, bergantung pada bagai-
mana institusi negara menafsirkannya. Ada banyak kemung-
kinannya. Pertama, pemerintah menggunakan istilah komunitas 
film namun menafsirkannya sesuai kepentingan aktor kebijakan 
publik. Atau, bisa pula komunitas film dimasukkan ke dalam 
kategori yang lebih luas, misalnya sebagai komunitas kebudayaan 
atau komunitas kreatif. Ketiadaan acuan definisi tentang 
komunitas film oleh negara inilah yang membuat keberlanjutan 
bantuan pemerintah kepada komunitas film sulit dipastikan. 
Tanpa adanya peraturan turunan yang mendukung, misalnya 
peraturan turunan dari Undang-undang Perfilman untuk 
mendefinisikan lebih detail tentang kegiatan perfilman dan 
komunitas film, maka kita tidak akan pernah tahu sampai kapan 
komunitas film didefinisikan seperti hari ini. 

Ragam Bantuan dan Fasilitasi untuk Komunitas Film

Dengan menafsirkan komunitas film sebagai bagian kegiatan 
perfilman, Pusbangfilm menggelontorkan miliaran rupiah untuk 
mendukung aktivitas kegiatan perfilman tersebut. Pada 2017, 
Pusat Pengembangan Perfilman menginisiasi Program Komunitas 
Masyarakat Film, yang menyediakan bantuan melalui seleksi 
proposal yang diajukan oleh individu dan komunitas/yayasan/
lembaga film. Dari total 177 proposal yang diterima dari tiga 
gelombang pada 2017, 40 proposal (23%) lolos seleksi juri. Hal 
menarik dari 40 proposal ini adalah bahwa “Penyelenggaraan 
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Festival” menjadi kegiatan yang paling banyak didanai oleh 
program bantuan perfilman ini.

Berdasarkan Grafik 3.1, terlihat bahwa sebanyak 37 persen 
dari keseluruhan pendanaan dialokasikan untuk penyelenggaraan 
festival. Mayoritas dukungan ini diberikan kepada penye-
lenggaraan festival di tingkat lokal, misalnya saja Festival Film 
Pendek Majalengka, Festival Film Surabaya, dan Festival Film 
Purbalingga. Sementara itu, sekitar 17 persen merupakan bantuan 
perjalanan (mencakup fasilitasi individu yang hendak ber-
partisipasi di festival internasional), 15 persen merupakan ke-
giatan lokakarya komunitas, dan sekitar 12 persen bantuan 
produksi film. 

Selain melalui Pusbangfilm, komunitas film juga dapat 
memperoleh bantuan pendanaan produksi film dari deputi/
bidang lain di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keter-
sediaan anggaran ini biasanya tidak secara spesifik men-
cantumkan komunitas film, tetapi komunitas film dapat turut 
serta di dalamnya. Misalnya saja Bantuan Pemerintah untuk 

Gra� k 3.1. Cakupan Area Bantuan Per� lman 2017

Sumber: Pusat Pengembangan Per� lman, 2017
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Fasilitasi Komunitas Kesejarahan. Pada daftar penerima bantuan 
ini, pada 2019, tepatnya dalam bidang pembuatan film sejarah, 
dari 20 penerima bantuan terdapat beberapa komunitas film. 
Contohnya adalah Komunitas Fotografi & Film Carita 
Production dan Yayasan Borneo Dokumenter. Pada tahun-tahun 
sebelumnya, komunitas film juga menjadi penerima bantuan 
Fasilitasi Komunitas Kesejarahan pada bidang pembuatan film 
sejarah, seperti Aceh Documentary. Namun, sama halnya dengan 
definisi komunitas film, definisi Komunitas Kesejarahan juga 
tidak spesifik sehingga komunitas di bidang lainnya pun dapat 
turut serta dalam program ini.

Dari keseluruhan bantuan dan fasilitasi yang ada, sulit 
mendapatkan angka pasti berapa besar anggaran yang tersedia 
bagi komunitas film. Sebab, dukungan untuk komunitas film tidak 
hanya dapat diperoleh dari anggaran yang spesifik mencantumkan 
komunitas film dalam mata anggarannya, seperti program 
Pusbangfilm berjudul Program Komunitas Masyarakat Film. 
Dukungan semacam itu juga dapat diperoleh dari mata anggaran 
lain yang tidak ditujukan langsung ke komunitas film, misalnya 
saja yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
untuk Komunitas Kesejarahan serta dukungan dari Badan 
Ekonomi Kreatif (Bekraf) seperti yang telah disebutkan sebelum 
ini.

Jika kita mengkalkukasikan seluruh anggaran dukungan/
fasilitasi yang telah diberikan pemerintah, baik yang langsung 
maupun tidak langsung ditujukan kepada komunitas film, maka 
perhitungannya adalah seperti dalam Tabel 3.1.

Dari perhitungan kasar tersebut, maka dari Rp59 miliar 
anggaran pemerintah yang tersedia baik langsung maupun tidak, 
terdapat Rp18 miliar yang memang secara spesifik ditujukan 
kepada komunitas film atau sekitar 30,5 persen dari keseluruhan 
potensi anggaran yang ada. Anggaran-anggaran lain yang ada, 
meskipun dapat disalurkan kepada komunitas film, harus 
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Sumber: diolah dari berbagai sumber

Mata Anggaran Penyedia Sasaran
Besaran 

Anggaran 
(Rupiah)

Lembaga formal/
informal penerima 
bantuan 
pengembangan 
per� lman

Pusbang� lm, Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan,  
Pusbang TA 2018

88 Komunitas 
Film

18.520.503.000

Sarana TIK Deputi Infrastruktur,  
Bekraf TA 2018

18 penerima 14.000.000.000

Bantuan Sarana Deputi Infrastruktur,  
Bekraf TA 2018

25 penerima 14.000.000.000

Revitalisasi 
Insfrastruktur Fisik 
Ruang Kreatif

Deputi Infrastruktur,  
Bekraf TA 2018

11 penerima 13.000.000.000

Pembuatan Film 
Sejarah

Direktorat Sejarah, 
Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan TA 2018

16 Komunitas 
Kesejarahan

175.000.000

Kalkulasi 59.695.503.000

Tabel 3.1. Anggaran Pemerintah untuk Komunitas Film dan Sejenisnya

diperebutkan dengan komunitas kebudayaan/kesejarahan/kreatif 
lain di luar film. Dengan jumlah potensi Rp18 miliar berikut 
sasaran 88 komunitas film, maka secara kasar setiap komunitas 
film dapat memperoleh Rp210 juta dari potensi pendanaan ter-
sebut. 

Tidak ada data yang menyatakan angka pasti berapa besar 
kebutuhan komunitas film untuk produksi maupun penye-
lenggaran festival dan kegiatan lain, tetapi angka Rp210 juta pada 
umumnya dapat dianggap cukup untuk pendanaan awal aktivitas 
suatu komunitas film. Permasalahan selanjutnya adalah bagai-
mana potensi pendanaan ini dapat menjangkau komunitas-
komunitas film informal—sebagaimana yang tercantum pada 
judul mata anggaran—yang tidak memiliki badan hukum mau-



59 

pun legalitas. Hal ini yang harus menjadi perhatian pemerintah di 
masa depan.

Masa Depan Dukungan Pemerintah  
terhadap Komunitas Film

Dana Perwalian Kebudayaan, yang sedang menjadi topik hangat 
dalam beberapa waktu terakhir, dianggap dapat menjadi tawaran 
baru bagi komunitas kebudayaan, termasuk film, dalam hal 
pemerolehan dukungan pemerintah. Pada 2018 pemerintah 
menyetujui Dana Abadi Kebudayaan sebesar lima triliun rupiah 
dengan besaran nilai pada tahun pertama Rp500 miliar. Dasar 
hukum dana abadi ini adalah Pasal 49 UU Nomor 5 tahun 2017 
tentang Pemajuan Kebudayaan, di mana tertuliskan bahwa dana 
perwalian kebudayaan dipakai dalam rangka upaya pemajuan 
kebudayaan. Dana yang dianggarkan untuk Dana Perwalian 
Kebudayaan berbeda dengan anggaran pemerintah lainnya karena 
sifatnya hibah dan dapat bersumber dari lintas kementerian, 
BUMN, hingga swasta yang disediakan khusus untuk tujuan 
tersebut. Model yang sama telah diterapkan untuk Dana Abadi 
Pendidikan melalui LPDP. 

Model dana abadi ini dianggap lebih ramah terhadap 
komunitas kebudayaan, termasuk komunitas film. Penggunaan 
yang lebih fleksibel dan dukungan dari berbagai pihak membuat 
potensi pendanaan cukup menjanjikan. Namun, mekanisme yang 
lebih transparan dan mudah perlu dipersiapkan agar komunitas 
kebudayaan, di mana komunitas film termasuk di dalamnya, 
dapat mengakses sumber pendanaan tersebut. Mekanisme 
tersebut akan memudahkan komunitas film, yang salah satu 
tantangannya ketika mendapatkan bantuan/fasilitasi pemerintah 
adalah pelaporan penggunaan anggaran. Selama ini partisipasi 
publik dalam program pemerintah harus mengikuti sistematika 

TAFSIR NEGARA ATAS KOMUNITAS FILM
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pelaporan penggunaan anggaran yang seringkali rumit dan tidak 
mencerminkan kenyataan bagi komunitas yang belum terbiasa 
mengelola pendanaan tersebut. Kondisi ini juga yang seringkali 
membuat komunitas enggan menggunakan pendanaan peme-
rintah.

Terlepas dari ada tidaknya dukungan pendanaan dari 
pemerintah, komunitas film sejauh ini tetap dapat beraktivitas, 
baik mengandalkan dana swadaya dari para anggotanya ataupun 
mencari sumber pendanaan alternatif lain, misalnya dengan 
terlibat dalam pembuatan video komersial yang keuntungannya 
digunakan untuk aktivitas komunitas mereka. Namun, dukungan 
dari pemerintah tetaplah dibutuhkan untuk memastikan 
keberlanjutan ranah komunitas film, yang telah menjadi bagian 
dari ekosistem perfilman nasional kita, di tengah ketidakpastian 
dana-dana swadaya maupun sumber pendanaan alternatif lainnya. 
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Kembalinya Pengalaman  
Sinema yang Hilang

4

oleh DEDEN RAMADANI



P ada periode pascabencana tsunami dan selesai-
nya konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh, 

perlahan-lahan muncul berbagai kelompok dan komunitas yang 
menjadi wadah orang muda di Aceh untuk berkreasi. Salah satu-
nya adalah komunitas film yang baru tumbuh sekitar enam tahun 
belakangan. Lewat aktivitas berbagai komunitas film, berbagai 
karya yang ada berhasil menawarkan narasi baru dalam perfilman 
Indonesia. Misalnya saja, 1880 mdpl yang pernah menjadi nomi-
nasi Film Pendek Dokumenter terbaik dalam ajang Festival Film 
Indonesia (FFI) 2016. Namun, kehadiran komunitas film di sana 
juga mendapat tantangan yang cukup riil: minimnya akses ke 
pendanaan serta sensor ganda tak tertulis sebagai konsekuensi 
pemberlakukan perda syariat. Lantas, bagaimana mereka meng-
hadapi situasi tersebut?

Aceh dan Pengalaman Menonton

Budaya menonton film di Aceh sebenarnya sudah terbentuk sejak 
lama. Sebelum operasi militer Indonesia di Aceh pada 2003, 
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kemudian bencana tsunami pada 2004, kehadiran bioskop-
bioskop lokal yang tersebar memberikan akses ruang tontonan 
yang cukup mudah dijangkau masyarakat Aceh saat itu. Se-
tidaknya, terdapat sekitar tujuh bioskop di kota Banda Aceh, 
misalnya Bioskop Rex dan Thung Fang, yang kemudian dibalik 
nama menjadi Bioskop Merpati—keduanya berada di Peunayong, 
Banda Aceh. Lalu ada Bioskop Garuda yang terletak di Jalan 
Imam Bonjol, Banda Aceh. 

Kota atau kabupaten lain di Aceh juga memiliki bioskop, 
seperti Bioscoop di Bireun dan Langsa, Tiong Wha Bioscoop di 
Lhokseumawe, Sabang Bioscoop di Sabang, dan Gemeente 
Bioscoop di Sigli. Film-film yang diputar bergantung pada kelas 
bioskop, serupa dengan pola distribusi di berbagai kota di 
Indonesia sebelum Cinema 21 mendominasi ruang ekshibisi. 
Meskipun film yang diputar sama, terdapat pengalaman sinematik 
yang membekas dan menimbulkan stereotip tentang bioskop bagi 
masyarakat Aceh: hadirnya “iklan” di tengah-tengah pemutaran 
film.

“Memang, di luar infonya film India di bioskop rakyat (kelas 
bawah). Film [yang menampilkan adegan seksual] itu nyelip 
barang lima menit, abis itu lanjut lagi ke India. Jadi kayak iklan. 
Jadi nggak ada film semi[-porno] yang full di sini, kecuali kayak 
film-film Indonesia tahun 1990-an… biasanya sepengalaman 
saya by request, ada kode. Jadi, misal, penonton bisa kasih kode 
untuk memutar iklan tersebut. Iklan itu (…) istilah saya.” 

— Fauzan Santa, pekerja film di Aceh

Munculnya “iklan” ini tidak ditentukan oleh pengurus bioskop, 
namun ditentukan oleh penonton. Apabila ada penonton merasa 
jenuh dan bosan melihat tontonan film India atau film lain yang 
berdurasi panjang, maka mereka akan meminta pihak bioskop 
untuk menayangkan “iklan”. Jika protes tersebut mulai direspons 



Garuda Theatre di Aceh.
Foto: Rizki Al�  Syahril
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penonton lainnya, maka proyeksionis pun dengan sigap 
menyelipkan gulungan seluloid yang diambil dari potongan-
potongan film “semi” di Indonesia yang marak pada awal tahun 
1990-an. Setelah sekitar lima menit potongan iklan itu dita-
yangkan, penonton kembali mengikuti film yang sejak awal 
ditonton. Meskipun aktivitas tersebut sudah menjadi penge-
tahuan umum di kalangan masyarakat Aceh, saat itu tidak ada 
protes besar-besaran. Mereka yang merasa tidak nyaman dengan 
selingan tayangan film “semi” tersebut hanya memilih untuk ke-
luar dari bioskop tanpa protes panjang.

Pengalaman menonton “iklan” di tengah film harus terhenti 
ketika konflik panjang terjadi di Aceh. Banyak warga mengurangi 
aktivitas luar rumah secara signifikan karena khawatir akan 
ancaman terhadap keselamatan mereka. Hal itu membuat 
bioskop-bioskop lokal gulung tikar. Bencana tsunami yang terjadi 
selanjutnya memperparah nasib bioskop. Tsunami tidak hanya 
meluluhlantakkan gedung dan bangunan bioskop, namun juga 
menghapus pengalaman menonton film di bioskop dalam waktu 
yang panjang. 

Pengalaman sinematik ini lantas coba dihidupkan kembali. 
Bukan oleh komunitas film, atau setidaknya individu atau 
kelompok yang memiliki idealisme tertentu mengenai film, 
melainkan oleh orang-orang yang pernah terlibat dalam program-
progam pembuatan film bersama lembaga donor dan LSM. 
Tujuan orang-orang ini tidak tersangkut-paut dengan misi sosial 
budaya, seperti menghidupkan kembali pengalaman menonton 
film. Mereka melakukannya semata-mata demi uang. 

Penelitian lebih jauh dibutuhkan untuk mengidentifikasi 
persisnya siapa orang-orang ini. Namun, mereka ditengarai orang-
orang yang menggarap pembuatan film dalam rangka program 
pemulihan trauma dan misi-misi sosial lain yang ada di Aceh 
setelah tsunami. Dengan bekal pengetahuan yang mereka peroleh, 
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serta peralatan yang diwariskan dari program-program sosial, 
mereka selanjutnya membuat film yang dapat diperjualbelikan. 
Genre komedi dipilih sebagai kiblat karya. Genre ini dipilih 
berdasarkan jejak sejarah maraknya rekaman kaset komedi di 
pasaran yang berisikan cerita lucu nan menghibur pada masa 
sebelum televisi populer. Fenomena tersebut menjadi peluang bagi 
para pembuat film komedi untuk membuat film-film pendek 
komedi dalam format audio visual.

Tentu tidak semua orang-orang yang terlibat dalam 
pembuatan film komedi itu berasal dari pelatihan yang di-
selenggarakan oleh LSM dan lembaga donor. Terdapat juga orang-
orang yang secara otodidak belajar membuat film, misalnya 
melalui pembuatan video mantenan atau pernah bekerja sebagai 
wartawan yang menguasai kamera.

“Mereka-mereka ini belajar film tidak melalui jalur akademis. 
Mereka [membuat film] tidak melalui proses development 
[tahapan penyusunan naskah] dengan baik. Pokoknya ada orang 
lewat, mereka tekan on (kamera). Jadi tidak ada tujuan apa-apa. 
Untuk hiburan saja. Video ini diperjualbelikan dan laku keras.” 

— Fauzan Santa, pekerja film di Aceh

Karya mereka membuahkan hasil: VCD-VCD yang dibuat laku 
keras. Ribuan keping VCD berhasil diperjualbelikan di pasar-
pasar tradisional. Minimnya akses dan infrastruktur hiburan serta 
murahnya pemutar VCD buatan Tiongkok membawa berkah bagi 
mereka. Sayangnya, hal ini tidak bertahan lama. Kehadiran 
konten digital legal maupun ilegal yang mudah diakses melalui 
ponsel membuat pelanggan mulai beralih. Namun, meski jual-beli 
VCD ini berkurang drastis, kehadiran karya-karya film komedi 
dalam format lokal ini telah membawakan pengalaman sinematik 
baru: menonton film untuk mentertawakan diri sendiri.  

KEMBALINYA PENGALAMAN SINEMA YANG HILANG
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Aceh New Wave

Bagi komunitas film di Aceh, Eagle Awards tidak hanya sekadar 
kompetisi film dokumenter. Ajang yang diselenggarakan Metro 
TV ini juga telah memberikan warna baru bagi perkembangan 
sinema di Aceh. Bahkan mereka menyebut fenomena yang dipicu 
ajang tersebut sebagai: “Aceh New Wave”. 

Eagle Awards dianggap sebagai momentum awal lahirnya 
komunitas film di luar orang-orang LSM, tepatnya sejak 
terbentuknya kelompok bernama Aceh Documentary. Latar 
belakang Aceh Documentary bermula dari partisipasi Jamaluddin 
Phonna dan Azhari dalam kompetisi Eagle Awards pada 2013. 
Mereka terlibat dalam produksi film berjudul Garamku Tak Asin 
Lagi. Sepulang dari kompetisi nasional tersebut, Jamal dan Azhari 
membulatkan satu tujuan bersama: mengembangkan aktivitas 
perfilman di Aceh. Di bawah payung Aceh Documentary, mereka 
mulai menginisiasi kompetisi film bernama Aceh Documentary 
Competition pada 2013, berikut Aceh Film Festival pada 2015.

Sebelum Aceh Documentary hadir, aktivitas perfilman pun 
sudah mulai menggeliat di Aceh, baik di kampus maupun luar 
kampus. Pasalnya, banyak lembaga kebudayaan berinisiatif untuk 
melibatkan komunitas di Aceh dalam pemutaran film pasca-
bencana tsunami. Namun, karena tidak ada komunitas film yang 
aktif pada masa itu, mereka melibatkan komunitas kebudayaan 
lain, misalnya komunitas Tikar Pandan. Komunitas ini sesung-
guhnya berfokus pada sastra dan seni secara umum, khususnya 
terkait dengan sejarah kebudayaan di Aceh. Jejaring yang dimiliki 
Komunitas Tikar Pandan kemudian berkontribusi cukup besar 
pada perkembangan Aceh Documentary hingga hari ini. Misal-
nya, Tikar Pandan memberikan akses kepada Aceh Documentary 
untuk berhubungan dengan donor dan institusi-institusi lain guna 
mengadakan kegiatan perfilman seperti produksi ataupun pe-
mutaran. 
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Terdapat enam kegiatan utama yang menjadi fokus utama 
Aceh Documentary, yaitu Aceh Documentary Competition 
(ADC), Aceh Documentary Junior (ADJ), Aceh Documentary 
Forum (ADF), Aceh Film Festival (AFF), Aceh Documentary 
Special Program (ADSP), dan Aceh Documentary Learning 
Center. Dari keseluruhan program, Aceh Documentary Com-
petition menjadi program yang paling konsisten dilakukan setiap 
tahunnya. Program ini mendorong para pegiat film dokumenter di 
tingkat lokal untuk mengirimkan karyanya ke dalam kompetisi. 
Pada perkembangannya, komunitas ini juga mengembangkan 
Aceh Documentary Junior yang pesertanya adalah pelajar SMA. 
Penayangan film-film yang lolos kompetisi-kompetisi ini dila-
kukan di ruang pemutaran yang difasilitasi pemerintah, termasuk 
di desa-desa. Misalnya, pada 2015, Aceh Documentary Compe-
tition mengadakan pemutaran lima film yang berkompetisi di 
Desa Lambirah, Kabupaten Aceh Besar. 

Tahun Tema Deskripsi

2013
The Power  

of Aceh

Mengangkat sosok sosok atau cerita 
yang memberikan citra positif 
tentang mempertahankan keacehan.

2014 Soul of Culture

Mengangkat budaya budaya yang 
dilupakan ataupun yang terus 
populer namun ruhnya dianggap 
hilang.

2015 For You, Aceh
Mengangkat sosok yang tinggal di 
pedalaman atau pelosok Aceh, 
namun berbuat sesuatu untuk Aceh.

2016 2018 Tidak Spesi� k 

Sumber: wawancara pengurus komunitas � lm Aceh Documentary, diolah kembali oleh penulis.

Tabel 4.1. Tematik Aceh Documentary Competition 2013   2018

KEMBALINYA PENGALAMAN SINEMA YANG HILANG
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Ada banyak ragam isu yang dibawa oleh Aceh Documentary 
dari tahun ke tahun melalui penyelenggaraan kompetisi film. 
Ragam topik yang hadir selama penyelenggaraan festival dapat 
dipetakan seperti dalam Tabel 4.1.

Pada awal penyelenggaraan festival, tema-tema ini didis-
kusikan terlebih dahulu bersama para seniman lokal di Aceh dan 
pendiri Aceh Documentary. Namun, mulai tahun ketiga, peran 
para senior ini sudah mulai berkurang dan ada kebijakan untuk 
menghapus tema festival seperti yang diadakan pada tahun-tahun 
sebelumnya. Hal ini dilakukan karena penetapan tema dianggap 
menyulitkan dan membatasi penyelenggara festival dalam 
memberikan apresiasi terhadap karya sineas Aceh. Namun, tema-
tema spesifik biasanya akan mereka tawarkan kepada lembaga-
lembaga donor, agar mendapat dukungan, melalui Aceh Docu-
mentary Special Project. 

“Intens berbincang dengan senior itu hanya di tahun pertama 
dan kedua. Pada tahun ketiga, kita lebih sering ngopi dengan 
abang ini, dengan abang itu, tidak lagi mengadakan dalam 
diskusi besar. Karena awal-awal kan kita belum bisa melihat  
Aceh dari pandangan seni.” 

— Azhari (Kepala Departemen Penelitian  
dan Pengembangan Yayasan Aceh Documentary)

Kiprah Aceh Documentary berhasil menghidupkan kembali 
sebagian elemen ekosistem perfilman di tingkat lokal, mulai dari 
produksi, ekshibisi hingga apresiasi. Kehadiran komunitas ini juga 
mendorong komunitas-komunitas lain untuk tumbuh dan 
berkembang, baik itu komunitas film kampus maupun non-
kampus. Hari ini dapat ditemukan, misalnya, komunitas film 
nonkampus seperti Alas Kaki dan komunitas kampus seperti 
Komunitas Trieng yang dibentuk oleh mahasiswa Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 
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Produksi film juga tidak lagi hanya berkutat pada dokumenter, 
namun juga banyak mengarah ke produksi film fiksi. Bahkan, 
beberapa film hasil produksi komunitas film di Aceh berhasil 
mengikuti kompetisi di tingkat nasional dan internasional.

Negosiasi dengan Syariat Islam

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh membawa banyak perubahan struktural 
dalam tata kelola Pemerintah Daerah Istimewa Aceh. Pasal 42, 
yang menyebutkan bahwa gubernur atau bupati/wali kota 
memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan dan 
mengoordinasikan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh, 
menjadi dasar bagi pemerintahan Aceh untuk menerapkan ke-
bijakan syariat Islam. Pertunjukkan kesenian, termasuk film, 
menjadi perhatian utama dalam penerapan kebijakan syariat 
Islam ini. Dalam hal ini, stigma negatif yang melekat terhadap 
bioskop maupun aktivitas pemutaran film masih dipercaya kuat di 
kalangan pemerintah. 

Meskipun tidak ada peraturan tertulis yang mengatur, 
dalam hal pertunjukan perfilman, terdapat dua kesepakatan yang 
menjadi acuan bagi mereka yang dewasa ini ingin memutar film di 
Aceh: Melakukan sensor ulang dan memisahkan penonton laki-
laki dan perempuan. 

Kesepakatan untuk melakukan sensor ulang ini seolah-olah 
menjadi kewajiban yang diberlakukan pemerintah Aceh bagi 
komunitas film. Pemerintah daerah terkesan tidak percaya dengan 
standar sensor yang sudah diterapkan oleh Lembaga Sensor 
Film—mereka menyebutnya sebagai “sensor standar Jakarta”. 
Namun, sensor ulang kemudian tidak dilakukan oleh pemerintah, 
tetapi dilakukan oleh komunitas film itu sendiri. Ketika akan 
memutarkan film untuk publik, mereka menonton film tersebut 

KEMBALINYA PENGALAMAN SINEMA YANG HILANG
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bersama-sama secara tertutup terlebih dulu dan mendiskusikan 
bagian-bagian apa saja yang perlu dibuang. 

Aceh Documentary juga melakukannya. Saat melakukan 
sensor ulang, komunitas ini juga melibatkan alumni maupun 
senior komunitas film untuk mendiskusikan bersama-sama bagian 
yang akan dipotong. Jika sudah sepakat, maka mereka akan mem-
beritahu pembuat film, bagian mana saja yang mereka anggap 
perlu dipotong. Fokus utama sensor ulang ini cenderung pada 
adegan yang menunjukkan aktivitas seksual atau mengarah ke 
aktivitas seksual. Konten-konten yang berkaitan dengan politik, 
pertentangan ideologi, maupun isu sosial lain tidak menjadi fokus 
sensor ulang ini. Sebagai contoh, film Act of Killing (Jagal) karya 
Joshua Oppenheimer dapat tayang tanpa disensor sedangkan 
Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak harus mendapatkan 
sensor karena ada adegan aktivitas seksual. Menariknya, setelah 
Aceh Documentary melaporkan ke pemerintah bahwa sudah 
dilakukan sensor ulang, tidak ada upaya pengecekan kembali oleh 
pemerintah terhadap film yang bersangkutan.

Selain sensor ulang, upaya negosiasi komunitas agar dapat 
memutar film adalah dengan memisahkan penonton film laki-laki 
dan penonton film perempuan. Berdasarkan pengalaman komu-
nitas film di Aceh selama ini, pemerintah beranggapan bahwa 
mengadakan pemutaran di ruang gelap berpotensi mendorong 
masyarakat untuk melakukan “maksiat” di dalam ruangan. Oleh 
karena itu, pemisahan dianggap solusi instan untuk memi-
nimalisir potensi maksiat yang dapat terjadi di dalam ruangan 
bioskop. Berbeda dengan sensor film, pemisahan jenis kelamin 
penonton ini relatif mendapatkan pengawasan yang lebih ketat, 
misalnya dalam bentuk kehadiran polisi syariat di setiap 
penyelenggaraan pemutaran film. Mereka biasanya mengawasi 
dan memastikan bahwa penyelenggara pemutaran film memi-
sahkan antara penonton laki-laki dan penonton perempuan. 
Meskipun bagi komunitas film kehadiran polisi syariat ini tidak 
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mengganggu aktivitas, diperlukan biaya tersendiri untuk 
konsumsi petugas yang berjaga. Memang tidak banyak, tetapi hal 
ini cukup membebani biaya operasional komunitas-komunitas 
untuk memutar film. 

Dana Pemerintah dan Denyut Nadi Komunitas

Di antara berbagai komunitas film yang ada di Aceh, Aceh 
Documentary boleh jadi salah satu yang sudah mapan di Aceh, 
khususnya dalam hal pendanaan. Jika komunitas lain masih 
mengandalkan kocek pribadi atau dana swadaya untuk produksi 
atau aktivitas perfilman lainnya, Aceh Documentary berhasil 
melangkah satu tingkat di atasnya: mengandalkan pendanaan dari 
pemerintah. 

Sumber dana pemerintah, bagi Aceh Documentary, dapat 
dipilah menjadi dua kategori, dana dari pemerintah pusat dan 
dana dari pemerintah daerah (provinsi/kabupaten kota). Kedua-
nya memiliki karakteristik tersendiri yang dapat terlihat pada 
Bagan 4.1.

Pendanaan dari pemerintah pusat untuk perfilman biasanya 
tersebar di dua pemangku kepentingan, yaitu di Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan 
Ekonomi Kreatif (Bekraf). Di masing-masing lembaga tersebut, 
terdapat dua tipe pendanaan: pendanaan untuk fasilitasi per-
filman dan nonfasilitasi perfilman. Dana fasilitasi perfilman 
meliputi dana-dana yang mendukung aktivitas komunitas 
perfilman sedangkan dana nonfasilitasi perfilman biasanya yang 
tersedia untuk memproduksi film dengan tema tertentu. 

Dari semua potensi dana tersebut, permasalahan klasik 
selalu terjadi: minimnya publikasi pelaksanaan kegiatan. Dengan 
pengalaman mereka, Aceh Documentary menyiasati problem itu 
dengan membuat kalender besar berisi perkiraan waktu 
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74 ANTARKOTA ANTARLAYAR: POTRET KOMUNITAS FILM DI INDONESIA

pengumuman dibukanya kesempatan untuk mengirimkan 
proposal ke Kemendikbud maupun Bekraf. Jika waktu peng-
umuman sudah dekat, mereka akan mengecek situs web maupun 
media sosial yang digunakan Kemendikbud dan Bekraf secara 
rutin. Cara ini jauh lebih efektif dibandingkan harus memantau 
secara terus-menerus akun media sosial dan situs web kemen-
terian/lembaga.

Selain mengandalkan dana dari dua lembaga di atas, Aceh 
Documentary juga mencari sumber dana nonfasilitasi lain dari 
berbagai kategori. Dana nonfasilitasi ini menurut mereka 
jumlahnya cukup banyak dan tersebar di berbagai kementerian/
lembaga, umumnya dalam bentuk dana untuk memproduksi film 
tertentu (biasanya dokumenter) serta dana untuk dukungan 

Sumber: Hasil wawancara, diolah kembali oleh peneliti.

Bagan 4.1. Sumber Pendanaan Komunitas Film Aceh Documentary

Sumber 
pendanaan 
Komunitas 
Film Aceh 

Documentary

Pemerintah 
Pusat

Kementerian/Lembaga 
Pemerintah lainnya

Dana non
fasilitasi 

per� lman

Dana fasilitasi
per� lman

Hibah/
fasilitasi

Pemerintah 
Daerah

Dana non
fasilitasi 

per� lman

Produksi
� lm

Produksi
� lm

Pengadaan alat/
fasilitas 

kebudayaan
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pengadaan sarana kebudayaan, misalnya saja pakaian adat, alat 
musik tradisional, dan seterusnya. 

Kalau bicara regulasi, tidak ada ketentuan spesifik mengenai 
batasan dan kategori komunitas yang dapat menjadi penerima 
dana nonfasilitasi tersebut. Biasanya yang dicantumkan hanya 
definisi komunitas secara umum. Lenturnya tujuan dan fokus 
komunitas film menurut beberapa kalangan pemerintah ini 
membuat potensi dana-dana seperti ini sangat logis dimanfaatkan 
secara kreatif oleh komunitas film. Fokus komunitas film terhadap 
pelestarian budaya dan tradisi lokalnya membuat mereka, 
misalnya, berhasil mendapatkan fasilitasi pengadaan kostum/
pakaian adat lokal yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kita (Aceh Documentary) sanggar sebenarnya. Cuma kita 
nggak bisa di situ [dana nonfasilitasi] minta alat elektronik.  
Nah, [karena] kemungkinan kita punya rencana untuk bikin 
wardrobe pakaian lokal untuk film tentang kebudayaan Aceh, 
tinggal bilang kita komunitas film, kita juga produksi film-film 
budaya. Akhirnya dapat wardrobe.” 

— Faisal Ilyas, Direktur Komunitas Film Aceh Documentary

Dukungan lain yang juga dapat dicapai oleh komunitas film 
adalah pendanaan untuk produksi film bertema spesifik dalam 
keperluan sosialisasi program pemerintah. Beberapa kedeputian/
direktorat lembaga pemerintah memiliki penganggaran untuk 
produksi film dengan tema-tema tertentu, misalnya kesejarahan, 
kebencanaan, maupun tema-tema spesifik lainnya. Biasanya 
pendanaan seperti ini dibuka untuk publik. Potensi inilah yang 
seharusnya juga menjadi peluang bagi mayoritas komunitas film 
kebanyakan. Sayangnya, keterbatasan informasi seringkali men-
jadi kendala untuk mendapatkan pendanaan seperti ini. Relasi 
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yang baik serta giatnya mereka menelusuri informasi semacam itu 
membuat Aceh Documentary berhasil memanfaatkan peluang 
dukungan pendanaan ini, tidak hanya dari pemerintah pusat, 
namun juga dari pemerintah daerah. Pada beberapa momentum, 
tema yang diminta oleh pemerintah daerah sejajar dengan yang 
diminta oleh pemerintah pusat, misalnya tema-tema film 
dokumenter seputar kebudayaan, kebencanaan, nasionalisme, dan 
topik-topik yang sekiranya dapat digunakan untuk sosialisasi. 
Aceh Documentary memanfaatkan kesejajaran itu demi me-
nyusun proposal produksi film yang tepat sasaran.

Dalam konteks Aceh, terbatasnya sumber pendanaan lain, 
seperti sektor swasta atau crowdfunding, akhirnya memang 
membuat komunitas film menjadi bergantung pada pendanaan 
pemerintah. Siasat mencari sumber pendanaan di luar sumber 
dana hibah/fasilitasi khusus perfilman merupakan strategi cerdik 
yang dilakukan Aceh Documentary. Secara ulet dan tekun, me-
reka melihat peluang untuk memanfaatkan anggaran milik 
pemerintah bagi kepentingan publik secara legal. Strategi ini yang 
nampaknya belum tersentuh oleh banyak komunitas film lainnya. 
Kemampuan melihat peluang dan membangun relasi yang baik 
dengan pemerintah membuat Aceh Documentary mungkin 
menjadi satu dari sedikit komunitas film yang dapat bertahan dan 
mengoptimalkan anggaran negara untuk menghidupkan per-
filman nonbioskop di Aceh. 

Ikhtiar Menjamin Masa Depan

Aceh Documentary, melalui festival dan aktivitas perfilman lain 
di Aceh berhasil menghidupkan kembali pengalaman sinema yang 
hilang. Rutinitas memutar film atau menyelenggarakan festival 
memberikan kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk menikmati 
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tontonan film selain melalui televisi atau layanan digital, legal 
maupun ilegal. Namun, berbagai tantangan dihadapi seiring 
semakin tuanya usia komunitas ini, terkait perubahan-perubahan 
yang terjadi di Aceh. Tantangan terbesar yang mulai dihadapi 
adalah sumber pendanaan alternatif di Aceh. 

Sumber pendanaan lain selain pemerintah mulai 
dipertimbangkan karena semakin banyak anggota Aceh Docu-
mentary yang menggantungkan penghidupannya dengan 
mengerjakan proyek-proyek film untuk pemerintah. Di satu sisi, 
hal ini menunjukkan keberlanjutan anggota Aceh Documentary 
untuk terus terlibat dalam produksi film bersama pemerintah, 
namun di sisi lain hal ini artinya semakin banyak pula orang yang 
bersaing mendapatkan dana produksi film dalam konteks proyek 
pemerintah. Beberapa telah dikategorikan anggota komunitas 
sebagai “senior”. Kesenjangan usia dan pengalaman lantas 
membuat anggota-anggota baru dan muda sulit terlibat atau 
bersaing demi mendapatkan pendanaan produksi film dari pe-
merintah. 

Salah satu opsi sumber pendanaan yang tengah diren-
canakan adalah mendirikan sekolah film yang dikelola langsung 
oleh Yayasan Aceh Documentary. Sekolah film ini sangat mung-
kin didirikan di Aceh dengan dukungan dan komitmen 
pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di berbagai 
wilayah di Indonesia. Namun, pendirian sekolah ini memiliki 
tantangan tersendiri, khususnya terkait peminatnya yang belum 
terpetakan di wilayah Aceh. 

“Sangat mungkin [mendirikan akademi komunitas]. Apalagi 
untuk SMA/SMK film, itu sangat mungkin. Masalahnya, 
pasarnya mau nggak? Siswanya siapa? Udah pasti orang Aceh. 
Kalau kita bikin di Sumatera Utara... bicara jumlah penduduk,  
di Sumatera Utara 12 juta, di Aceh hanya lima juta. Lebih 
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strategis bikin di Sumatera Utara. Kalau mau pure business.  
Tapi, karena kita orang Aceh, kita juga mau dukungan Pemda.” 

— Faisal Ilyas, Direktur Aceh Documentary

Selain tantangan pendanaan alternatif, Aceh Documentary juga 
dihadapkan dengan rencana pembangunan bioskop pertama 
pascatsunami dan konflik. Wacana menghidupkan kembali 
bioskop di Aceh sebenarnya sudah menjadi perdebatan sejak lama. 
Sayangnya, upaya menghidupkan bioskop selalu dimakzulkan 
lewat aturan syariat yang menguat dan stigma bioskop sebagai 
sarana untuk berbuat mesum, seperti yang dipaparkan sebelum 
ini. Namun, dalam waktu dekat, pemangku kepentingan mulai 
mengubah cara pandang mereka terhadap bioskop. Salah satunya, 
karena adanya rencana pembangunan kompleks mal milik Trans 
Corp. 

Beberapa sumber menyebutkan mal yang akan dibangun 
beserta bioskop di dalamnya akan menjadi Trans Studio Mall 
terbesar di Pulau Sumatera. Meskipun bioskopnya akan dikelola 
oleh Grup Cinema 21, hingga saat ini belum ada penjelasan teknis 
apakah penerapan aturan syariat untuk hiburan, seperti 
pemisahan antara laki-laki dan perempuan, akan diterapkan di 
dalam bioskop ini. Yang jelas, kehadiran bioskop ini secara tidak 
langsung merespons semakin terbukanya Arab Saudi terhadap 
produk kebudayaan populer seperti musik dan film. 

Mengikuti perkembangan ini, komunitas film-komunitas 
film di Aceh nampak antusias dengan kehadiran bioskop. Artinya, 
pilihan tontonan akan semakin banyak. Warga Aceh juga akan 
mendapatkan pengalaman menonton di bioskop di Banda Aceh 
kembali. Mereka tidak lagi harus menempuh sekian jam per-
jalanan ke Medan untuk menikmati film. 

Di tengah antusiasme itu, Aceh Documentary justru 
meragukan apakah bioskop tersebut akan berkontribusi pada 
aktivitas pemutaran film yang selama ini mereka lakukan; apakah 
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kanal industri akan membantu mereka menayangkan film-film 
lokal dengan kualitas pemutaran yang lebih baik. Pertanyaan-
pertanyaan muncul, seperti, apakah bioskop akan memberikan 
slot pemutaran khusus untuk film Aceh atau saat penyelenggaraan 
festival film? Hal ini menurut mereka akan sangat berkontribusi 
bagi perkembangan film Aceh. “(…) Paling tidak nanti dalam satu 
tahun, dua atau satu minggu dikasih layar satu studio aja, dan itu 
mungkin bentuk perayaan AFF di situ. Jadi semua karya film 
Aceh bisa tayang di bioskop,” demikian harapan Jamaluddin 
Phonna, yang kini Kepala Departemen Pendidikan Yayasan Aceh 
Documentary dan Direktur Festival Aceh Film Festival.

Sayangnya, hingga pembangunan mal dan bioskop di-
laksanakan, belum ada ajakan pembicaraan lebih lanjut dari 
pemerintah maupun pihak Cinema 21 mengenai konsep ope-
rasional bioskop di Aceh. Sambil menjaga denyut nadi komuni-
tas, para pegiat Aceh Documentary masih berharap layar dan 
gedung megah yang nantinya digunakan untuk memutar film 
dapat menjadi rumah bagi film-film karya masyarakat Aceh sen-
diri. 
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Film Makassar 
Mencari Pasar

5

oleh ADRIAN JONATHAN PASARIBU



D i media massa, Uang Panai identik dengan 
“kebangkitan film Makassar”. Resmi beredar 

pada 25 Agustus 2016, Uang Panai tayang di lima belas kota: 
Ambon, Bandung, Banjarmasin, Bekasi, Bogor, Gorontalo, 
Jakarta, Manado, Makassar, Medan, Palu, Samarinda, Surabaya, 
Tangerang, dan Yogyakarta. Di setiap kota, film ini menempati 
satu layar, kecuali di Jakarta (dua) dan Makassar (empat), dan 
tayang selama hampir dua bulan. Hasilnya, film garapan Asril 
Sani dan Halim Gani Safia itu sukses menjual 562 ribu tiket—
kebanyakan dari wilayah Sulawesi.

Kalau sekadar bicara angka, capaian Uang Panai sebenarnya 
biasa saja. Di tingkat nasional, hasil penjualan tiket Uang Panai 
terhitung cukup untuk bercokol di papan tengah box office film 
nasional, namun masih jauh untuk bisa menembus sepuluh besar. 
Catatan penjualan Uang Panai bahkan tidak sampai setengah dari 
London Love Story—film terlaris nomor sepuluh pada 2016—yang 
sukses menjajakan 1,12 juta tiket. Di antara Uang Panai dan 
London Love Story, ada Headshot (732 ribu), Sabtu Bersama Bapak 
(639 ribu), Bulan Terbelah di Langit Amerika 2 (582 ribu), dan 
Talak 3 (567 ribu).
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Tentunya, perbandingan nominal semata tidaklah cukup 
untuk menggambarkan realitas seutuhnya. Perlu dipertimbang-
kan juga sejumlah faktor strategis yang turut mempengaruhi 
peredaran suatu film. Di antara film-film sejawatnya di tangga box 
office, jumlah layar Uang Panai paling kecil. Jumlah layar film-film 
lainnya dua sampai tiga kali lipat lebih banyak. Talak 3 menempati 
76 layar, sementara Headshot tayang di 128 layar. Selain itu, 
keduanya punya daya tarik publik tersendiri berkat para selebritas 
yang mengisi jajaran pemerannya. Talak 3 dibintangi Laudya 
Cynthia Bella, Vino Bastian, dan Reza Rahadian, sementara 
Headshot menampilkan Iko Uwais dan Julie Estelle. Bandingkan 
dengan Uang Panai yang terbatas pada 20 layar saja dan hanya 
mengandalkan wajah-wajah lokal. Pada konteks ini, performa 
Uang Panai di box office film nasional memang spesial.

Makin terasa istimewa kalau kita mempertimbangkan 
bahwa mayoritas jam tayang Uang Panai ada di Sulawesi. Di luar 
Sulawesi Uang Panai bertahan kurang-lebih satu sampai dua 
minggu, sementara di Palu dan Makassar sampai dua bulan lama-
nya. Menurut cerita dari sejumlah rekan di Sulawesi, banyak 
orang dari kota-kota sekitar pelesir ke Palu dan Makassar hanya 
untuk menonton Uang Panai. Menanggapi keramaian tersebut, 
bioskop-bioskop di kedua kota itu menambah layar untuk Uang 
Panai. Akibatnya, dua film impor yang beredar di sana waktu itu, 
The BFG dan Sully, tidak terlalu mendapat perhatian. Singkat kata, 
di luar perkiraan, Uang Panai begitu kompetitif. 

Kesuksesan Uang Panai lantas membuka babak baru dalam 
perfilman Makassar. Tumbuh gairah produksi, investasi, hingga 
kultur selebritas yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. 
Usai Uang Panai, ada belasan film panjang produksi Makassar 
yang beredar di bioskop, seperti Suhu Beku (2017), Cinta Sama 
dengan Cindolo Na Tape (2018), hingga Ati Raja (2019). Keba-
nyakan didanai dan digawangi oleh 786 Productions, yang 
memproduksi Uang Panai. Keuntungan penjualan tiket Uang 



Asril Sani (tengah), sutradara � lm Uang Panai,  
bersama para pemeran saat konferensi pers.  

Foto: Abriawan Abhe.
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Panai memperluas peran 786 Productions, dari rumah produksi 
hingga investor yang bisa berbelanja ide di lingkar sineas Makas-
sar. Mereka membuka pintu bagi sineas lokal untuk pitching—
proyek yang dianggap menarik dan berpotensi menguntungkan 
akan mereka danai. 

Selain itu, pemberitaan masif Uang Panai—baik filmnya 
maupun kesuksesan peredarannya—membawa eksposur 
tersendiri bagi jajaran kreator dan pemerannya. Tumming dan 
Abu—duo komedian lokal yang berperan dalam film—melejit 
sebagai selebritas lokal dan menghimpun ratusan ribu pengikut di 
media sosial. Keduanya lantas dipercaya untuk menjadi pemeran 
dalam film-film produksi Makassar lainnya. Film terbaru mereka, 
Anak Muda Palsu (2019), sukses menjual 244 ribuan tiket.

Makassar memang tidak asing dengan perfilman. Pada 
dekade 1960-an dan 1970-an, Makassar pernah melalui fase 
hiruk-pikuk serupa. Kala itu, produksi film di Makassar banyak 
diprakarsai oleh tentara-tentara yang bergabung dalam jajaran 
Kodam XIV Hasanuddin. Satu nama yang sering disebut adalah 
Djamaluddin Effendy, seorang intel sekaligus Komandan 
Pelaksana Khusus Daerah Komando Keamanan Ketertiban. Ia 
terlibat dalam produksi Senja di Pantai Losari (1975), Embun Pagi 
(1976), Direktris Muda (1977), dan Jumpa di Persimpangan 
(1977)—semuanya adaptasi dari novel yang ia tulis. Makassar 
menjadi kota yang produktif menghasilkan film sehingga 
pemerintah pusat mendapuknya sebagai tuan rumah Festival Film 
Indonesia (FFI) pada 1978.

Pada FFI 1990, sinema Makassar mencatatkan prestasi di 
tingkat nasional. Rahman Arge, aktor asal Makassar, meraih Piala 
Citra untuk kategori Pemeran Pendukung Pria Terbaik. 
Penghargaan tersebut ia terima untuk perannya dalam Jangan 
Renggut Cintaku, yang juga merupakan produksi Makassar. Pada 
ajang penghargaan yang sama, Jangan Renggut Cintaku mendapat 
Piala Citra untuk kategori Cerita Asli Terbaik.



Selebaran promosi � lm Senja di Pantai Losari (1975). 
Arsip: Chris Woodrich.
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Perfilman bioskop di Makassar perlahan redup dan mati suri 
seiring dengan kolapsnya perfilman nasional pada dekade 1990-
an. Menurut sejumlah catatan di media massa, film terakhir yang 
diproduksi di Makassar pada dekade itu adalah Lelaki dari 
Tanjung Bira (1992). Kala itu, sama seperti banyak kota di Indo-
nesia, lesunya perfilman nasional berimbas pada tutupnya 
bioskop-bioskop di Makassar dan Sulawesi pada umumnya. De-
ngan makin sempitnya etalase, ditambah lagi dominasi film 
impor, studio-studio produksi film di Makassar pun gulung tikar.

Tak heran apabila kesuksesan Uang Panai kemudian 
digadang-gadang media massa, lokal maupun nasional, sebagai 
pemicu kebangkitan sinema Makassar. Uang Panai menyingkap 
(kembali) peluang ekonomi bagi penyaluran kreatif sineas 
Makassar. Ini saat yang tepat bagi sinema Makassar untuk unjuk 
gigi di bursa film bioskop. Tentunya, klaim sebesar itu 
mengundang sejumlah tanya, utamanya: jika memang bangkit, 
sejauh mana momentum baik ini bisa bertahan?

Memandang Wajah Sendiri

Sampai saat ini, belum ada yang bisa menyamai kesuksesan Uang 
Panai. Dari sekian film produksi Makassar yang beredar se-
telahnya, Anak Muda Palsu yang paling mendekati, itu pun terpaut 
dua ratusan ribu tiket. Selain itu, ada Silariang (2017) yang men-
jual 163 ribu tiket. Film-film lainnya berada pada kisaran puluhan 
ribu bahkan belasan ribu tiket.

Rata-rata bujet produksi film bioskop Makassar berkisar 
antara 700 juta hingga satu miliar rupiah. Rentang bawah meliputi 
film-film yang sepenuhnya menggunakan sumber daya lokal—
mulai dari kru, pemeran, sewa peralatan, hingga fasilitas 
pascaproduksi. Film-film seperti ini butuh menjual sekitar 70–80 



Antrean penonton Uang Panai di Trans Studio Makassar XXI. 
Foto: 786 Productions.
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ribu tiket untuk balik modal. Sementara itu, rentang atas meliputi 
film-film yang mendatangkan atau memanfaatkan sumber daya di 
luar Makassar—umumnya kru dan peralatan. Untuk menutup 
biaya produksi, film-film rentang atas perlu menjual setidaknya 
100 ribu tiket.

Kenyataannya, banyak film Makassar yang merugi. Hasil 
penjualan tiket tidak cukup untuk menutup biaya produksi. 
Belum lagi kalau menghitung pengeluaran untuk kebutuhan 
promosi film. Dalam konteks Makassar, biaya promosi film 
umumnya tidak sampai setengah bujet produksi. Biasanya hanya 
cukup untuk mengadakan gala premier, iklan di media lokal dan 
internet, serta kegiatan promosi macam jumpa fans. Beda halnya 
dengan Jakarta atau Yogyakarta—biaya promosi film di kota-kota 
ini bisa setara bahkan dua kali lipat ongkos produksi. Sejumlah 
pengamat menyebut keterbatasan publisitas ini sebagai salah satu 
musabab buruknya performa penjualan tiket film bioskop 
Makassar. Namun, menurut sejumlah narasumber di Makassar, 
tantangannya lebih besar lagi daripada itu.

“Momentumnya sudah berakhir dan pasarnya keburu 
jenuh,” ujar Akbar Zakaria, yang biasa dipanggil Abe. Ia salah 
seorang pendiri dan redaktur Revius—media anak muda di 
Makassar yang rutin membahas budaya pop setempat. “Setelah 
Uang Panai, banyak sekali produksi film [bioskop] di sini. Setahun 
bisa ada tiga sampai empat film Makassar masuk bioskop. Tahun 
ini [2019] lebih. Kesan yang saya dapat, hampir semuanya ingin 
mengulang apa yang Uang Panai lakukan.” Maksud Abe adalah 
pemanfaatan unsur lokal dalam cerita. Dalam banyak hal, menu-
rut amatan pegiat film setempat, kesuksesan Uang Panai di-
mungkinkan oleh kedekatan dan familiaritas kontennya bagi 
warga Makassar. Judulnya berasal dari istilah Bugis-Makassar 
untuk kewajiban uang mahar, yang menjadi konflik utama dalam 
film. Konon, perkara uang mahar ini turut menjadi rintangan bagi 
banyak rencana pernikahan orang-orang Bugis-Makassar. 
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Dituturkan melalui pakem-pakem komedi, isu Uang Panai yang 
sejatinya mengakar dalam keseharian di Makassar memperoleh 
gaung lebih luas.

Kelokalan ini menjadi benang merah yang menyatukan 
sekian ragam film bioskop Makassar setelah Uang Panai. Genre-
nya sendiri beragam. Film roman cukup banyak diproduksi, 
sebagaimana yang bisa dilihat dalam dua film yang sama-sama 
berjudul Silariang—Silariang pertama (2017) diproduksi oleh 786 
Productions dan Paramedia Indonesia, sementara yang kedua 
(2018) oleh Indonesia Sinema Persada dan Inipasti Communika. 
Sejatinya berbeda namun keduanya berbagi pijakan cerita yang 
sama. Sama seperti uang panai, istilah silariang juga berasal dari 
suku Bugis-Makassar. Artinya: kawin lari. Warga Bugis-Makassar 
menganggap silariang sebagai tindak melawan adat yang diper-
cayai bisa membawa petaka bagi pelakunya. Aspek tabu dan 
melawan adat inilah yang ditekankan dalam arketip kisah cinta 
terlarang dalam kedua Silariang.

Ada juga yang setia menempuh jalur komedi ala Uang Panai. 
Salah satu yang populer adalah Anak Muda Palsu, tentang se-
kelompok “mahasiswa abadi” yang bertekad lulus. Judulnya 
diambil dari bahasa percakapan anak muda Makassar sehari-hari. 
Ceritanya terhitung generik, sarat akan pakem-pakem coming of 
age. Ada segerombolan kawan yang dianggap inferior oleh 
lingkungan sekitar. Dari awal sampai akhir film, mereka 
bertransisi dari pribadi begajulan ke sosok yang punya tujuan, 
tentunya dengan sejumlah momen salah paham yang dimak-
sudkan sebagai bumbu komedi. Film ini “terasa” lokal karena 
pemeran dan bahasa pengantar sepanjang film.

“Kami [warga Makassar] senang melihat wajah sendiri. Pas 
Uang Panai keluar, ya seru nonton film isinya dialek sini semua, 
cerita yang khas sini juga. Tapi lama-lama terasa stagnan. Jadinya 
yang penting filmnya pakai dialek Makassar, tapi ceritanya, ka-
meranya amburadul. Penonton jadinya jenuh,” jelas Abe. “Ketika 

FILM MAKASSAR MENCARI PASAR



90 ANTARKOTA ANTARLAYAR: POTRET KOMUNITAS FILM DI INDONESIA

nonton film bioskop, orang berharap standar tertentu, ya gam-
barnya, ya suaranya, ya ceritanya. Untuk ukuran film bioskop, 
Uang Panai bisa dibilang seadanya secara teknis, apalagi kalau 
mau dibandingkan film Indonesia pada umumnya. Sekali dua kali, 
oke, tapi, ya, tidak mungkin terus-terusan. Penonton pasti ber-
harap lebih.”

Pendapat ini diamini oleh Andi Burhamzah. Biasa dipanggil 
Ancha, ia salah seorang sineas di Makassar yang turut berproduksi 
setelah kesuksesan Uang Panai. Pria kelahiran 1989 itu melihat 
tantangan berbeda yang kini perlu disikapi oleh sineas Makassar. 
“Penonton [setempat] berharap film produksi Makassar bisa sama 
[kualitasnya] setidaknya dengan film-film Indonesia yang biasa 
tayang di bioskop. Kalau bisa malah seperti [film] Hollywood,” 
jelasnya. “Ya, kita semua tahu bagaimana realitasnya di lapangan. 
Makassar punya levelnya sendiri, yang berbeda dengan kawan-
kawan di Yogyakarta atau Jakarta, misalnya. Masih banyak PR 
yang perlu kami kerjakan di sini.”

Pada Agustus 2018 silam, Ancha menyaksikan bagaimana 
film panjang pertamanya—Cinta sama dengan Cindolo Na Tape—
berkompetisi di pasar bioskop. Bagi warga setempat, atau 
setidaknya kawula festival film era 2000-an, judul tersebut punya 
jejak nostalgia. Aslinya sebuah film pendek arahan Rusmin Nur-
yadin pada 2009, Cindolo Na Tape sering disebut sebagai video 
pertama yang viral dari Makassar. Berkisah tentang kepolosan 
cinta antara dua sejoli SMA, film pendek ini menjadi cult di 
kalangan warga Makassar melalui persebaran via Youtube, telepon 
seluler, dan VCD bajakan. Film ini sempat keliling di sirkuit fes-
tival film nasional, salah satunya Festival Film Pendek Konfiden 
2009. Pada masanya, Konfiden dianggap sebagai barometer film 
pendek nasional—lolos seleksinya, baik untuk ekshibisi maupun 
kompetisi, sama dengan cap kualitas. Singkat kata, dalam per-
istilahan investasi film dewasa ini, Cindolo Na Tape adalah IP 



Adegan � lm Cinta sama dengan Cindolo Na Tape (2018). 
Foto: Timur Pictures.
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(intellectual property) yang teramat potensial. “Saya nonton [film 
pendek Cindolo Na Tape] pas lagi ramai-ramainya,” ujar Ancha 
sambil tertawa. “Pas kuliah, saya ketemu langsung dengan Bang 
[Rusmin] di kampus. Kami sempat produksi bareng beberapa kali. 
Lalu dia menawarkan film pendek Cindolo Na Tape untuk saya 
remake. Mulailah kami diskusi.”

Wacana tentang remake mulai diperbincangkan sekitar 
2015, setahun setelah Ancha lulus kuliah. Awalnya, Ancha dan 
Rusmin berpikir untuk membuat film pendek, sama seperti 
format film pertamanya. Setahun kemudian, Uang Panai tayang di 
bioskop dan laku keras. Ada sejumlah peluang pendanaan yang 
terbuka. Setelah sekian perbincangan, khususnya dengan se-
jumlah calon investor, Ancha dan Rusmin mempertimbangkan 
potensi Cindolo Na Tape sebagai film panjang. “(…) Kami pikir 
mungkin momentumnya tepat. Jadilah, kami mengembangkan 
skenario yang sudah kami tulis untuk film panjang,” cerita Ancha. 
“Kami temui kembali pemain aslinya di film pendek. Kami 
bicarakan dengan mereka. Orang-orang sepertinya rindu dengan 
sosok mereka. Kami ajak mereka untuk terlibat. Dengan 
popularitas [film pendek] Cindolo Na Tape di Makassar, tentu saja 
kami berharap banyak.” Ditargetkan mencapai seratus ribu tiket, 
Cindolo Na Tape hanya berhasil menjual 26.737 tiket selama 
hampir sebulan beredar di bioskop.

Merintis Ekosistem

Sedari awal media massa terlalu prematur dalam mengglorifikasi 
kesuksesan Uang Panai. Pasar memang bisa diciptakan, tapi ia 
tidak lahir dalam waktu semalam. Uang Panai memicu gairah 
produksi yang begitu tinggi sehingga sejumlah hal mendasar luput 
dipertimbangkan. Bahwasanya ekosistem perfilman di Makassar 
masih butuh sejumlah pembenahan dan penguatan, khususnya 
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pada aspek teknis produksi, agar bisa menghasilkan produk 
berkualitas secara konsisten. Sektor ekshibisi juga perlu ditinjau 
kembali, mengingat pasar film di Makassar terbatas pada jaringan 
bioskop di mal. Bisa jadi, dengan ruang tayang dan publik 
penonton di luar bioskop, film-film Makassar yang sudah 
dihasilkan sejauh ini punya nasib ekonomi yang berbeda.

Perspektif berbasis ekosistem perlu ditekankan ketika 
membahas perfilman Makassar kontemporer. Liputan-liputan 
media massa umumnya mengisolir bioskop sebagai satu-satunya 
wujud perfilman. Nyatanya, bioskop hanyalah satu unsur. Per-
filman di belahan dunia mana pun terbentuk dari jaringan 
kompleks yang melibatkan beragam pelaku dan sumber daya. 
Makassar tidak terkecuali. Dalam perspektif ini, Uang Panai perlu 
dilihat bukan sebagai capaian, apalagi puncak, melainkan satu 
cerita sukses di antara sekian upaya untuk merintis ekosistem 
perfilman di Makassar.

“Saya pribadi bisa menduga kami [pegiat perfilman 
Makassar] akan sampai ke titik ini. Selama bertahun-tahun, saya 
melihat langsung bagaimana kawan-kawan di komunitas bikin 
film, bikin pemutaran. Saya lihat sendiri juga bagaimana publik di 
Makassar mengapresiasi karya kami,” jelas Arman Dewarti, sineas 
senior sekaligus pendiri Meditatif Films—yang rutin mem-
produksi film dan menyelenggarakan program pendidikan bagi 
pegiat film setempat. “Cuma ada satu hal yang mengejutkan dari 
ramainya film bioskop Makassar beberapa tahun ini. Yang mulai 
malah orang musik, bukan orang film,” tambah Arman. “Orang 
musik” yang dimaksud adalah Syahrir Arsyad Dini, vokalis dan 
pendiri band Art2Tonic—biasa dikenal sebagai Rere Art2Tonic. 
Nama Rere dan bandnya melambung pada awal 2000-an ketika 
tembang gubahan mereka, “Makassar Bisa Tonji”, sering diputar 
oleh radio-radio anak muda di Makassar. 

Dalam bahasa setempat, “Makassar Bisa Tonji” kurang-lebih 
berarti “Makassar Juga Bisa”. Lirik lagunya sarat dengan celotehan 
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jenaka tentang tabiat anak muda Makassar yang senang mengekor 
budaya daerah lain. Satu bait liriknya secara tegas menyindir 
pemuda Makassar yang bicara lo-gue setiap habis mengunjungi 
Jakarta. Seiring berjalannya waktu, istilah Makassar bisa tonji 
lazim dipakai dalam keseharian, bahkan menjadi simbol akan 
suatu pola pikir dan penyikapan identitas kultural. Pada ajang 
pemilihan presiden 2009, istilah tersebut sempat dipakai sebagai 
slogan kampanye oleh seorang kandidat.

Terasa profetik ketika pelantun lagu “Makassar Bisa Tonji” 
lantas menjadi orang yang membawa film Makassar kembali ke 
bioskop, wilayah industri kreatif yang didominasi pebisnis dan 
produk ibukota. Pada 2014, Rere menyutradarai sebuah film anak-
anak berjudul Bombe, yang dalam bahasa Makassar berarti 
‘permusuhan’. Sama seperti Uang Panai yang rilis dua tahun 
setelahnya, Bombe sepenuhnya dituturkan dalam bahasa setempat 
dan diperankan oleh wajah-wajah lokal. Salah satu di antaranya 
adalah Ilham Arief Sirajuddin, yang kala itu menjabat sebagai wali 
kota Makassar. Dalam Bombe, ia tampil sebagai marbot masjid 
yang menuntun para protagonis cilik pada momen-momen krusial 
dalam cerita. Pada prosesnya, keterlibatan sang wali kota inilah 
yang memungkinkan Bombe tayang di dua bioskop Makassar 
selama seminggu.

“Dua tahun setelahnya, Rere bikin sekuel Bombe. Terus ada 
Uang Panai yang jadi berita nasional,” ujar Arman. “Produksi film-
film ini jadi mungkin dilakukan karena sebelumnya sudah ada 
kegiatan-kegiatan komunitas. Bikin film, bikin pemutaran, 
workshop, diskusi, macam-macam. Bertahun-tahun. Jadinya, 
sekarang sudah tersedia orang-orangnya. Sudah terbiasa [dengan 
produksi dan kegiatan film].” Pernyataan Arman bukannya tidak 
berjejak. Faktanya, perfilman di Makassar tidak pernah benar-
benar mati. Ia tetap bertahan melalui serangkaian peristiwa dan 
kegiatan yang sporadis, dan Arman berperan aktif di dalamnya.



95 FILM MAKASSAR MENCARI PASAR

Setelah tutupnya studio-studio film pada dekade ‘90-an, 
tumbuh kultur perfilman baru di lingkungan kampus. Sejumlah 
kelompok mahasiswa (atau, istilahnya pada zaman itu liga film) 
rutin memproduksi film fiksi dan dokumenter menggunakan 
kamera video yang kala itu mulai banyak tersedia di toko-toko. 
Pada masa-masa ini, dua tokoh sering disebut sebagai pelopor: 
Syamsuddin Azis dan Alem Febri Sonni. Keduanya pengajar di 
Universitas Hassanudin. Awalnya, mereka menggunakan film 
sebagai bagian dari tugas kuliah. Perlahan-lahan, kegiatan 
produksi film turut digalakkan di luar kebutuhan kuliah, salah 
satunya untuk membuat company profile secara komersial. Pada 
prosesnya, lingkar kegiatan ini menjadi cikal-bakal komunitas 
film di Makassar.

“Sampai awal 2000-an, kegiatan film di Makassar lebih 
banyak di lingkaran mahasiswa. Saya pribadi baru menyeriusi film 
sekitar 2004. Saya mendirikan Meditatif Films,” cerita Arman. 
“Sejak awal, Meditatif Films sudah berdiri sebagai badan usaha. 
Sebagai CV. Waktu itu terdengarnya aneh, karena film tidak 
seramai sekarang yang sampai masuk bioskop segala. Kebu-
tuhannya waktu itu adalah untuk administrasi. Proyek kami awal-
awal banyak untuk pemerintah, jadi butuh badan hukum. Uang 
dari kerja-kerja itu yang kami gunakan untuk produksi film 
pendek atau bikin kegiatan.”

Seiring berjalannya waktu, Arman terlibat dalam kegiatan 
dengan banyak komunitas setempat. Melalui Meditatif Films, ia 
membuka kesempatan produksi bagi pegiat-pegiat film di Makas-
sar, baik dalam rangka kerja komersial maupun eksperimen ide 
personal, selain turut mengelola lokakarya produksi film. Nama 
Arman lantas menjadi rujukan bagi siapa pun yang ingin belajar 
atau berkegiatan film di Makassar. Melalui proses rujuk-merujuk 
inilah, Arman bertemu dengan Rusmin Nuryadin pada 2006. 
“Tahun itu saya baru banget kembali ke Makassar. Sebelumnya 



Pertemuan rutin Forum Film Makassar. 
Foto: Revius.
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saya tinggal lama di Jogja, kuliah ekonomi sama broadcast. [Film] 
Makassar masih sepi, belum kaya sekarang. Tapi saya penasaran, 
karena saya sudah beberapa kali syuting di Jogja. Saya tanya-tanya 
beberapa kawan saya. Lalu saya dikenalin sama Bang Arman. 
Ngobrol lah kami,” kenang Rusmin. 

Pada 2008, Arman dan Rusmin menghadiri rapat pem-
bentukan Forum Film Makassar. Sekitar dua puluh komunitas 
dan kelompok film setempat bersepakat untuk saling meng-
himpun pengetahuan dan sumber daya. Forum Film Makassar 
digagas sebagai sarana pembelajaran perihal produksi film dan 
wadah konsolidasi untuk mengupayakan bioskop alternatif. 
Proyek pertama mereka: Antologi Film Pendek untuk Makassar. 
“Inspirasinya dari film 9808 [Antologi 10 Tahun Reformasi Indo-
nesia]. Saya dikasih tahu sama kawan saya, Afran Sabran [sineas 
dokumenter asal Makassar,” jelas Rusmin. “Pas saya nonton 9808, 
saya lihat-lihat, bisa nih kami buat sejenis di sini. Bikin film 
antologi tentang Makassar. Kami diskusikan kemung-kinan itu di 
forum. Kami bikin workshop untuk membantu kawan-kawan yang 
ingin berpartisipasi.”

Ada enam film pendek yang berhasil diproduksi: Cinta sama 
dengan Cindolo Na Tape (disutradarai oleh Rusmin Nuryadin), 
Dobel Enam (Ilham Bardiansyah), Pamali (Rezkiani), Field 
(Muhammad Asyraf), Masalahta’ Cika’ (Iking Siahsia), serta Dari 
Mulut Singa ke Mulut Buaya (Arman Dewarti). Keenam film 
tersebut ditayangkan perdana di Gedung Kesenian Sulawesi 
Selatan. “Kawan-kawan dari Forum Film [Makassar] mendekor 
satu gedung itu. Kami sulap jadi semacam bioskop. Kami cat 
ulang, kami bikin undak-undakan tempat duduk. Ada ticketing, 
setara harga tiket bioskop waktu itu,” kenang Rusmin. “Tiga hari 
kami pakai gedung itu. Setiap harinya, ada tiga kali pemutaran. 
Setiap pemutaran selalu full.”

FILM MAKASSAR MENCARI PASAR



98 ANTARKOTA ANTARLAYAR: POTRET KOMUNITAS FILM DI INDONESIA

Memperkuat Pijakan

Selang satu dekade, wajah perfilman Makassar sudah jauh 
berbeda. Geliat-geliat di akar rumput masih ada, walau dalam 
skala dan intensitas yang berbeda. Sejumlah inisiatif yang tadinya 
sporadis perlahan-lahan bisa dihimpun dalam wadah yang lebih 
pasti. Salah satunya adalah lewat Institut Kesenian Makassar 
(IKM). Didirikan pada tahun yang sama dengan peluncuran 
Antologi Film Pendek untuk Makassar, IKM menjadi wadah 
pertemuan yang unik antara dua generasi sineas di Makassar.

Sebagai senior perfilman di kotanya, Arman dan Rusmin 
mendapat tawaran untuk mengampu program studi Film dan 
Televisi di IKM. Masalahnya: keduanya tidak memenuhi syarat 
gelar akademis untuk menjadi dosen. Jadilah, melalui proses 
birokrasi yang rumit dan berbelit, keduanya terdaftar sebagai 
mahasiswa dan dosen di IKM. Mereka mengajar sekaligus belajar 
bersama generasi penerus mereka. Di antara mahasiswa yang 
mereka ajar, terdapat tiga nama yang nantinya berkarier di 
perfilman lokal maupun nasional—salah satunya adalah Andi 
Burhamzah, alias Ancha, yang nantinya mengadaptasi film 
pendek Rusmin, Cindolo Na Tape, menjadi film layar lebar pada 
2018.

Arman dan Rusmin kerap mengajak mahasiswanya untuk 
produksi film di luar kebutuhan kampus. Beberapa kali untuk 
kerja komersial, beberapa kali lainnya untuk eksperimen metode 
produksi. Salah satu eksperimen yang berkesan adalah produksi 
film pendek Memburu Harimau pada 2012. Dalam proyek itu, 
Arman berperan sebagai sutradara, sementara Rusmin sebagai 
penulis skenario dan pengarah kamera. “Niatnya produksi Mem-
buru Harimau adalah untuk menguji kemampuan teknis kami. 
Kami mau bikin produksi film yang semua-semua diper-
hitungkan. Pokoknya standar teknisnya harus naik dari film-film 
yang sudah dibikin di Makassar. Metode produksinya saya adopsi 



Proses syuting � lm Memburu Harimau.
Foto: Meditatif Films.
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dari Jogja. Saya share beberapa yang saya tahu dari teman-teman 
di sana. Saya pernah diajari pakai dolly sama Ujel [Bausad], follow 
focus sama Budi [Arifianto],” tutur Rusmin. “Urusan teknis, kami 
coba maksimalkan sepenuhnya. Kamera, kostum, lighting, sound, 
makeup, semuanya.”

Dalam Memburu Harimau, Arman dan Rusmin hendak 
mereplikasi estetika khas film noir dalam konteks Indonesia. 
Ceritanya tentang sosok seorang penembak misterius pada zaman 
Orde Baru. Arman dan Rusmin mengaku terinspirasi oleh Kala 
(2007), film kriminal arahan Joko Anwar. Dalam sejumlah 
kesempatan di media, Joko Anwar menyebut-nyebut karyanya itu 
sebagai “film noir rasa Indonesia”. Pengalaman estetis tersebut 
begitu berkesan bagi Arman dan Rusmin sehingga mereka mem-
pelajari film-film yang menginspirasi gaya artistik Kala. “Hampir 
setiap minggu kami [tim produksi Memburu Harimau] nonton 
bareng, diskusi. Kami perhitungkan bagaimana cara membuat 
bayangan, cara menata lampu yang sesuai dengan suasana 
ceritanya. Kami cari kostum yang cocok. Kami cari juga gedung 
mana yang bisa kami pakai untuk produksi,” kenang Arman.

Upaya penuh perhitungan yang dilakoni Arman, Rusmin, 
dan tim berbuah manis. Di tingkat lokal, melalui sejumlah acara 
penayangan, Memburu Harimau mendapat apresiasi positif dari 
publik. Di tingkat nasional, Memburu Harimau terpilih sebagai 
nominasi Film Pendek Terbaik di FFI 2012. “Nominasi FFI itu 
memberi rasa pede buat kami. Memang kami tidak menang sih, 
tapi setidaknya kami jadi tahu kalau kami bisa berkompetisi di 
standar nasional,” jelas Rusmin. “Ini yang saya sayangkan dalam 
produksi film Makassar belakangan ini. Kebanyakan masih belum 
proper. Saya paham setiap orang, setiap tim produksi punya 
caranya sendiri-sendiri. Tapi hasilnya di layar tidak bisa bohong.”

Beberapa mahasiswa IKM yang terlibat dalam produksi 
Memburu Harimau lantas berkarier dan menuai prestasi di 
jalurnya masing-masing. Ada Andreuw Parinussa—salah satu 
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aktor dalam Memburu Harimau—yang kemudian menyutradarai 
film pendek berjudul Adoption. Karya ini terpilih sebagai juara 
pertama di International Students Creative Award 2013 di Osaka, 
Jepang. Ada juga Aditya Ahmad. Dalam Memburu Harimau, ia 
berperan sebagai asisten sutradara, editor, dan penata efek visual. 
Film pendek tugas akhirnya di IKM, Sepatu Baru (2013), 
mendapat special mention dalam kategori Generation Kplus—
kompetisi film pendek untuk audiens anak-anak berusia empat 
tahun atau lebih—di Berlin International Film Festival 2014. 
Empat tahun kemudian, film pendeknya yang berjudul Kado 
panen piala di berbagai ajang, mulai dari Festival Film Indonesia 
hingga Venice International Film Festival.

“Saya senang proses di Makassar bisa menghasilkan 
sutradara hebat seperti Ancha, Adit[ya Ahmad],” ujar Rusmin. 
“Tantangannya sekarang bagaimana bakat-bakat cemerlang 
seperti mereka bisa merata di seluruh lini produksi.” Rusmin 
sendiri terhitung sering mengisi lokakarya produksi film di 
Makassar. Koleganya, Arman, juga setiap tahunnya mengadakan 
lokakarya penulisan naskah dengan nama “Makassar in Cinema”. 
Selain itu, Rumata—ruang kreatif di Makassar yang salah satu 
pendirinya adalah Riri Riza—setiap tahun sejak 2012 meng-
adakan program pelatihan sineas bernama SEAscreen Academy. 
Meski mengundang minat banyak peserta dalam setiap penye-
lenggaraannya, lokakarya-lokakarya ini punya cakupan terbatas. 
Ketimpangan tenaga kerja di lapangan masih terasa betul.

“Kalau dari pengalaman saya produksi, saya bisa bilang 
Makassar kekurangan penulis skenario. Dari dulu itu. Masih 
kurang juga orang untuk art, orang sound saat produksi dan post-
production, di marketing juga,” tambah Arman. “Jadinya, tidak ba-
lance kemampuan kru di lapangan. Untuk pos-pos yang kurang 
orang itu, kami biasanya mengakali dengan kerja merangkap. Unit 
kerja jadi lebih kecil, lebih mudah di-manage, tapi beberapa orang 
jadinya tidak bisa fokus pada satu bidang.”
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Film pendek Aditya Ahmad menang di Venice International Film Festival 2018.  
Foto: Miles Films.
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Solusi lain untuk mengakali ketimpangan tenaga kerja 
perfilman di Makassar adalah dengan mengimpor dari kota lain. 
Meski lumrah diterapkan dalam produksi film-film bioskop di 
Makassar, solusi ini jelas bersifat temporer. Dengan bujet produksi 
rata-rata di bawah satu miliar rupiah, tidak semua pembuat film 
mampu menyisihkan cukup uang untuk mengambil langkah 
tersebut. Bagi yang mampu, mereka biasanya memasangkan 
pekerja luar Makassar ini dengan pekerja setempat supaya terjadi 
pertukaran pengetahuan.

“Tahun lalu [2018] kami produksi film panjang judulnya 
Paotere. Pemain ada yang kami datangkan dari Jakarta. Kamera, 
baik alat sama orangnya, kami datangkan juga dari Jakarta. 
Asisten mereka di lapangan saya pilihkan dari sini,” jelas 
Zulkarnaen Gobel, pendiri rumah produksi AIM Productions. Ia 
adalah pemain baru di perfilman Makassar; sebelumnya terlibat 
dalam produksi program televisi di Makassar, beberapa di 
antaranya bersama grup Media Nusantara Citra. “Saya akui kalau 
awalnya saya minat [investasi di film] karena melihat Uang Panai 
sukses. Tapi sekarang banyak film [produksi Makassar] yang 
anjlok. Saya lihat masalahnya sama: production value. Itu kenapa 
saya memilih bela-belain datangin orang dari Jakarta,” tambah 
Gobel. “Saya beberapa kali melihat kawan-kawan syuting. Saya 
tidak mau komentar lebih. Pastinya, kita semua [pembuat film di 
Makassar] niatnya baik, mau bikin film bagus. Tapi niat saja kan 
tidak cukup. Perlu ada usaha tersendiri untuk mewujudkan 
production value yang baik.” 

Gobel mencoba menyemai pekerja-pekerja baru melalui 
produksi seri web Jalangkote Rasa Keju. Disutradarai oleh Rusmin, 
Jalangkote Rasa Keju banyak melibatkan anak-anak muda se-
tempat, baik yang sekolah film maupun tidak, dalam produksinya. 
Secara skala, produksi seri web jelas lebih kecil daripada produksi 
film panjang. Dengan begitu, risikonya lebih bisa ditakar sehingga 
cocok untuk melatih bakat-bakat produksi baru.
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“Niat lainnya dari bikin web series ini adalah menggodok IP 
khas Makassar, yang nantinya bisa diolah ke berbagai produk 
lainnya. Sejauh ini market value-nya bagus. [Kanal] Youtube-nya 
Jalangkote sudah dua ratus ribuan follower. Ini lumayan bikin kami 
pede untuk menggarap film panjangnya. Kami bakal syuting 
Jalangkote Rasa Keju The Movie,” jelas Gobel. “Sebutlah ini siasat 
pasar. Di luar dugaan kami, misalnya, Jalangkote Rasa Keju 
ditawar untuk dibeli sama satu layanan streaming ini. Tapi me-
mang tantangannya begitu sekarang. Tidak bisa hanya mengharap 
bioskop. Kita perlu aktif mencari pasar baru. Kalau perlu, bikin 
pasar sendiri.”
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Lika-liku Sinema Palu 
di Tangan Pelaku

6

oleh ADRIAN JONATHAN PASARIBU



M atahari tampak makin rendah. Masih ada satu 
adegan yang belum diambil dan Mohammad 

Ifdhal mulai gelisah. “Ayo lekas. Sebelum terlalu gelap,” teriak 
sang sutradara kelahiran 1996, mengarahkan tiga rekannya yang 
sedang menata kamera di pinggir jalan. Tak jauh dari mereka, se-
pasang kru sedang menyiapkan para pemeran yang hendak me-
lakonkan adegan.

Di lingkungan sekitar SD Transisi Balaroa, lokasi peng-
ambilan gambar, mulai banyak orang lalu lalang, mungkin baru 
pulang kerja. Sesekali truk lewat. Semuanya menoleh, beberapa 
bahkan berhenti sejenak, untuk menyaksikan proses syuting yang 
sedang berlangsung. 

Bisa dimaklumi kalau kegiatan tersebut terlalu menarik 
perhatian. Balaroa, sebagai salah satu daerah likuifaksi di Kota 
Palu saat gempa September 2018 silam, sedang dibangun kembali. 
Warga setempat lebih terbiasa melihat lalu lintas truk dan alat 
berat, bukan segerombolan anak muda yang syuting hingga 
magrib.

Untuk menuju lokasi syuting, kru harus melewati jalan raya 
utama yang masih relatif berbentuk semula, terkecuali retakan 
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dan patahan di sejumlah titik. Namun jalan-jalan masuk ke area 
pemukiman, termasuk jalan menuju SD Transisi Balaroa, belum 
semuanya diaspal. Bentuknya mengikuti pergerakan harian warga 
pascagempa sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan panduan 
peta digital yang kini lazim menjadi peranti andalan warga di 
berbagai kota. Tak heran jika saya, yang hendak menjumpai kru, 
sempat tersasar di kompleks huntara (hunian sementara) se-
tempat.

“Kami ingin membawa film ini kembali ke sini,” ujar Ifdhal, 
“terbayang nanti kalau [filmnya] sudah kelar, kami mau bikin 
pemutaran di lapangan kaya begini,” tambahnya, sambil me-
nunjuk lapangan voli di depan sekolah, seberang tempat kami 
duduk. 

Film yang baru saja mereka kerjakan berjudul Home Sweet 
Home. Berlatar di Palu pascagempa, Home Sweet Home mengikuti 
kisah Tauhid, seorang penyintas yang telah kehilangan istri dan 
pekerjaannya. Tak lagi punya rumah, Tauhid bersama putrinya 
terpaksa tinggal di huntara. Suatu hari, ia kedatangan seorang 
petugas pendataan rumah rusak. Bagi Tauhid, kehadiran si 
petugas menjadi harapan untuk mendapat rumah yang lebih 
layak. Bagi si petugas, lain lagi.

“Kami dapat duit dari KPK [Komisi Pemberantasan Korup-
si]. September kemarin [2019] alhamdulilah kami menang 
pitching di Jakarta, dapat dua puluh juta buat bikin film pendek 
ini,” jelas Ifdhal. “Harus kelar November, supaya Desember nanti 
bisa tayang di ACFFest [Anti Corruption Film Festival].”

Cerita Home Sweet Home berakar dari kehilangan. Seba-
gaimana yang dirasakan puluhan ribu warga yang terdampak, 
gempa menghempas sekian hunian serta sarana penghidupan, dan 
pada prosesnya mencabik banyak relasi sosial yang terjalin di Palu 
dan sekitarnya. Teman dan keluarga tercecer, kampung-kampung 
luluh lantak. Keseharian yang tadinya sudah mengendap mapan, 



Proses syuting Home Sweet Home di kompleks huntara.  
Foto: Yusuf Radjamuda.
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kini harus ditata ulang dan disesuaikan lagi dengan lanskap yang 
tercabik bencana.

Ifdhal merasa Palu sudah banyak kehilangan jauh sebelum 
gempa. “Kami orang Palu ini seperti tidak punya identitas, tidak 
tahu banyak tentang diri kami sendiri. Sadarnya, suka tidak suka, 
karena gempa,” ujar Ifdhal. “[Daerah] Balaroa ini dulunya rawa. 
Nama aslinya Lonjo. Dalam Bahasa Kaili, artinya lumpur. Setahu 
saya, orang-orang dulu tidak tinggal di sini. Kosong. Sampai 
akhirnya dibangun perumnas [pada 1980-an].”

Perumnas yang dimaksud kini sudah teraduk dengan tanah. 
Berbeda dengan tanah Palu yang umumnya terbuat dari batuan 
keras, tanah di daerah Balaroa terbentuk dari hasil endapan. 
Strukturnya relatif lunak dan berongga. Berada dekat dengan 
sesar Palu Koro, konon jalur sesar paling aktif di dunia, pondasi 
Balaroa nyaris tidak pernah stabil. Kala patahan di perut bumi 
bergeser kencang menimbulkan gempa, air terdesak keluar 
bersama lumpur hitam atau tanah lempung. Wujudnya serupa 
bubur yang siap melumat apa pun di atas permukaan tanah. Ter-
catat, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
pada Oktober 2018, likuifaksi di Perumnas Balaroa meneng-
gelamkan sekitar 1.747 unit rumah.

“Saya dan keluarga tidak tinggal di [Balaroa]. Alhamdulilah 
kami aman. Tapi saya ingat betul bingungnya ketika gempa 
melanda. Ada apa ini sebenarnya,” kenang Ifdhal. “Baru beberapa 
bulan setelahnya, saya ikut riset dengan sejumlah kawan. Baru 
saya tahu kalau Suku Kaili dari dulu sudah punya istilah buat 
likuifaksi. Nalodo, kurang-lebih artinya tenggelam.”

Kearifan lokal inilah yang Ifdhal hendak himpun dalam 
Hidup dengan Bencana, proyek audiovisual yang ia garap bersama 
Yusuf Radjamuda dan Sarah Adilah. Nama pertama adalah sineas 
Palu senior yang karyanya sudah malang-melintang di sejumlah 
festival dan kompetisi film tingkat nasional maupun internasional. 
Nama kedua, masih sepantaran dengan Ifdhal, kini sedang 
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menempuh pendidikan film di Universitas Multimedia 
Nusantara, Tangerang. Proyek ini ditargetkan menghasilkan dua 
produk: sebuah film dokumenter panjang tentang literasi bencana 
di Palu, serta video partisipatif yang diproduksi lima komunitas 
setempat tentang kebencanaan beserta dampaknya terhadap 
keseharian mereka. 

“September kemarin, kami presentasi di Goodpitch [forum 
pendanaan dokumenter] di Jakarta. Sambutannya positif,” jelas 
Ifdhal. Menurut catatan panitia, Hidup dengan Bencana 
menghimpun dana dukungan sekitar Rp500 juta untuk produksi, 
distribusi, dan aktivasi komunitas. Dalam proyek ini, Ifdhal ber-
peran sebagai produser impact. Ia bertanggung jawab mendorong 
dan mengelola pemanfaatan publik dari seluruh karya yang 
dihasilkan proyek Hidup dengan Bencana, baik film dokumenter 
maupun video partisipatif.

“Kami targetnya kelar tahun depan, kalau bisa pas atau dekat 
dengan dua tahun setelah gempa,” jelas Ifdhal. “Sudah ada be-
berapa rencana, tapi kami masih melihat opsi dan situasi dulu. 
Saat ini masih proses riset dan pengambilan gambar.” 

Syuting lain juga sudah menunggu untuk ditangani oleh 
Ifdhal, yaitu produksi Kabar dari Amal. Dibanding Home Sweet 
Home dan Hidup dengan Bencana, proyek Ifdhal yang satu ini 
justru hidup lebih dulu. Pada 2018, Kabar dari Amal bersama 
sejumlah proyek film pendek lainnya dipresentasikan di Akatara, 
forum bisnis dan pendanaan film yang diselenggarakan oleh 
Badan Perfilman Indonesia dan Badan Ekonomi Kreatif. Dari 
Akatara, proyek Ifdhal mendapat komitmen dukungan pasca-
produksi dari Fourmix, studio audio di Jakarta. Tahun ini, Kabar 
dari Amal mendapat hibah dana produksi dari Pusat 
Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm), bagian dari Kemen-
terian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Saya ada paman yang tinggal di daerah gunung. Kalau 
sakit, dia tidak mau ke dokter. Di Palu, buat orang kota, orang-
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Mohammad Ifdhal (kanan) saat syuting � lm Kabar dari Amal.  
Foto: Kenet.
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orang yang tinggal di gunung itu udik. Paman saya bilang, dari 
mana kita bisa percaya isi obat dokter itu benar? Buat paman saya, 
orang kota bisa jadi keliru. Ini yang jadi awal cerita saya buat 
Kabar dari Amal. Sebenarnya apa yang orang Palu anggap 
modern?” jelas Ifdhal. “November [2019] [filmnya] sudah harus 
di-submit ke Pusbangfilm. Bisa, pasti bisa.”

Kesempatan yang Berbeda

Tiga proyek film dalam setahun tidaklah lumrah untuk sineas 
Palu pada umumnya. Menurut Yusuf Radjamuda, atau Papa Al 
sebagaimana ia akrab dipanggil di lingkar komunitas film, Ifdhal 
bisa jadi sineas paling sibuk di Palu saat ini.

“Saya suka semangatnya [Ifdhal]. Dia mau coba banyak hal,” 
ujar sineas kelahiran 1979 itu saat menjemput putrinya, Aina 
Laramputi, yang kebetulan menjadi salah satu pemeran dalam 
Home Sweet Home. “Memang zamannya dia sekarang berbeda 
dengan zaman saya dulu. Sekarang jauh lebih ramai, lebih banyak 
kesempatan. Saya baru mengalami produksi dengan sumber daya 
di luar Palu ya di Mountain Song. Sepuluh tahun lebih dari saya 
pertama kali buat film [pada 2006]. Ifdhal sudah merasakannya 
sekarang,” lanjut Papa Al. 

“Mountain Song diproduksi bareng Fourcolours di Jogja. 
Mereka terlibat di akses funding, development, macam-macam. 
Karena film ini juga saya jadi ikut pitching forum, ikut script lab. 
Dulu nggak ada begituan. Kalau mau syuting, ya syuting saja 
langsung. Ada duit nggak ada duit, sikat. Pokoknya nekat. Karena 
itu saya berani bilang pengetahuan Ifdhal lebih proper. Dia lebih 
paham istilah teknis, lebih paham metode daripada saya.”

Saya pertama kali berkenalan dengan Papa Al pada Mei 
2011. Waktu itu, ia bersama sejumlah rekannya dari JALIN 
(Jaringan Film Independen) tengah memaparkan kegiatan 
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perfilman Palu dalam forum komunitas Festival Film Solo. Turut 
hadir juga Eldiansyah Ancha Latief—biasa dipanggil Ancha—
kawan baik Papa Al yang juga sesama sineas Palu. Wrong Day, film 
pendek ketiga Papa Al, merupakan salah satu film yang di-
tayangkan hari itu. Waktu itu penonton kasak-kusuk di ruang 
pemutaran, penasaran dengan film yang hendak ditayangkan. 
Film-film pendek yang populer di festival-festival film nasional 
umumnya berasal dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, 
dan Malang. Pulau Jawa begitu dominan. Hampir tidak ada dari 
luar Jawa, kecuali mungkin Cinta Sama dengan Cindolo Na Tape 
dari Makassar.

Sebagai film pendek, Wrong Day terhitung amat pendek. 
Film pendek di Indonesia rata-rata berdurasi sepuluh sampai lima 
belas menit, sementara Wrong Day hanya empat menit. Dalam 
durasi yang teramat singkat itu, Papa Al mengisahkan suatu 
momen absurd antara seorang perampok dan seorang perwira 
polisi yang bertugas pada hari pertamanya. Sang polisi muda 
tanpa sengaja terlibat percakapan dengan kriminal kelas teri yang 
dikejarnya. Dalam percakapan itu, sang kriminal mengungkapkan 
kekesalannya tentang polisi yang menurutnya “tebang pilih” saat 
hendak menangkap orang. Ia protes tentang koruptor-koruptor 
yang dibiarkan bebas berkeliaran. Sang polisi yang bangga akan 
profesinya itu merasa terhina. Ia pun mencengkeram kerah baju si 
kriminal. Terintimidasi, sang kriminal lantas berteriak, “Saya kira 
hari Minggu polisi libur!” Seisi ruangan tertawa, lalu memberi 
aplaus.

Pada festival yang sama, Wrong Day terpilih sebagai nomine 
untuk kategori Ladrang—kompetisi untuk fiksi pendek produksi 
mahasiswa dan umum. Film Papa Al bersaing dengan Territorial 
Pissings karya Jason Iskandar, Perjalanan untuk Kembali karya 
Mulyadi Witono, serta dua film arahan B.W. Purbanegara—Say 
Hello to Yellow dan Bermula dari A. Film terakhir keluar sebagai 
pemenang.



Yusuf Radjamuda (kiri) mengarahkan pemain saat syuting � lm Mountain Song.  
Foto: Isra Labudi.
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“Solo itu pertama kalinya saya datang ke festival film. 
Pertama kali juga film saya ikut kompetisi nasional. Sebelumnya 
saya tidak ada bayangan sama sekali,” kenang Papa Al. 
“Sebenarnya, pas baru kelar Cuma 5000-an [pada 2009], saya 
sempat cari-cari festival film di internet. Dapatlah nama Festival 
Film Pendek Konfiden (FFPK). Waktu itu sudah lewat pen-
daftaran. Coba, ah, tahun depan, pikir saya. Eh, tahunya festival 
itu nggak lanjut lagi. Jadilah, pas saya dapat info soal Festival Film 
Solo, saya langsung daftar.”

Saat itu, meski festival film mulai bergeliat di berbagai kota, 
FFPK menempati posisi spesial di lingkar sineas komunitas. Rutin 
diselenggarakan sejak 1999, dengan jeda tiga tahun dari 2003 
sampai 2005, FFPK diakui oleh banyak pegiat komunitas sebagai 
tolok ukur kualitas film pendek di Indonesia. Masuk nominasi saja 
sudah dianggap prestasi. Lebih dari itu, FFPK turut banyak 
dikenang sebagai titik simpul yang mempertemukan pelaku dan 
komunitas perfilman dari berbagai kota. Bubarnya FFPK pada 
2010 menghadirkan ruang kosong, baik sebagai ajang kompetisi 
maupun ruang temu, yang coba diisi oleh berbagai festival film 
setelahnya. Salah satunya, Festival Film Solo.

“Di Solo saya bisa menonton bagaimana sih film pendek di 
Indonesia itu. Dapat referensi baru. Pas nonton Bermula dari A, 
wah, bagus sekali film itu. Nyerah saya,” kenang Papa Al, tertawa. 
“Sebelumnya saya cuma bisa nonton film pendek Indonesia di 
internet, selain tentunya film kawan-kawan di Palu. Nggak banyak 
yang saya dapat. Saya ingat saya nonton filmnya Dennis Adish-
wara [Sudah Sore! Sebentar Lagi Jam 5! Cepat Pulang]. Saya ketemu 
juga filmnya Ifa [Isfansyah] yang Harap Tenang, Ada Ujian! Tapi 
film Ifa saya cuma dapat tiga menit di YouTube. Full-nya saya baru 
nonton di Solo.”

Proses serba otodidak itulah yang menurut Papa Al berbeda 
dengan apa yang Ifdhal lalui pada zaman sekarang. Memasuki 



Tim produksi Mountain Song.  
Foto: Isra Labudi.
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2010-an, simpul-simpul untuk berjejaring dan menghimpun 
pengetahuan lebih banyak tersedia dan jauh lebih kentara, baik di 
dalam maupun di luar Palu. Beda halnya ketika Papa Al mulai 
produksi film pada pertengahan 2000-an.

“Waktu itu, kawan-kawan di Palu lebih banyak main di 
lingkaran sendiri-sendiri. Kami tidak banyak tahu tentang festival 
di luar. Kami malah bikin semacam festival sendiri, supaya tahu 
bagaimana reaksi orang di sini,” jelas Papa Al. “Namanya EFEK. 
Ekshibisi Felem Kita. Khusus putar film-film produksi Sulawesi 
Tengah. Pertama kali diadakan 2009. Ada tiga film saya  yang 
diputar, ada film Ancha juga, dan beberapa film kawan lainnya.” 

Papa Al mengaku lebih banyak bertumpu pada kapital sosial 
yang ia himpun secara mandiri. Kehadiran Papa Al di Festival 
Film Solo dan festival-festival di kota lain memperkenalkannya 
dengan banyak pegiat komunitas film di luar Sulawesi. Ia lantas 
menjadi semacam duta tak resmi bagi sinema Palu. Siapa pun yang 
ingin mengadakan kegiatan atau penelitian di Palu, termasuk saya 
sendiri, bisa dipastikan akan mengontak Papa Al terlebih dahulu.

“Di Solo, saya kenalan dengan Mbak Lulu [Ratna] di Solo. 
Setelah itu, dia putar film saya buat Boemboe Forum [forum 
tahunan untuk diskusi dan ekshibisi film pendek]. Datanglah saya 
ke Jakarta, lalu ketemu banyak kenalan lain lagi,” ujar sutradara 
yang sehari-hari berprofesi sebagai pegawai negeri sipil itu “Dari 
ketemu-ketemu itulah, ada beberapa program kawan-kawan di 
Jawa yang bisa kejadian di sini. Waktu itu Damar [Ardi] sama 
Nauval [Yazid] sempat bawa XXI Short Film Festival singgah di 
sini, pas mereka roadshow buat cari film. Sempat juga ada German 
Cinema dari Goethe [Institut], itu dua kali diselenggarakan di 
sini. Kamu [mewakili Cinema Poetica] juga sempat bikin pemu-
taran sama kelas kritik kan di sini.”

Papa Al pribadi tidak terlalu ingin menyorot perannya 
sebagai penghimpun akses. Baginya, tanggung jawab itu bisa 
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dilakoni siapa saja. Kebetulan dia berkesempatan hadir di 
sejumlah festival film sehingga orang lebih mengenalnya. Bagi 
Papa Al, siapa pun yang berada di posisinya juga akan mengalami 
hal serupa. Lebih dari itu, ia merasa Palu sebelumnya juga 
bukannya sama sekali tidak terhubung dengan kegiatan perfilman 
di luar Sulawesi. “Kalau ditanya siapa yang pertama kali 
‘menemukan’ Palu, saya mungkin akan bilang In-Docs. 2010 
mereka datang ke sini, bawa program Kickstart, workshop untuk 
produksi film dokumenter. Saya dan beberapa kawan ikut di situ,” 
jelas Papa Al.

Perfilman Palu sendiri sudah menggeliat jauh sebelum Papa 
Al aktif berkarya. Pada 2003, sekelompok pegiat teater setempat 
secara mandiri memproduksi sebuah film panjang berjudul 
Telunjuk Tak Berjiwa. Papa Al dan Ancha, waktu itu keduanya 
masih aktif berkegiatan di teater, turut terlibat dalam 
produksinya. Film yang dihasilkan pada akhirnya hanya tayang 
terbatas di Palu, namun pengalaman produksinya menjadi 
kesempatan belajar yang berharga dalam menyiapkan kedua 
sineas untuk memproduksi film sendiri.

“Saya ini sebenarnya nggak jelas. Apa-apa saya coba. Sempat 
lama di teater, di artistik. Lalu pengen coba yang lain. Main 
musik. Awalnya asyik, lama-lama merasa mentok juga. Itu 
makanya saya penasaran ikutan pas kawan-kawan syuting film,” 
kenang Papa Al sambil terkekeh. 

“Saya mulai tertarik bikin film sendiri ketika dapat pinjaman 
handycam saudara. Waktu itu, ibu saya mau naik haji dan beliau 
minta dibikinkan dokumentasi syukuran naik haji. Saya shoot, lalu 
saya edit-edit sendiri. Hasilnya saya putar di televisi, di ruang 
keluarga. Melihat wajah mereka senang, rasanya gimana gitu. 
Hangat. Handycam saudara yang seharusnya saya kembalikan, 
saya pinjam lagi sampai tiga bulan untuk syuting film pendek 
pertama saya [Sahabat & Harapan],” pungkasnya.

LIKA LIKU SINEMA PALU DI TANGAN PELAKU



120 ANTARKOTA ANTARLAYAR: POTRET KOMUNITAS FILM DI INDONESIA

Berbagi Gelanggang

Ifdhal dan Papa Al, masing-masing mewakili generasinya, bisa 
dibilang adalah garda depan sinema Palu saat ini. Catatan prestasi 
mereka paling mencolok dibanding rekan-rekan masing-masing. 
Pada Juni 2019, dewan juri Shanghai International Film Festival 
mendapuk Papa Al dengan piagam Best Scriptwriter Asian New 
Talent Award untuk hasil karyanya di film Mountain Song. 
Kemenangannya di negeri Tionghoa menjadi momentum lanjutan 
untuk capaiannya di Festival Film Solo enam tahun sebelumnya. 
Kala itu, Papa Al meraih penghargaan nasional pertamanya 
dengan menjuarai kategori Ladrang dengan film Halaman Bela-
kang.

Ifdhal, pada usia yang lebih muda, juga sudah angkat piala. 
Pada Desember 2019, Home Sweet Home terpilih sebagai film 
terbaik ACFFest. Karya Ifdhal mengungguli sembilan film 
pendek lain karya sineas dari berbagai kota, yang merentang dari 
Depok, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, hingga Denpasar. 
Capaian di ACFFest melengkapi kesuksesan Ifdhal di sejumlah 
kompetisi film tingkat mahasiswa yang ia ikuti sejak 2016.

“(…) saya awalnya bikin film karena mau menang piala. Saya 
mau punya prestasi tingkat nasional. Supaya bisa saya foto terus 
kirim ke papa-mama,” tutur Ifdhal sehari setelah ia selesai syuting 
Home Sweet Home. “Pas beneran menang piala, saya merasa ada 
dorongan baru. Saya bisa ke Yogyakarta, Malang, Jakarta semua 
karena film. Saya bisa dapat teman baru, pengalaman baru, juga 
karena film. Artinya, saya harus serius mendalami film.”

Ifdhal mengaku beruntung. Sinema Palu pada zamannya 
sudah punya reputasi dan eksposur tersendiri di tingkat nasional, 
salah satunya karena capaian Papa Al, sehingga memungkinkan 
pertukaran program dengan lingkar komunitas film di kota lain. 
Pada saat yang sama, mulai banyak lembaga sipil maupun 
pemerintah yang mengadakan lokakarya dan forum pendanaan 
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film, memungkinkan Ifdhal dan sineas sepantarannya untuk 
berproses lebih dari apa yang mereka bisa upayakan sendiri di 
lingkungannya. Pada 2018, ia terpilih sebagai salah satu peserta 
Workshop Film Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh 
Pusbangfilm. Tak lama setelahnya, naskah Ifdhal menjadi proyek 
yang diolah dalam Sinekoci, suatu wadah pengembangan ide 
cerita dan pematangan proyek film. Sinekoci dirintis secara 
kolektif oleh sejumlah pegiat perfilman di Palu—salah satunya 
Papa Al.

“Sudah lama saya ingin ada semacam script lab di Palu. 
Untuk teknis kreatif, kami rasanya sudah punya pengalaman. 
Selama ini kami hampir selalu bisa adaptasi di setiap produksi. 
Menurut saya PR-nya sekarang adalah story development,” jelas 
Papa Al. “Menulis cerita atau naskah tidak selalu bisa dilakukan 
sendiri. Butuh teman diskusi. Butuh proses yang bisa saling 
mengisi. Itu yang mau kami coba.”

Sinema Palu jelas tidak cuma berkisar pada lingkar kegiatan 
Ifdhal dan Papa Al. Sepanjang 2010-an, tumbuh sejumlah inisiatif 
baru yang turut meramaikan gelanggang perfilman di Palu dan 
Sulawesi Tengah dengan caranya masing-masing. Satu kolektif 
yang terhitung populer adalah Nadoyo Production. Sejak 2013, 
Nadoyo aktif melatih sineas di kabupaten-kabupaten untuk 
produksi film pendek. Produksi mereka umumnya berangkat dari 
isu atau tren lokal, yang kemudian diolah menjadi komedi atau 
hiburan populer. Berbeda dengan karya Papa Al maupun Ifdhal 
yang beredar melalui jaringan komunitas dan festival film, film-
film Nadoyo tersebar melalui media sosial. Tercatat, pada 
Desember 2019, kanal YouTube milik Nadoyo sudah meng-
himpun sekitar 15 ribu pelanggan.

Nadoyo juga menyelenggarakan layar mandiri untuk publik 
di Palu. Salah satu yang sukses mengundang publik dalam jumlah 
besar terjadi pada Januari 2017. Selama tiga hari berturut-turut, 
Nadoyo menayangkan tiga film pendek terbarunya di gedung 
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teater Taman Budaya Sulawesi Tengah. Selama itu pula, gedung 
yang bisa menampung sekitar empat ratus orang penuh sesak 
dengan penonton. Film pertama, Blackout, merupakan satir 
tentang seringnya listrik padam di Palu—situasi yang ironis, 
mengingat banyaknya sumber energi yang tersedia di wilayah 
setempat. Film kedua, Kabar Hangat, merupakan kisah moti-
vasional tentang seorang loper koran yang gagap bicara, namun 
bisa menuai sukses hingga jalan-jalan ke luar negeri. Terakhir, ada 
My Love Story, sebuah komedi romantis tentang seorang anak 
band metal yang jatuh cinta dengan seorang gadis penggemar film 
Korea.

Kolektif lainnya yang terhitung populer adalah Celebest 
Production. Sejak 2010, Celebest aktif menayangkan film-film 
hasil produksinya di kabupaten-kabupaten Sulawesi Tengah. Film 
pertama mereka berjudul Misteri Gadis Uwentira yang tayang di 
publik pada 2010, diikuti dengan Penghuni Hutan Nokilaki pada 
2012 dan Mendung di Langit Poso pada 2013. Corak kegiatan 
mereka beda lagi. Bagi mereka, film adalah bisnis.

“Komunitas-komunitas film di Kota Palu cenderung ke 
festival, sedangkan kami cenderung komersial. Sejak awal kami 
sudah mematok tiket untuk pemutaran film kami. Harga tiket 
15–20 ribu. Kami memutar film di Palu, Parigi, Poso, dan Luwuk. 
Pokoknya, daerah yang ada gedung serbagunanya kami akan 
mampir,” tutur Nur Afni Eka, salah satu pendiri Celebest, saat 
ditemui di ruang kerjanya. “Memutar film di kabupaten-
kabupaten sebenarnya tidak memberi keuntungan yang besar 
untuk kas kami. Cuma, di sini kita bisa melihat, ternyata daerah-
daerah itu punya penonton juga. Mereka suka film dan kami 
memperkenalkan film daerah kepada mereka.”

Pada 2018, Celebest merambah layar lebar. Mereka sukses 
bernegosiasi dengan pihak bioskop setempat dan bisa me-
nayangkan film panjang perdananya, Air Mata Aisyah, di XXI 
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Palu Grand Mall. Tayang kurang-ebih seminggu pada Februari, 
Air Mata Aisyah menghimpun 914 penonton. Capaian itu menjadi 
momentum tersendiri bagi Celebest. Proyek film panjang mereka 
setelahnya, Di Antara Kabut dan Mendung Kota Poso, turut 
ditargetkan untuk tayang di bioskop komersial.

“Air Mata Aisyah tidak pernah diniatkan untuk masuk 
bioskop. Itu film kecil. Produksinya sekitar 10 jutaan. Kami coba 
tawarkan ke XXI dan mereka menerima. Kenapa tidak, pikir 
kami. Karena itu, biaya filmnya jadi sampai 50 jutaan. Untuk bikin 
DCP dan sensor film, plus biaya ke sana ke mari,” jelas Nur yang 
juga akrab dipanggil Nuning oleh sejawatnya. “Film yang baru [Di 
Antara Kabut dan Mendung Kota Poso] memang direncanakan 
untuk bioskop. Biaya produksinya 50 jutaan. Sebagian duit 
pribadi, sebagian duit donatur. Untuk film yang akan tayang di 
bioskop, kami otomatis profesional ke pemain dan kru. Kami 
membuat perjanjian fee dengan catatan filmnya bisa memenuhi 
target.”

Pengalaman transisi dari layar kabupaten ke layar bioskop 
komersial menghadirkan mimpi tersendiri bagi jajaran pengurus 
Celebest. Mereka ingin membangun bioskop sendiri—atau 
setidaknya mendorong pemerintah daerah—sehingga pembuat 
film di tingkat lokal, khususnya yang belum atau tidak bisa 
berkiprah di tingkat nasional, bisa menayangkan film mereka di 
kabupaten-kabupaten. Potensinya, sebagaimana yang mereka 
pernah alami, ada dan rasanya akan terus berlipat ganda.

“Saya melihat India yang bisa produksi film mereka sendiri 
dan dikonsumsi oleh orang-orang di sana. Saya juga lihat banyak 
teman di Palu yang harus ke Jakarta untuk jadi artis, tapi banyak 
yang tidak berhasil. Padahal di sini potensinya ada,” pungkas Nur. 
“Kita orang Sulawesi Tengah harusnya mampu menghidupkan 
daerah dengan perfilman.”
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Pertanyaan untuk Masa Depan

Perbincangan lebih lanjut tentang pemajuan sinema di Palu perlu 
berangkat dari isu paling mendasar yang selama ini menghantui 
kegiatan perfilman setempat: keberlanjutan. Walau pada 
praktiknya banyak melibatkan kolaborasi lintas kelompok, 
kegiatan perfilman di Palu umumnya berlandas pada ikhtiar 
personal. Sedikit sekali faktor di luar lingkar pelaku perfilman, 
atau pegiat kebudayaan secara umum, yang bisa memungkinkan 
perkembangan yang berkesinambungan. Garis demarkasinya 
jelas: mampu atau tidak sama sekali.

Maka tidak mengherankan jika nama-nama yang bertahan 
di dalam gelanggang perfilman Palu terbatas pada “itu-itu saja”. 
Dari sekian sineas Palu yang menghadiri Festival Film Solo, hanya 
Papa Al yang masih rutin berkarya. Rekan sejawatnya, Ancha, 
sempat punya satu film yang tayang di Festival Film Solo, yakni 
Umar Amir pada 2013. Setelahnya, ia tercatat hanya sekali 
menyutradarai satu film pendek berjudul WC Terbang, yang 
tayang terbatas di Palu pada 2018. Sekarang, Ancha lebih fokus 
melakoni bisnis tanaman hias yang ia rintis, sambil menyambung 
hidup sebagai fotografer dan videografer lepasan. Ia belum punya 
rencana untuk terjun lagi ke dunia film.

Dari festival yang sama, sempat terdengar nama Charles 
Edward. Film pendeknya berjudul Anganku Tinggi Ke Bawah 
terpilih untuk segmen nonkompetisi Festival Film Solo 2012. 
Sama seperti yang Papa Al dan Ancha alami, Festival Film Solo 
merupakan kali pertama film Charles bisa tayang di luar Palu. 
Setahun setelahnya, ia mengirim film pendek berjudul High Heels 
Pendek ke Festival Film Solo namun tidak lolos seleksi. Sampai 
sekarang ia belum membuat film lagi. Ia memilih untuk fokus 
mengembangkan bisnis studio fotonya.

Dengan alasannya masing-masing, Ancha dan Charles 
sama-sama tidak melakoni film sebagai jalan hidup. Film sebatas 
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kegiatan yang diupayakan kalau ada cukup waktu dan uang. Lebih 
dari itu, mereka lebih memilih untuk menyambung hidup, sesuatu 
yang sama sekali tidak bisa dijamin oleh film. “Setelah film jadi, 
terus apa? Tayang di festival, di komunitas, terus sudah. Setelah 
itu, ya seperti hari-hari biasanya,” jelas Ancha. 

Kesempatan untuk berkarya adalah sebuah privilese. 
Terlebih lagi berkarya dengan medium film yang mensyaratkan 
dana, waktu, dan tenaga kerja yang tidak sedikit. Papa Al dan 
Ifdhal “kebetulan” bisa bertahan, bahkan berkembang, melalui 
sirkuit festival film dan jaringan forum pendanaan. Lintasan ini 
juga bukannya tidak berbatas. Mayoritas forum pendanaan 
internasional terbatas pada dukungan untuk film panjang pertama 
atau kedua, sementara program hibah dari lembaga pemerintah 
umumnya mensyaratkan peredaran dan penayangan non-
komersial.

Selama ini prestasi gemilang sineas Palu tidak lantas 
mengubah situasi di lapangan. Ekosistem perfilman setempat tak 
banyak beranjak sejak Papa Al merintis kariernya. Perkembangan 
yang bisa diukur barulah peningkatan volume dan pelaku 
kegiatan produksi, yang mayoritas bergantung pada pendanaan 
mandiri dan tanpa jaminan keberlanjutan. Lini-lini lain, seperti 
ekshibisi dan apresiasi, masih tetap bergantung pada ruang-ruang 
komunitas, macam Perpustakaan Mini Nemu Buku atau Ruang 
Dua Lapan, yang juga dikelola dan didanai secara mandiri.

Kontribusi pemerintah setempat sejauh ini terbatas pada 
niat sesaat. Sesekali, mereka membantu komunitas untuk 
menyelenggarakan kegiatan perfilman di Taman Budaya Sulawesi 
Tengah. Dalam beberapa kesempatan, mereka turut melibatkan 
pegiat film dalam penyelenggaraan festival kebudayaan setempat, 
sehingga penayangan film bisa turut menjadi bagian dari agenda 
kegiatan. Namun, tidak ada yang sifatnya jangka panjang. Palu, di 
tengah catatan prestasi sineas lokalnya, bahkan belum punya 
festival film sendiri.
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Sedari lama keringkihan perfilman di Palu menjadi topik 
hangat pegiat setempat. Apabila pribadi-pribadi yang berperan 
kunci tak lagi aktif, bisa dipastikan sinema Palu kembali ke titik 
nol. Rumitnya, isu ini tidak bisa disederhanakan sebagai bagian 
dari minimnya sarana dan prasarana kebudayaan—yang lumrah 
dikedepankan sebagai hambatan bagi pemajuan kebudayaan di 
Indonesia secara umum. Palu sebagai ruang hidup masih punya 
sekian pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Infrastruktur 
dasar seperti jaringan listrik bahkan belum cukup mumpuni. 
Pemadaman listrik di Palu masih lumrah terjadi, terkadang bisa 
sampai hitungan hari.

Gali lubang, tutup lubang. Belum ada batas aman yang bisa 
dipatok dalam siklus keberkaryaan sineas Palu. Semuanya terus 
bersiasat pada jalurnya sendiri-sendiri. Belum ada pasar yang bisa 
dijadikan tumpuan atau motivasi finansial bagi sineas-sineas Palu. 
Strategi ekshibisi dan distribusi yang diupayakan Celebest dan 
Nadoyo juga masih perlu dibuktikan ketahanannya. Kepenon-
tonan karya mereka masih terbatas pada warga lokal di Kota Palu 
dan sekitar, yang jelas punya prioritas dan daya beli yang berbeda 
pascagempa. Film bisa dipastikan menempati nomor sekian 
dibanding kebutuhan hunian dan penghidupan.

Tidak salah rasanya menyebut sinema Palu sebagai buah 
dari uji ketahanan. Kisah-kisah tentang eksistensi sinema Palu 
sering terdengar begitu romantik karena begitu terikat dengan 
keuletan dan kegigihan para pelakunya di akar rumput, di tengah 
situasi serba kekurangan yang menaungi mereka. Di balik 
romantika perjuangan akar rumput itulah tersirat skala tantangan 
yang dihadapi oleh sinema Palu di masa depan. Tanpa ekosistem 
seni-budaya yang mumpuni, yang pada prosesnya membutuhkan 
terobosan dalam banyak aspek kehidupan masyarakat setempat, 
sinema Palu bisa jadi hanya akan seumur orang-orang yang mau 
mengupayakannya.
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Menengok perkembangan sinema di kota lain pulau yang 
sama akan terlihat bedanya. Sama seperti Palu, pada dekade 2010-
an sinema Makassar mencuri perhatian nasional lewat sejumlah 
prestasi di sirkuit festival film—beberapa film pendek yang 
menonjol meliputi Memburu Harimau (2012) karya Arman 
Dewarti, Cita (2012) karya Andi Burhamzah, dan Sepatu Baru 
(2013) karya Aditya Ahmad. Setelah Uang Panai sukses 
menghimpun lima ratus ribuan penonton bioskop nasional pada 
2016, pelaku-pelaku perfilman di Makassar mulai konsisten 
mengembangkan film komersial untuk bioskop, berdampingan 
dengan kegiatan-kegiatan perfilman di akar rumput. Sampai 
dengan 2019, tercatat ada sembilan film panjang yang sudah 
beredar, mulai dari Suhu Beku (2017) hingga Cinta Sama dengan 
Cindolo Na Tape (2018). Memang belum ada yang menyamai 
capaian penonton Uang Panai, namun perputaran bisnis bisa terus 
berjalan, membuka peluang untuk investasi lebih lanjut dan 
keterlibatan publik yang lebih luas. Pada 2020, setidaknya ada tiga 
film panjang Makassar yang sudah mendapat jadwal tayang di 
bioskop.

Sebagai ruang hidup, Makassar pun punya peluang dan 
tantangannya sendiri. Satu hal yang pasti: unsur-unsur ekosistem 
perfilman di Makassar lebih lengkap dibanding di Palu, sehingga 
lebih siap untuk bisa menghidupi pelakunya. Dari segi 
infrastruktur, misalnya, pondasi perfilman di Makassar jauh lebih 
kokoh daripada Palu. Pada 2019, tercatat ada enam bioskop di 
Makassar, sementara Palu cuma satu. Hal ini setidaknya menjadi 
indikator tersendiri atas ketimpangan daya beli dan pertumbuhan 
ekonomi di kedua wilayah. Kemudian, sedari 2008, ada Institut 
Kesenian Makassar yang punya Fakultas Seni Media Rekam, yang 
pada prosesnya menjadi simpul pertemuan dan pembelajaran 
banyak pengkarya dan pekerja film di Makassar. Ada pula 
sejumlah ruang komunitas yang menjadi lokasi diskusi dan 
penayangan film untuk publik. Sedari 2011, hadir Rumata yang 



Klinik � lm di SMAN 1 Palu.  
Foto: Yusuf Radjamuda.
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salah satu pendirinya adalah Riri Riza. Sebagian dari jaringan 
profesional Riri Riza lantas diolah menjadi Makassar SEAscreen 
Academy. Rutin diadakan setiap tahun sejak 2012, SEAscreen 
mewadahi sejumlah program lokakarya produksi film untuk 
sineas-sineas Indonesia Timur.

Tentu, sinema Palu turut diuntungkan dengan terobosan di 
kota tetangganya. Setiap tahunnya, sineas Palu rutin menjadi 
peserta lokakarya di SEAscreen. Pada 2016, SEAscreen merintis 
program Development Lab untuk mendukung proyek film poten-
sial dari sineas Indonesia Timur. Mountain Song milik Papa Al 
terpilih sebagai “The Most Promising Project”, membuka pintu 
untuk kolaborasi produksi dengan Fourcolours Films di Yogya-
karta. Selebihnya, kita semua tahu perjalanannya.

Pemajuan sinema Palu mensyaratkan pemajuan dalam 
berbagai aspek hidup masyarakat setempat. Faktanya, tidak semua 
sineas di Palu bisa punya kesempatan yang sama dengan Papa Al 
dan Ifdhal, sebagaimana telah dibeberkan di atas, sementara opsi-
opsi lain juga penuh tanda tanya. Isu-isu tentang keberlanjutan ini 
sudah lama menjadi tantangan keseharian di Palu, jauh sebelum 
gempa melanda pada 2018. Kini, dengan sekian tantangan yang 
lebih mendasar lagi, isu-isu itu teramplifikasi.
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Dinamika Baru 
Bersama Danais

7

oleh LEVRIANA YUSTRIANI



H ampir sulit melewatkan Yogyakarta ketika 
membicarakan soal komunitas film di Indonesia. 

Bukan semata karena kawasan ini rumah bagi sejumlah pembuat 
film ternama, mulai dari Garin Nugroho, Ifa Isfansyah, Hanung 
Bramantyo, Ismail Basbeth, BW Purbanegara, hingga Yosep 
Anggie Noen, atau bagi festival film dengan reputasi nasional dan 
internasional, seperti Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 
dan Festival Film Dokumenter (FFD). Bukan pula karena 
Yogyakarta adalah satu dari empat wilayah administratif dengan 
keistimewaan di Indonesia. Tentu masing-masing dari dua varia-
bel tersebut punya signifikansi dan memberi warna tersendiri 
terhadap geliat komunitas di DI Yogyakarta. Namun, keputusan 
pemerintah nasional pada 2012, untuk mengalokasikan “sebagian 
kecil” anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap 
tahun ke Yogyakarta sebagai dana keistimewaan (Danais), me-
mantik perbincangan baru. Pertanyaan yang mendasar dan mung-
kin kerap muncul dalam berbagai diskusi kebijakan dan obrolan 
warung kopi adalah: Apa implikasi kebijakan Danais terhadap 
dinamika sinema yang bermuara dari aktivitas berbagai komu-
nitas di Yogyakarta?
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Gairah Komunitas Film Yogya dalam Memori

Pada November 2016, saya dan rekan peneliti di CPRC, Deden 
Ramadani, diundang oleh penyelenggara JAFF. Pada Forum 
Komunitas JAFF, kami berbagi hasil penelitian CPRC mengenai 
komunitas film di Indonesia (lihat Bab 2). Di kalangan sineas 
Indonesia, baik yang bergerak di sirkuit industri atau yang lebih 
aktif di ekosistem pinggiran, reputasi JAFF diakui sebagai salah 
satu festival film terbesar di Indonesia. Tak jarang film-film 
Indonesia yang menyasar audiens dalam jumlah masif dari 
jaringan bioskop memanfaatkan JAFF sebagai bagian strategi 
promosi, contohnya Keluarga Cemara (2019). Setelah empat belas 
tahun, JAFF berdiri kokoh berkat jejaring sosial dan kolaborasi di 
antara individu dan komunitas film dalam menghimpun sumber 
daya materil dan nonmateriil. 

Dua tahun kemudian, saya kembali ke Yogya untuk meng-
hadiri FFD—festival film dokumenter pertama di Indonesia, dan 
bahkan Asia Tenggara. Didirikan pada 2002—tiga tahun setelah 
rezim otoriter Soeharto runtuh dan kebebasan pers dan ekspresi 
kreatif kembali hidup, FFD muncul untuk merayakan film-film 
dokumenter. Melalui medium film, FFD mengangkat dan 
membuka diskusi publik soal isu-isu sosial-politik, yang selama 
tiga dekade ditekan dan bahkan berusaha dihilangkan oleh pe-
merintah. 

Walau singkat, kerja-kerja kolektif dan gairah komunitas 
film, termasuk para pembuat film asal Yogya yang kini aktif 
sebagai bagian dari industri, melekat kuat dalam ingatan saya. 
Selama lebih daripada satu dekade, JAFF dan FFD mem-
bentangkan layar untuk karya-karya komunitas dari dan di luar 
Yogya. JAFF tak putus memberi ruang khusus dalam program 
mereka untuk komunitas film dari berbagai penjuru Indonesia, 
bertemu dan bertukar ide dan pengetahuan. JAFF 2016 adalah 
kali pertama saya mengetahui dan menikmati film-film pendek 
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yang didanai pemerintah DIY, termasuk Ruah, karya sutradara 
muda Makbul Mubarak. Kemudian, bertepatan dengan malam 
penganugerahan Festival Film Indonesia 2018, di auditorium 
Taman Budaya DIY, saya dan sejumlah penonton FFD 2018 
menyaksikan pemenang film dokumenter panjang terbaik, yaitu 
Nyanyian Akar Rumput, yang bercerita tentang bagaimana 
keluarga Wiji Thukul terus menghidupkan kenangan tentang 
penyair-aktivis ini. Dwi Sujanti Nugraheni, pembuat film doku-
menter senior dalam wawancara dengan tim peneliti CPRC, 
berkata “Di Yogya, ada atau tanpa dukungan dana pemerintah, 
semua orang bisa bikin film.” 

Komunitas-komunitas film di Yogya, sengaja atau tidak, 
telah membentuk sebuah ekosistem lokal. Setelah belasan tahun 
ekosistem ini memungkinkan individu dan kelompok untuk 
memproduksi, memutar, dan mengapresiasi karya komunitas, 
pemerintah kini “hadir” untuk mendukung mereka melalui Dana 
Istimewa. Maka, pada Oktober tahun lalu [2019], saya kembali ke 
Yogya untuk mempelajari dinamika di kalangan komunitas film, 
yang beberapa tahun terakhir mendapat dukungan formal dari 
negara dan memiliki anggaran khusus dalam rencana belanja 
pemerintah lokal. 

Dana Istimewa di Daerah Istimewa

Keputusan pemerintah pusat untuk menggelontorkan dana 
istimewa ke tiga daerah otonomi khusus dan daerah istimewa 
tidak datang tiba-tiba. Ketika amandemen pasal 18 B ayat 1 dan 2 
dalam konstitusi UUD 1945 disahkan, penerapan kebijakan 
desentralisasi di Indonesia diharuskan menghormati dan 
mengakui penuh hak-hak istimewa keempat daerah tersebut 
dalam rangka meminimalisir kemungkinan, atau bahkan an-

DINAMIKA BARU BERSAMA DANAIS
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caman, disintegrasi nasional.1 Dalam kasus DI Yogyakarta, 
amendemen konstitusi tersebut melahirkan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta, yang menjadi basis pemberian Danais dari APBN 
sejak 2013. 

Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, total Danais 
Yogyakarta secara konsisten meningkat. Pada 2013, total Danais 
Yogyakarta yang disetujui dalam APBN sebesar Rp231 miliar.2 
Angka ini melonjak hingga mencapai Rp1 triliun pada 2018,3 
Rp1,2 triliun pada 2019,4 dan terakhir melebihi Rp1,3 triliun 
untuk 2020.5 Namun, tata kelola Danais secara keseluruhan sarat 
kritik. Hasil evaluasi atas pelaksanaan UU Keistimewaan DIY 
yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 
akhir 2014 mengindikasikan sejumlah masalah, yang berakar dari 
pengabaian kepentingan dan kesejahteraan warga justru ketika 
pemerintah lokal memiliki dana tambahan dari pemerintah 
pusat.6 Selain sebagian penduduk Yogya tidak mengetahui soal 
Danais, mayoritas publik yang tahu tidak percaya bahwa dana  
tersebut akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan 
kesejahteraan publik. 

1 Sakir dan Dyah Mutiarin, ì Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakartaî , Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No. 3 Oktober 2015.

2 Pito A. Rudiana, Shinta Maharani, dan Pribadi Wicaksono, ì Dana Keistimewaan Yogya 
Cair Rp 115 Miliarî , Tempo.co, 29 November 2013. Dapat diakses di: https://nasional.
tempo.co/read/533471/dana keistimewaan yogya cair rp 115 miliar/full&view=ok

3 Tim Katadata, ì Berapa Dana Keistimewaan untuk Yogyakarta?î , Katadata.
co.id, 10 Oktober 2017. Dapat diakses di: https://databoks.katadata.co.id/
datapublish/2017/10/10/berapa dana keistimewaan untuk yogyakarta 

4 ì Minta Ditambah Rp 1,3 T, Diberi Rp 120 Mî , RadarJogja, 21 Agustus 2019. Dapat 
diakses di: https://radarjogja.jawapos.com/2019/08/21/minta ditambah rp 13 t
diberi rp 120m / 

5 Andi Saputra, ì Jokowi Teken APBN 2020: Papua Dapat 13 T, Aceh 8 T dan Yogya 
Rp 1,3 Tî , Detik.com, 28 Oktober 2019. Dapat diakses di: https://news.detik.com/
berita/d4 762456/jokowi teken apbn 2020 papua dapat 13 t aceh 8 t dan yogya
rp1 3t

6 Sakir dan Dyah Mutiarin ì Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakartaî , Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No. 3 Oktober 2015, 
hlm. 4645 .



Festival Film Dokumenter 2018.  
Foto: FFD.
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Memasuki tahun kedelapan, porsi terbesar dari kue Danais 
masih dibelanjakan untuk urusan kebudayaan, satu dari lima 
urusan yang menikmati suntikan Danais. Empat urusan lain yang 
diamanatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 adalah 1) Tata 
cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Guber-
nur dan Wakil Gubernur, 2) Kelembagaan pemerintah daerah, 3) 
Pertanahan, dan 4) Tata ruang. Tak heran, sejak tahun pertama, 
kebudayaan menjadi sorotan karena secara konsisten mendapat 
alokasi dana terbesar dalam Danais, yang berkisar antara 70-90% 
dari total Danais tiap tahun. Sebagai ilustrasi, alokasi dana untuk 
kebudayaan pada 2013 lebih daripada Rp212 miliar, menyedot 
hampir 92% dari total Danais tahun itu. Pada 2014 dan 2015, 
persentase alokasi anggaran kebudayaan memang menurun yakni 
sekitar 72-77%. Namun, dalam angka absolut, tetap saja dana yang 
dikucurkan untuk urusan kebudayaan tak kurang dari Rp500 mi-
liar. Terkecuali tahun 2016, tren yang sama berlanjut, paling tidak, 
hingga 2017.7 Dengan jumlah anggaran yang fantastis, urusan ke-
budayaan menginisiasi dan menangani jumlah program dan ke-
giatan yang jauh lebih besar dibandingkan keempat urusan ke-
istimewaan lain, serta melibatkan satuan kerja pemerintah daerah 
(SKPD) yang lebih masif baik di tingkat provinsi ataupun kabu-
paten/kota.8 Maka, skeptisisme warga Yogya akibat belanja ang-
garan Danais yang tidak proporsional menjadi masuk akal dan  
 

7 Laksmi Nurita Tanjung, Dyah Mutiarin, dan Eko Priyo Purnomo, ì Monitoring dan 
Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 
20132 017î , Jurnal Agregasi, Vol. 6, No. 1, hlm. 77; Tunggul Tauladan, 2016, ì Serapan 
Danais 2015 untuk kebudayaan capai Rp 478,6Mî , Satuharapan.com, 8 Januari 2016. 
Dapat diakses di: http://www.satuharapan.com/read detail/read/serapan danais
2015u ntuk kebudayaan capai rp 4786 m; Ridwan Anshori, ì Danais 2017 Rp 853,9 
M Kebudayaan Dominanî , Koran Sindo.com, 11 Januari 2017. Dapat diakses di: 
http://koran sindo.com/page/news/2017 01 11/5/4/Danais_2017_Rp853_9_M_
Kebudayaan_Dominan

8 Sakir dan Dyah Mutiarin, ì Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakartaî , Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No. 3 Oktober 2015, 
hlm. 472.
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krusial untuk dipertimbangkan dalam membahas Danais dalam 
konteks perfilman DIY.9 

Program Pendanaan Produksi Film Komunitas

Hingga 2018, film bersama dengan adat dan tradisi berdiri sebagai 
salah satu subkategori utama dalam urusan kebudayaan yang 
dikelola oleh Dinas Kebudayaan DIY. Baru pada 2019, film 
dilebur ke payung yang lebih besar, yakni seni kontemporer. 
Sebagai konsekuensi, anggaran untuk mendukung program dan 
kegiatan perfilman menyusut. Sementara, besar anggaran untuk 
beragam kegiatan terkait perfilman berubah-ubah setiap tahun 
berdasarkan rencana belanja anggaran yang ditetapkan peme-
rintah provinsi DIY pada awal tahun. Praktis, Dinas Kebudayaan 
DIY hanya menjadi pelaksana dan pengelola kegiatan karena tidak 
memiliki wewenang mengubah pagu dan target program. 

Tidak ada data yang secara spesifik menunjukkan anggaran 
tiap jenis aktivitas perfilman. Namun, hasil wawancara dengan 
Eka Kusumaning Ayu, mantan kepala seksi film Dinas Kebu-
dayaan DIY (2015–2018), mengungkapkan bahwa lebih daripada 
separuh anggaran dihabiskan untuk produksi film. Sisanya, yang 
kurang-lebih berkisar 40%, dipakai untuk mendanai berbagai 
program lain, mencakup pemutaran di desa-desa, ekshibisi, dan 
apresiasi, termasuk festival dan lokakarya. 

Dari perspektif anggaran, program produksi film oleh 
komunitas menjadi mencolok. Dengan alokasi anggaran yang  
lebih besar, komunitas-komunitas dan proyek produksi film 
pendek yang terpilih bergantung pada Danais, yang hampir bisa 
dipastikan menjadi sumber pendanaan tunggal untuk film 

9 Sakir dan Dyah Mutiarin, ì Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakartaî , Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No. 3 Oktober 2015, hlm. 472.
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mereka. Secara kontras, berbagai komunitas film yang bergerak di 
lini ekshibisi dan apresiasi, terutama penyelenggaraan festival 
tahunan, perlu mencari sumber-sumber pendanaan lain karena 
bantuan Danais hanya menutup sebagian kecil dari total dana 
operasional yang dibutuhkan. Festival-festival skala besar di 
Yogya, seperti JAFF dan FFD, yang lahir jauh sebelum UU 
Keistimewaan DIY disahkan, umumnya berhasil terselenggara 
dari tahun ke tahun berkat militansi pegiat komunitas-komunitas 
film dalam pencarian dana dan pengembangan program. 

Walau baru seumur jagung, skema pendanaan pembuatan 
film oleh komunitas telah mengalami berbagai perubahan sig-
nifikan. Selang setahun sejak diinisiasi pada 2014, perubahan 
utama dan mencolok dalam program pendanaan produksi film 
tersebut terlihat ketika Dinas Kebudayaan DIY menyetujui 
perombakan mekanisme pendanaan. Maka, penunjukan individu 
dan/atau kelompok secara langsung dan tertutup pun ber-
kembang menjadi seleksi terbuka atas proposal-proposal proyek 
film yang diajukan oleh individu dan/atau komunitas film yang 
berdomisili di Yogya. Dengan skema seleksi yang lebih transparan 
dan kompetitif, Dinas Kebudayaan DIY menunjuk sejumlah 
praktisi film lokal, seperti Ifa Ifansyah dan Dwi Sujanti Nugra-
heni, dan akademisi, seperti Dyna Herlina dan Indra Tranggono, 
untuk mengambil peran kurator atau juri seleksi, dan supervisor, 
seperti Alia Damaihati, yang bertugas mengawasi proses produksi 
film terpilih mulai dari persiapan hingga pascaproduksi. 

“Dana publik dari pajak masyarakat seharusnya dinikmati 
banyak orang. Siapa pun bisa mengakses dana itu dengan 
pertimbangan portofolio dan lain sebagainya. Kita menghadap 
ke Ibu Erlina, menawarkan sistem yang lebih terbuka dan bisa 
dipertanggungjawabkan, lantas disepakati.” 

— Wawancara dengan Dwi Sujanti Nugraheni, 21 Oktober 2019.
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Upaya segelintir pegiat film Yogya dalam mendorong 
transparansi tata kelola Danais berbuah manis. Dinas Kebudayaan 
DIY membuka pintu lebar-lebar dan mengundang sineas-sineas 
lokal dari lingkaran komunitas untuk berpartisipasi dalam 
program pendanaan produksi film pendek. Urusan status badan 
hukum tak lagi menjadi soal demi memperluas partisipasi komu-
nitas sebagai bagian dari publik. Di bawah sistem baru yang 
mengutamakan inklusi pembuat film lokal, Dinas Kebudayaan 
DIY punya target yang lebih ambisius di luar urusan keterserapan 
dana. Seperti yang dituturkan oleh Eka, yang kini menjabat 
Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi (M&E) dinas tersebut, “...
Pemerintah ingin hadir dalam mengembangkan perfilman di 
Yogya, termasuk memberi pijakan awal bagi para pembuat film 
lokal, untuk mengembangkan portofolio mereka dan membuat 
karya mereka dikenal hingga ke level internasional.” 

Dari segi prosedur, proses pendaftaran dan seleksi proyek 
film yang perlu dilalui oleh perwakilan komunitas relatif seder-
hana. Semua informasi, mulai tahap pembukaan pendaftaran dan 
hasil seleksi awal, tersedia di situs yang khusus dibuat Dinas 
Kebudayaan DIY untuk program film (www.jogjafilm.com). 
Makbul, sutradara Ruah (2016), salah satu dari sepuluh film fiksi 
yang didanai pada 2016, mengakui kemudahan akses informasi 
yang memungkinkan pembuat film di luar Yogya bisa berpar-
tisipasi. “Saya hanya perlu memantau website dan mengajukan 
aplikasi via email. Di bulan Mei, saya mendapat undangan untuk 
presentasi langsung di Yogya,” cerita Makbul, yang berbasis di 
Jakarta. 

Individu dan komunitas film justru lebih butuh bersiasat 
untuk menonjolkan Yogyakarta sebagai elemen budaya yang khas 
dan integral dalam film. Dengan tujuan untuk mendukung 
perfilman lokal, keputusan pemerintah melibatkan sineas dan 
komunitas film Yogya di setiap proyek yang diajukan sangat 
masuk akal. Untuk bisa lolos tahap administrasi, minimal salah 
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satu dari tiga fungsi inti dalam produksi film, yakni penulis 
naskah, sutradara, dan produser, wajib memiliki KTP Yogya. 
Tuntutan tersebut tidak bisa ditawar. Namun, urusan KTP tidak 
menutup jalan karya-karya tentang kehidupan, kebudayaan, dan 
bahkan latar Yogya untuk bisa diproduksi oleh sineas yang 
menetap di luar Yogya. Contohnya, Ruah, yang naskahnya dikem-
bangkan Makbul Mubarak, adalah hasil kolaborasi dengan Bayu 
Prihantoro sebagai produser, dari komunitas 56 films (Yogya). 
Tim produksi pun tidak mengalami kesulitan berarti. Penyesuaian 
cukup dilakukan pada beberapa simbol budaya dalam cerita dan 
memindahkan lokasi pengambilan gambar ke Yogya. 

Dalam rentang waktu lima tahun, tiga puluh sembilan film 
pendek, yang sebagian besar adalah film fiksi, dibiayai Danais 
(Tabel 7.1.). Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan DIY, besar 
pendanaan per film terentang antara Rp150–200 juta. Besar dana 
tidak ditentukan dari durasi film, tetapi ditetapkan sejak usulan 
anggaran pemerintah provinsi Yogya dikabulkan oleh pemerintah 
pusat pada awal tahun. Tidak terbatas pada kegiatan, perubahan 
dana dalam program perfilman secara keseluruhan adalah hasil 
negosiasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi 
Yogya.

Tentu saja pembuat film tetap mengajukan rencana 
anggaran dalam aplikasi mereka dengan mempertimbangkan 
kompleksitas ide cerita dan estimasi biaya operasional lain. 
Makbul, sebagai contoh, sadar betul bahwa nilai produksi Ruah 
relatif besar sebagai film fiksi pendek. Dengan durasi 27 menit, 
dukungan dana sebesar Rp198 juta sesuai dengan estimasi biaya 
produksi Makbul dan tim. Sementara, Reza Fahriansyah, sutra-
dara Kembalilah Dengan Tenang (2018), mengaku perlu merombak 
beberapa aspek teknis produksi untuk meningkatkan kualitas film 
dengan dana produksi yang relatif besar, sekitar Rp198 juta, untuk 
film pendek berdurasi 24 menit. 
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Program pemerintah, termasuk dalam sektor seni budaya, 
tak lepas dari stereotip. Sudah lazim bahwa mitra pelaksana 
program kerap “dihimbau” untuk menjaga citra lembaga negara. 
Namun, wawancara saya dengan berbagai individu yang terlibat 
dalam pendanaan produksi film Dinas Kebudayaan DIY, mulai 
dari pembuat film, kurator, supervisor hingga pemerintah, 
memperlihatkan wajah lain. Pembuat film justru bisa leluasa 
bereksperimen tanpa terbebani “kewajiban” untuk menyelaraskan 
karya mereka dengan citra dan agenda pemerintah. Kembalilah 
Dengan Tenang, yang menyoroti polemik krisis lahan pemakanan 
di Yogyakarta, lolos nyaris tanpa catatan dari panel kurator. 
Sementara, dalam kasus Ruah, panel kurator—juri dan penjaga 
gawang yang dipercaya pemerintah—hanya meminta tim pro-
duksi untuk berhati-hati dalam penggambaran Roro Kidul, 
mempertimbangkan tokoh tersebut dianggap sakral dalam 
kebudayaan lokal. 

Prasangka bahwa pemerintah akan menolak mendanai film-
film “kritis” justru bisa berakibat fatal. Dalam percakapan dengan 
Dewi Sujanti Nugraheni dan Alia Damaihati, tersirat kekecewaan 

Tahun Jumlah Fiksi Dokumenter

2015 14 10 4

2016 6 3 3

2017 7 5 3

2018 7 4 3

2019 5 3 2

Tabel 7.1. Film dan Karya Audiovisual Dinas Kebudayaan DIY

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, diolah kembali oleh peneliti
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atas pilihan pembuat film untuk “bermain aman”, yang justru 
menyabotase eksplorasi kreativitas dan potensi film sebagai 
medium untuk berbicara soal isu sosial-politik. Di tengah dilema 
berbaur kekhawatiran bahwa kecenderungan tersebut akan 
berlanjut dan mengakar di kalangan komunitas produksi, Ruah 
dan Kembalilah Dengan Tenang adalah pengecualian yang meng-
gembirakan. Dengan tutur bercerita yang unik, Ruah mengkritisi 
praktik poligami dan persoalan gender lain, yang memiliki akar 
kuat dalam politik dan kehidupan beragama di Indonesia. Selain 
membuktikan bahwa program pemerintah tidak membatasi 
gagasan dan proses kreatif, Ruah dan Kembalilah Dengan Tenang 
memperoleh pengakuan dari kalangan sineas nasional dan 
internasional. Pada 2017, Ruah menjuarai kategori film pendek 
terbaik Piala Citra dan memperoleh Special Mention Silver Screen 
Award dalam ajang Singapore International Film Festival 
(SGIFF). Sementara Kembalilah Dengan Tenang berhasil lolos 
seleksi dan diputar di salah satu festival film pendek internasional 
terbesar, yakni Clermont-Ferrand International Short Film 
Festival pada 2019. 

Ekshibisi yang Minim Apresiasi

Tentu saja, sinema komunitas tidak hanya ditopang oleh aktivitas 
produksi. Pemerintah lokal sadar bahwa akses terhadap film 
sebagai karya seni dan produk hiburan, terutama yang didanai 
dengan dana publik, harus dibuka lebar-lebar. Festival besar 
berskala internasional hingga pemutaran berskala kecil namun 
reguler punya peran vital. Namun, keterlibatan pemerintah dalam 
kegiatan komunitas pemutaran berbeda dengan komunitas 
produksi. Dana untuk ekshibisi dan apresiasi film disebar dan 
disalurkan ke kegiatan-kegiatan komunitas yang telah lama hadir 
di tengah masyarakat Yogyakarta dan berhasil menarik penonton 
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dari luar Indonesia. JAFF dan FFD adalah contoh festival film 
besar yang memperoleh dukungan finansial dari pemerintah 
daerah. Dengan kehendak menunjukkan perhatian terhadap 
perfilman lokal, Dinas Kebudayaan DIY bahkan membuat 
pameran khusus bertemakan “Dari Pra hingga Pasca” pada 
Desember 2015, yang dibuka dengan perhelatan JAFF dan 
ditutup dengan FFD.10 Pada 2016, pemerintah kembali menga-
dakan pameran serupa dalam rangka mengukuhkan dan mem-
promosikan Yogya sebagai lokus unik dalam industri perfilman 
Indonesia.11 Melihat kiprah dan konsistensi JAFF dan FFD, dua 
festival tersebut memang layak didukung pemerintah. 

Di sisi lain, kegiatan-kegiatan pemutaran berskala kecil lebih 
menarik perhatian saya. Salah satu contohnya adalah Klub DIY 
Menonton (KDM). Istilah “klub” tidak sembarang dipakai, 
namun mengandung makna harfiah, yaitu himpunan kelompok 
yang mendedikasikan diri pada aktivitas atau minat tertentu. 
Mengutip laporan KDM (2016, 2017), KDM adalah “inisiatif 
kerjasama antarorgan perfilman di DIY”, yang melibatkan SAPP-
Think & Create, Paguyuban Filmmaker Jogja, Yuk Nonton! dan 
SiMAMAT. Para penggerak KDM ingin pemutaran dan apresiasi 
film “tidur” selama berbulan-bulan, dan baru “bangun” menjelang 
akhir November dan awal Desember—periode perhelatan 
festival-festival film besar. Bila hanya mengandalkan festival, film-
film yang diproduksi sineas Yogya hampir mustahil mendapat 
layar. Melalui program pemutaran oleh jejaring komunitas, publik 
memiliki akses untuk menonton film yang menyuguhkan narasi, 
gagasan, dan imajinasi sosial-budaya yang beragam.

10 ì Melengkapi geliat � lm Jogja lewat pameranî , National Geographic Indonesia, 12 
Desember 2015. Dapat diakses di: https://nationalgeographic.grid.id/read/13302736/
melengkapi geliat � lm jogja lewat pameran 

11 ì Pameran potensi per� lman Yogyakarta 2016: Industri yang lain, Infoscreening.co, 26 
Oktober 2016. Dapat diakses di: https://infoscreening.co/pameran potensi per� lman
yogyakarta 2016 industri yang lain/ 
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Pada hari pertama saya tiba di Yogya tahun 2009 lalu, saya 
bertemu Suluh, seorang pegiat komunitas Yogya, di Loop Station 
yang berseberangan dengan bioskop Sonobudoyo—museum se-
jarah dan kebudayaan Jawa di area Prawirodirjan. Ternyata Suluh 
dan kawan-kawan KDM baru saja selesai melakukan pemutaran 
di bioskop Sonobudoyo, menyajikan film-film pendek di sore hari 
dengan tujuan menarik wisatawan yang mampir di area tersebut. 
“Kami sengaja pilih film-film pendek sehingga bisa ‘mengisi waktu 
luang’ turis-turis yang lewat,” jelas Suluh. Selain jeli memanfaat-
kan situs budaya “tua” dan destinasi wisata yang kurang populer 
sebagai ruang putar, strategi KDM untuk mendefinisikan “penon-
ton” secara lentur, melihat potensi wisatawan, dan menjadikan 
film sebagai pengalaman budaya mereka, mencerminkan kelihai-
an komunitas untuk bersiasat. 

Program pemutaran di bioskop Sonobudoyo bukan kerja 
sama pertama KDM dengan pemerintah lokal. Sepanjang 2016 
hingga 2017, KDM menjalankan pemutaran untuk beragam jenis 
publik. Mulai dari Aula Dinas Kebudayaan, Loop Station hingga 
panti asuhan, KDM meramu program pemutaran dan diskusi film 
sebanyak dua belas kali sepanjang 2016, dan sepuluh kali pada 
2017. Dinas Kebudayaan DIY adalah sponsor finansial utama 
program pemutaran KDM. Setiap kegiatan pemutaran dan 
diskusi, KDM mendapat anggaran sekitar Rp4 juta untuk 
menutup biaya operasional dan honor staf. Jumlah dana tersebut 
tidak bisa dibilang berlimpah. Dengan anggaran dan sumber daya 
manusia yang ada, KDM 2016-17 berhasil menggandeng dua 
festival film internasional dan satu distributor film alternatif 
nasional untuk menyuplai film dalam kegiatannya. Dua festival 
tersebut adalah International Changing Perspectives Short Film 
Festival (ICPSFF, Turki) dan ReelOzInd! (Australia-Indonesia), 
sementara distributor film alternatif lokal adalah Raketti Films. 
Pada 2016, total jumlah penonton KDM mencapai 1.545 orang—
melebihi target awal yakni 1.200 orang. Pada 2017, dengan jumlah 
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sesi pemutaran yang lebih sedikit, jumlah penonton KDM 
sebanyak 1.171 orang—tetap melebihi target awal yakni 1.000 
orang.

Catatan dan Tantangan ke Depan

Ada beberapa catatan kunci dalam keterlibatan pemerintah lokal 
dan dinamika aktivitas perfilman Yogya setelah adanya Danais. 
Kabar baik pertama ialah, ketersediaan sumber daya finansial 
membuka jalan para sineas muda Yogya untuk mengembangkan 
portofolio mereka. Kabar kedua, penggalan cerita-cerita yang saya 
temui mengindikasikan bahwa program pemerintah untuk 
mendukung aktivitas dan meningkatkan kapasitas komunitas, 
yang bisa dilihat sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil 
dengan fokus kegiatan di arena seni budaya, tidak harus atau tidak 
pasti bersifat satu arah. Transformasi sistem pendanaan produksi 
film pendek yang didorong oleh beberapa pegiat film adalah 
contoh strategi politik yang berhasil memantik dialog antara 
pemerintah dan komunitas demi mengoptimalkan dana publik. 
Setelah tuntutan atas transparansi dan seleksi berbasis kualitas 
yang kemudian disetujui pemerintah, muncul sejumlah tanggung 
jawab yang tak bisa dihindari, yakni rencana dan implementasi 
penayangan film-film pendek Danais untuk umum.

Dalam wawancara dengan mantan kepala seksi film yang 
kini menjabat sebagai Kepala M&E, Eka Kusumaning Ayu, hasil 
evaluasi program pendanaan produksi film secara konsisten 
menunjukkan bahwa sebagian besar penerima Danais tidak 
memberikan laporan pemutaran publik film-film mereka. 
Memang Dinas Kebudayaan DIY belum memiliki sistem yang 
efektif memantau peredaran film komunitas. Namun, para pe-
nerima dana produksi harus memiliki kesadaran bahwa ada 
publik dalam program pemerintah yang melibatkan komunitas 
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film. Dalam ingatan Eka, hanya Reza dan tim produksinya yang 
terus menginformasikan perjalanan distribusi film Kembalilah 
Dengan Tenang. Berdasarkan data yang saya terima pada Oktober 
tahun lalu, film tersebut telah tayang di hampir tiga puluh acara, 
mulai dari festival film lokal, pemutaran di kampus hingga festival 
film internasional bergengsi. 

Kelalaian untuk memenuhi kewajiban tersebut sulit untuk 
dilihat sebagai keteledoran administratif semata. Tentu saja, 
kesuksesan film-film karya komunitas menembus festival film 
ternama patut dirayakan dan bisa dianggap aspirasi yang lumrah 
demi meningkatkan pamor dan daya tawar film untuk terus 
diputar di berbagai jenis layar, bahkan di jaringan bioskop 
komersial. Namun, persis berkat dana dari setoran pajak publik 
itulah sehingga para sineas di lingkar komunitas bisa membuat 
film. Sebagai konsekuensinya, memastikan film-film mereka 
menjangkau publik harus menjadi prioritas. Terlebih, jejaring 
komunitas film pemutaran tersebar luas di pelosok Indonesia 
sehingga ada ruang besar untuk berkolaborasi dan memper-
panjang hidup sebuah film. 

Di lini ekshibisi dan apresiasi, Danais memberi semacam 
suntikan. Tak seperti komunitas produksi, komunitas pe-
nyelenggara festival dan pemutaran kecil memperoleh dana dalam 
jumlah yang jauh lebih kecil. Pada 2016, FFD, sebagai contoh, 
menerima bantuan finansial sekitar Rp60 juta, yang lebih dari-
pada separuhnya tidak dalam bentuk tunai. Sebagian lain 
disalurkan untuk menutupi item-item pengeluaran yang spesifik 
ada dalam kerangka anggaran pemerintah, seperti honor 
pembicara. Padahal, jumlah dan keragaman film yang di-
tayangkan dan program lain, seperti forum komunitas di JAFF, 
atau bahkan kegiatan pemutaran “sederhana” seperti KDM, me-
nuntut sumber daya materiil dan nonmateriil yang tidak kalah 
besar. Terlebih, laporan tertulis penyelenggara, liputan media, dan 
bentuk pencatatan lain mengenai kerja-kerja komunitas pemu-
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taran Yogya selama bertahun-tahun menunjukkan kesuksesan 
dan peran vital mereka dalam “menciptakan” penonton dan 
menjaga arus film komunitas untuk terus mengalir ke perfilman 
nasional Indonesia. 

Walau program pendanaan produksi film dan pemutaran 
film berjalan dengan logika yang sama, yakni swakelola, opti-
malisasi belanja anggaran yang menjadi salah satu tolok ukur 
performa kerja pemerintah justru memaksa pengelola program, 
termasuk panel kurator, untuk meloloskan film-film yang tidak 
memenuhi standar kualitas demi memenuhi kuota. Peraturan 
anggaran pemerintah yang kaku dan tidak inklusif terhadap 
aktivitas seni budaya, maka, menjadi salah satu tantangan besar 
dalam proses mencapai tujuan Dana Istimewa, yakni mengem-
bangkan perfilman Yogya. 

DINAMIKA BARU BERSAMA DANAIS
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Buku ini merupakan hasil penelitian  
Cinema Poetica Research Center tentang 
komunitas komunitas � lm Indonesia, sebuah 
aspek dari dunia per� lman Indonesia yang  
jarang tercatat dalam arus utama sejarah 
per� lman Indonesia, tetapi merupakan arena  
yang tak pernah kehilangan daya hidup di mana 
berbagai lapisan masyarakat menciptakan, 
menayangkan, dan mengapresiasi � lm di luar 
jaringan bioskop nasional. Tidak mengherankan 
jika dari komunitas komunitas seperti ini 
terkadang sineas sineas penting Indonesia lahir 
dan kemudian berkiprah di tingkat nasional, 
bahkan internasional, sedangkan masyarakat 
setempat menemukan ekspresi khasnya lewat 
medium � lm dan mampu mengartikulasikan 
berbagai isu sosial, politik, budaya ataupun 
ekonomi.
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