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ABSTRAK 

Buttonijo merupakan  distributor film independen yang menawarkan  film-film 
alternative agar terjadi keberagaman film di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas 
bagaimana strategi Buttonijo mendistribusikan film Independen kepada komunitas-
komunitas film dengan memanfaatkan ruang-ruang alternative sehingga tercipta pemutara 
film independen di daerah-daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus 
untuk memberikan gambaran dan menginterpretasi distribusi film independen yang 
dilakukan Buttonijo. Sedangkan teknik analisis data menggunakan pendekatan ekonomi 
politik media dari Vincent Mosco. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa distribusi film independen yang 
dilakukan oleh Buttonijo dapat membuat film dapat beradar cukup luas bahkan bisa 
menjangkau daerah yang belum memiliki gedung bioskop. Hal tersebut dikarenakan 
dalam mendistribusikan film independen Buttonijo bekerjasama dengan jaringan 
komunitas film independen dan dibantu dengan media internet. Buttonijo mengetahu 
bahwa komunitas film merupakan lini yang penting dalam pendistribusian film 
independen di Indonesia oleh karena itu Buttonijo berusaha menjaga hubungan dengan 
komunitas film ini melalui program yang Buttonijo tawarkan dalam website maupun 
media sosial milik Buttonijo. Akan tetapi yang membuat penelitian ini menarik adalah 
pihak Buttonijo yang ingin memberikan tawaran kepada penonton dengan jenis yang 
beragam sudah dapat membentuk sistem distribusi sendiri malah bersikap seperti jaringan 
bioskop yang menolak jenis film tertentu karena alasan-alasan tertentu.  

 

Kata Kunci:film independen, distribusi, komunitas film, ruang alternative	  

Pendahuluan 

Fokus penelitian ini adalah studi kasus distribusi film independen oleh Buttonijo 

menggunakan prespektif ekonomi polotik media. Dalam peneilitaian ini akan membahas 

bagaiman strategi Buttonijo sebagai distributor film independen untuk mendistribusikan 



	  

film independen tanpa melalui jaringan Bioskop. Buttonijo adalah sebuah rumah 

produksi yang merangkap sebagai distributor film independen yang berdiri sejak tahun 

2009. Sebagai distributor film independen Buttonijo ingin memberikan kesempatan 

tayang kepada film independen yang terbuang ataupun tidak bisa masuk dalam jaringan 

bioskop di Indonesia. Sehingga kehadiran Buttonijo bercita-cita untuk memberikan 

keragaman film kepada penonton. 

Distribusi film merupakan tahap lanjutan yang sangat penting setelah film selesai 

diproduksi. Film sebaik apapun, apabila ia tidak ditonton oleh khalayak, maka akan jadi 

film yang sia-sia. Effective distribution is fundamental to the film's success and many 

potentially prosperous films have failed at this point.(Allbaran, 2001: 34) Mekanisme 

produksi tetaplah merupakan satu dari tiga unsur tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi 

film, yaitu Produksi-distribusi-konsumsi (Sasono & Imajaya,2011 : 192). Dengan tidak 

sampai pada penonton, berarti film sebagai media komunikasi telah gagal untuk 

menjalankan fungsinya dalam menyampaikan pesan dan secara ekonomi ia telah gagal 

karena tidak bisa menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan 

keuntungan sebesar-besarnya atau minimal untuk bisa mengembalikan ongkos produksi. 

Pengertian distribusi dalam Dictionary of Media Studies (2006)yaitu, penjualan dan 

pengiriman barang-barang kepada para pengecer, seperti film ke bioskop atau majalah ke 

toko (Anderson, 2006: 71). 

Distribution is ‘the largely invisible link in the chain’ between 
production and exhibition, and it has hitherto attracted surprisingly little 
academic attention (2008, p. 354). However, through their ‘acquisitions 
policies, their promotional and marketing practices, and their links with 
production and exhibition, distributors play a crucial role in determining 
what we as audiences get to see and hence in helping to shape our film 
culture’ (Knight and Thomas 2008; 354).  

Dapat diartikan bahwa proses distribusi adalah sebuah rantai yang tidak terlihat 

yang menghubungkan antara produksi film dan pemutaran film dimana dalam sistem 

tersebut distribusi berada pada lini yang sanggat penting untuk menentukan film apa yang 

akan dilihat oleh penonton. Sehingga kesuksesan sebuah film secara ekonomi ditentukan 

oleh proses distribusi tersebut karena adalah tugas dari distributor untuk mencari agen-

agen yang akan memutarkan film tersebut dan akhirnya bertemu dengan penonton. Dari 



	  

penjelasan yang sudah di sampaikan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses distribusi 

film berada dalam ranah ilmu komunikasi yang mempelajari tentang media. Distribusi 

dibahas dalam model komunikasi Laswell yang berbunyi “The focus of the model is 

broken down by each element of communication: "'who' refers to the communicator who 

formulates the message; 'what' is the content of message; 'channel' indicates the medium 

of transmission; 'whom' describes either an individual recipient or the audience of mass 

communication; 'effect' is the outcome of the message..”(Laswell,1948;117) .  

The distribution process is designed to benefit the distributors, but not 
necessarily production companies. In addition to their positions within 
diversified conglomerates, the majors have distinct advantages that 
include distribution profits, enormous film libraries, and access to 
capital.(Wasko, 2003;60) 

 

 Sebagai powerhouse yang kuat, perusahaan distribusi film bisa dipandang sebagai 

yang paling diuntungkan sehingga muncul anggapan bahwa distributor tidak lain dari 

biang penyedot pendapatan produser (Sasono,2007;193). Maka tidak heran jika 

pendapatan produser dari hasil persentase mendapat banyak potongan (Bordwell and 

Thompson,2005;13). Di AS, rata-rata studio besar yang berlaku sebagai produser juga 

memiliki anak perusahaan sendiri yang berlaku sebagai distributor. Namun hal ini tidak 

menyebabkan terjadinya pengusaan pasar yang monopolistic/oligopolistic karena rantai 

tersebut diputus secara hukum , tidak boleh mencakup lini eksebitor  (Sasono,2007 : 

193).  

Di sisi lain arena ketidak puasan para pembuat film dengan dominasi studio-studio 

besar Hollywood maka film independen muncul. Film independent pertama kali di A.S 

sebagai bentuk perlawanan. Pada perkembangan berikutnya, semua produk (film, 

merchant, dll)  yang dihasilkan studio-studio ini disebut dengan jaringan mainstream, tak 

terkecuali dengan jaringan distribusinya. Menurut Sullivan dkk, yang dimaksud dengan 

produksi media secara mainstream adalah penggolongan berdasarkan peningkatan 

konsentrasi kepemilikan. “….in practice is that mainstream media production is 

characterized by a growing concentration of ownership.” (Sullivan, 1994:188) 

Konsentrasi kepemilikan tidak hanya dominan pada satu faktor, tetapi terjadi praktek 



	  

penguasaan dari hulu ke hilir atau dalam konteks ekonomi media praktek ini disebut 

dengan Vertical Integration. Vertical Integration yaitu saat suatu perusahaan 

mengendalikan berbagai aspek, baik produksi, distribusi dan eksibisi sebuah produk. 

(Albarran, 1996: 31). Itu artinya apabila dalam film, dimulai dari pengembangan ide, 

syuting, distribusi ke bioskop dan media-media lain, hingga penayangannya dan 

pemberian hak siar, semua dikendalikan oleh satu perusahaan. Sehingga apabila ada 

pihak yang ingin bergerak di dunia film harus mengikuti sistem yang telah terbentuk atau 

dengan kata lain mengikuti keinginan perusahaan tersebut yang sering kali hanya 

mementingkan keuntungan semata.  

Pengertian independen di sini berbeda dengan pemahaman umum secara global 

terhadap istilah independen  tersebut, karena modus produksi film Indonesia umumnya 

dapat dikategorikan sebagai produksi independen kalau memakai definisi umum. Maksud 

istilah itu disini: dibuat dan diproduksi secara gerilya pribadi, karena dana yang terbatas. 

Tidak terlalu memperdulikan arus utama film dan calon penonton karena lebih 

mementingkan pengucapan pribadi. Dan film-film itu sulit diterima oleh jaringan bioskop 

yang mapan.” (Kristanto, 2005: xvi) 

Jika di Indonesia, film independen bergerak secara mandiri dengan dana yang 

seadanya sesuai dengan kreativitas filmmaker dalam mencari funding, kru yang belum 

tentu dibayar, lalu mendistribusikan film secara door-to-door agar mendapatkan penonton 

alih-alih mendapatkan pemasukan untuk produksi selanjutnya. Berbeda halnya dengan 

film independen di kancah Internasional, seperti yang dijelaskan Francis & Kedric (1997) 

bahwa “Technically, an independent film is one developed and financed with no 

involvement from themajor studios, such as Paramount, Disney, Universal or Warner 

Bros. But the fact is, many independent companies have production, finance and 

distribution agreements with studios in place before filming ever begins” 

Dari pernyataan Franchis & Kedric bisa kita ketahui bahwa adanya film 

independen itu adalah untuk menciptakan sebuah jalan sendiri dari sebuah produksi, 

pendanaan dan distribusi yang selama ini telah kokoh dikuasai oleh institusi perfilman 

yang telah mapan seperti 5 distributor besar di Amerika. Namun jika di Indonesia 

kehadiran dari Independen ini untuk menciptakan jalan sendiri yang tujuanya keluar dari 

bayang-bayang pemerintah, sensor dan jaringa 21 yang telah memonopoli tempat 



	  

pemutaran di Indonesia. Sehingga karena sifatnya yang ingin menjadi sebuah alternative 

ini mereka harus pintar menyusun strategi dalam produksi,pendanaan dan distribusi. 

Hal yang tidak dapat dipungkiri, tujuan sebuah film diproduksi, baik mainstream 

ataupun independen, adalah untuk dapat ditonton oleh khalayak. Baik itu pada akhirnya 

diapresiasi atau lebih-lebih dikritisi. Karena itulah alasan utama mengapa film itu dibuat, 

film adalah sebuah media komunikasi yang digunakan oleh para pembuat film dalam 

menyampaikan pesannya kepada khalayak. Sehingga apabila film itu tidak 

didistribusikan kepada  khalayak, maka itu hanyalah sebuah karya yang mubazir 

walaupun berisi wacana-wacana gemilang. 

Pembahasan 

Permasalahan Distribusi Film Independen di Indonesia dan Kelahiran Buttonijo 

Pada dasarnya film independen adalah film alternatif yang dikelola secara mandiri 

lepas dari konteks mainstream yang ada baik dari sisi produksi, kreativitas, konvensi 

maupun distribusi. Hal ini kemudian dimudahkan dengan adanya kamera digital handy-

cam yang harga dan biaya operasionalnya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan 

kamera layar lebar (16mm maupun 35mm), (Kurnia,2006). Penggunaan kamera jenis 

seperti ini dikarenakan jenis kamera tersebut adalah kamera yang dijual di pasaran dan 

memiliki harga yang jauh lebih murah disbanding kamera untuk film mainstream. 

Independent filmmaking consists of low-budget projects made by 
(mostly) young filmmakers with a strong personal vision away from the 
influence and pressures of the few major conglomerates that control 
tightly the film industry. As film critic Emmanuel Levy put it, ‘ideally, an 
indie is a fresh, low-budget movie with a gritty style and offbeat subject 
matter that express the filmmaker’s personal vision.’ An independent film 
is any film that has not been financed, produced and/or distributed by a 
major entertainment conglomerate (Tzioumakis, 2015). 

Hadrirnya Film independen di Indonesia awalnya dipelopori oleh yayasan 

KONFIDEN dan para Sineas Muda hadir sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi 

perfilman Nasional yang terpuruk antara akhir 1980-an dan pertengahan 1990-an. 

(Chaiworaporn, 2007: 52). Jumlah produksi film yang terus merosot (Kompas, 2008), 

praktek monopoli distribusi dan eksibisi yang dilakukan Grup 21, dominannya film-film 

impor (khususnya Hollywood), budaya latah (apa yang sedang laku dipasaran diikuti 



	  

hingga menimbulkan keterjebakan dalam tema yang seragam seperti Sex dan Horor), 

kebangkrutan jaringan bioskop lain (selain Grup 21, khususnya yang di daerah), sensor 

(standar yang tidak jelas), kurangnya dukungan dari pemerintah. (Chaiworaporn, 2007: 

52). Sehingga bisa disimpulkan awal kelahiran dari film Indpenden di Indonesia 

disebabkan oleh ketidak puasan sekumpulan anak muda terhadap kualitas dan jumlah 

film bioskop yang semakin menurun dan tidak beragam. 

Pada tahun 1998 lahirlah sebuah film yang menjadi tonggak film independen 

Indonesia . Film yang berjudul Kuldesak ini adalah sebuah film dengan jenis omnibus 

atau film panjang yang terbuat dari gabungan beberapa film pendek. Film Kuldesak ini 

digarap oleh beberapa sienas independen pada saat itu seperti Rizal Mantovani, Riri Riza, 

Nan Acnas dan Mira Lesmana. Film ini muncul atas kegelisahan para sineas muda yang 

melihat produksi film yang terus merosot dari tahun 1994, serta akses untuk 

memproduksi film betul-betul terkonsentrasi di tangan para penguasa Negara, dan 

lembaga sensor sedang di puncak kekuasaan. Para produser film, distributor, pengimpor 

film, juga pemilik bioskop dikelompokkan ke dalam organisasi atau konsorsium yang 

direstui pemerintah. Sehingga bisa dikatakan kehadiran dari Kuldesak (1998) ini 

merupakan bentuk sikap perlawanan sebagai seorang pembuat film terhadap iklim 

perfilman pada masa itu. 

Walaupun film independen di Indonesia sudah berumur 40 tahun dan telah 

menghasilkan banyak film, tetapi hal ini berbanding terbalik dengan distrubusi dari film 

independen sendiri. Sehingga banyak film yang di produksi dari jalur independen namun 

tidak bisa dipasarkan secara optimal untuk sampai pada penonton karena filmmaker tidak 

menyiapkan jaringan distribusi untuk film tersebut. Kebanyakan filmmaker independen di 

Indonesia masih berpikir bahwa hanya jaringan festival film yang mau untuk menampung 

film independen padahal banyak orang yang ingin menonton film tersebut selain 

dipagelaran festival film. 

Kurang lebih dalam satu dekade terakhir ini, perfilman Indonesia 
telah mengalami kemajuan. Pembuat film makin banyak, produksi film 
makin beragam, dan penonton film makin tersebar. Generasi baru pembuat 
dan penonton film bermunculan di mana-mana, baik di wilayah yang 
sudah mapan maupun yang belum. Sayangnya, perkembangan ini tidak 



	  

dibarengi dengan terobosan serupa di bidang distribusi. (Hasil wawancara 
dengan Richas, 23 Oktober 2016) 

Melihat fenomena tersebut Buttonijo beranggapan bahwa terjadi ketidak 

seimbangan dalam pola distribusi film yang ada di Indonesia. Buttonijo beranggapan 

bahwa produksi dari film independen di indonesia terus bertambah setiap harinya 

sedangkan jumlah layar bioskop yang ada juga tetap terbatas. Dari layar bioskop yang 

begitu terbatas pula sudah mengantri banyak film dari dalam maupun luar negri yang siap 

untuk ditayangkan sehingga dalam kondisi ini membuat film independen semakin susah 

untuk bertemu penonton. Dengan kondisi seperti ini sebagai distributor film independen 

Buttonijo harus memiliki strategi khusus agar tetap bisa mendistribusikan film 

independen tersebut sampai pada penontonya. 

Selama ini film hanya dapat beredar secara luas di Indonesia jika film tersebut 

masuk dalam jaringan bioskop komersil yang sudah ada. Akan tetapi jaringan bioskop 

sendiri memiliki sebuah aturan terhadap film yang akan mereka tayangkan seperti 

masalah durasi dimana film tersebut harus memiliki durasi film panjang antara 60 menit -

180 menit dan regulasi dari pemerintah yang mewajibkan film yang akan tayang di 

bioskop harus memiliki surat STLS (Surat Telah lulus Sensor) dari LSF bahwa film 

tersebut sudah lolos sensor sesuai dengan UU no 33 tahun 2009. 

Ketika permasalahan administratif tersebuat sudah dipenuhi oleh filmmaker, 

jaringan bioskop sendiri memiliki standard jenis film yang akan mereka dahulukan atau 

diberikan slot yang lebih banyak karena dinilai akan mendatangkan banyak penonton. 

Hal ini dikarenakan pembagian hasil yang biasanya di tawarkan oleh pihak bisokop 

sebesar 40% film maker dan 40% pemilik bioskop siasanya 20% pajak (Ade,2013) 

Sehingga jenis film yang tidak laris namun berkualitas tidak akan bisa bertahan lama di 

bioskop atau bahkan bisa di tolak karena akan sepi penonton. Akan tetapi jika film itu 

laris akan diberikan layar sebanyak-banyaknya dan waktu pemutaran yang lama . 

Sehingga tidak heran jika film-film yang tidak laku tersebut akan hilang dalam hitungan 

hari saja dan digantikan oleh film lainya yang sudah mengantri. 

Padahal seperti yang diatur dalam UU no.33 tahun 2009  tentang perfilman bahwa 

film sebagai sebuah karya seni yang memiliki peran strategis dalam peningkatan 



	  

ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat maka negara harus mendukung 

film nasional. Akan tetapi hal ini berbeda dengan kenytaan di lapanagan karena banyak 

film nasional yang tidak dapat bertahan lebih dari 2 minggu sedangkan banyak film 

import yang dapat bertahan hingga berbulan-bulan (Pasaribu,2014). Dalam keadaan 

perfileman nasional seperti sekarang ini dimana tempat–tempat pemutaran seperti 

bioskop yang lebih berpihak kepada keuntungan ekonomi daripada aturan pemerintah 

yang menggap film adalah sebuah bentuk seni yang yang dapat meningkatkan budaya 

bangsa dan kesejahteraan masyarakat membuat film Independen harus melakukan cara-

cara kreative agar film independen tetap hadir di indoneisa. 

Harry Dagoe adalah seorang filmmaker yang tidak terima ketika filmnya berjudul 

Sunya dipotong oleh pihak LSF ketika dia memasukan film tersebut dalam bioskop. 

Harry merasa begitu kecewa dengan pemotongan tersebut dengan alesan dia tidak 

membuat film porno sesuai yang diatur dalam UU namun para pengurus LSF tidak dapat 

memahami dirinya. Oleh karena itu Harry Daggoe mengaku bahwa dirinya lebih senang 

jika filmnya diputarkan dalam ruang-ruang alternative karena bisa bebas dari aturan-

aturan tersebut. Sesunggunya ruang Alternative sudah lama digunakan oleh para 

filmmaker independen untuk memutarkan film mereka. 

Eksebisi alternatif di Indonesia hingga kini bersandar pada dua 
model utama:pemutaran film di kampus-kampus dan pusat 
kebudayaan.Banyak pusat kebudayaan di kota-kota besar seperti Jakarta 
,Bandung,Yogyakarta dan Surabaya memiliki fasilitas yang 
memadai.(Sasosno,280,2011)  
 

Ruang alternative itu sendiri sebenarnya bukan berupa gedung ataupun sebuah 

ruangan yang memang disediakan khusus untuk pemutaran film saja. Akan tetapi ruang – 

ruang alternative ini biasanya berupa hall dari sebuah rumah kebudayaan seperti Wisma 

Jerman yang ada di Surabaya ataupun bisa berbentuk sebuah kelas yang dilengkapi 

dengan proyektor dan sound yang ada di kampus-kampus. Namun ruang alternative itu 

tidak harus selalu berbentuk sebuah ruangan bisa saja berbentuk layar tancap atau 

pemutaran secara outdor. Sehingga bisa dikatakan ruang alternative itu adalah sebuah 

tempat yang memiliki fasilitas yang baik digunakan untuk melakukan pemutaran film dan 

dapat dinikmati banyak orang. Pemanfaatan rumah budaya dan kampus-kampus ini 



	  

sering dipilih karena secara peraturan tempa-tapat ini adalah sebuah ruang yang dapat 

diakses secara gratis dan bisa bebas untuk menayangkan film-film yang tidak lulus sensor 

karena tempat-tempat tersebut adalah tempat pendidikan yang beranggapan film adalah 

sebuah media audio visual yang mengandung muatan informasi. Pemutaran pada ruang-

ruang alternative tersebut dikelola oleh komunitas-kominitas film independen yang 

menyebar di Indonesia. 

Kami menganggap komunitas ujung tombak perfileman karena 
hanya di kalangan komunitas film bisa berdar.Karna hanya di kalangan 
komunitas film bisa ditonton di diskusikan dan memiliki feedback 
terhadap filmmaker.karena jika hanya penonton bioskop sangat kurang 
memberikan feedback kepada filmmaker. Film biasanya hanya tayang di 
bioskop oleh karena itu jika tidak ada komunitas siapa yang akan 
menonton film indi yang kebanyakan tidak beredar di bioskop. (Hasil 
wawancara dengan Richas, 23 Oktober 2016) 

Selama ini komunitas film adalah ujung tombak dari film independen di 

Indonesia. Komunitas film pendek inilah yang membuat sirkulasi film independen di 

Indonesia berjalan. Di dalam komunitas film ini, film independen diproduksi, didistribusi 

dan dikonsumsi oleh mereka sendiri walaupun ada orang diluar komunitas film yang 

melakukan kegiatan tersebut tetapi tidak memiliki jaring seluas dari jaringan komunitas 

film. Komunitas film adalah kelompok-kelompok penggiat film, khususnya kelompok 

penggiat film di luar jalur industri, sedangkan yang berada di jalur industri lebih dikenal 

berada dalam wadah yang disebut organisasi, asosiasi, atau perusahaan 

(Nugroho,Herlina,2015). Sekarang ini  komunitas- komunitas film tersebut menjadi ruang 

alternatif dan dialog berbagai film sekaligus motor penggerak utama perfilman pasca 

reformasi di kala lemahnya perfilman nasional. Komunitas film banyak bertumbuh di 

Indonesia, terutama pada kota-kota yang cukup kuat dan kental perkembangan budaya 

serta pendidikannya, seperti di Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Malang, dan Denpasar. 

Kerjasama Buttonijo dengan Jaringan Komunitas Film Independen 

Permasalahan tempat pemutaran ini adalah salah satu pembeda yang sangat 

mencolok antara jaringan eksebisi Buttonijo dengan jaringan yang dimiliki oleh sinema 

21. Dengan memiliki jaringan bioskop yang besar di Indonesia membuat jaringan 21 

memonopoli pendistribusian di Indonesia karena hanya dari layar bioskop itu film bisa 



	  

dikonsumsi oleh penontonya. Dan karena kepemilikian layar yang begitu banyak di 

Indonesia jaringan 21 hanya memberikan itu kepada film-film yang berpotensi 

mendapatkan keuntungan yang besar sedangkan film yang sepertinya sepi penonton 

hanya diberikan dengan waktu pemutaran yang bisa hanya mencapai 4 hari saja. Selain 

bertarung dengan film nasional yang memiliki dana besar film independen tadi juga harus 

bersaing dengan film import yang memiliki dana marketing yang banyak sehingga bisa 

mendapatkan slot layar bioskop yang sangat bayak. Persaingan dengan film impor itu 

dikarenakan kepemilikan dari bisokop 21 yang sama dengan subentra grup yang 

merupakan importir film di Indonesia. 

Dengan kondisi tersebut susuah bagi Buttonijo untuk masuk jaringan distribusi 

bioskop sehingga mereka harus memilih jalur lain untuk mendistribusikan film 

independen. Distribusi film merupakan tahap lanjutan yang sangat penting setelah film 

selesai diproduksi. Dengan tidak sampai pada penonton film sebaik apapun akan menjadi 

sia-sia. Effective distribution is fundamental to the film's success and many potentially 

prosperous films have failed at this point.(Abrams, 2001: 34). Dengan tidak sampai ke 

audiens, berarti film sebagai media komunikasi massa telah gagal untuk menjalankan 

fungsinya dalam menyampaikan pesan dari film maker tersebut. 

Nyatanya karya film di Indonesia rata-rata hanya punya satu 
kesempatan tayang, yakni bioskop. Itupun kalau filmnya secara 
administratif layak masuk bioskop: film panjang dan lulus sensor. Film-
film itu yang kemudian diedarkan secara internal oleh sesama jaringan 
bioskop. Di luar itu, tidak ada. Di Indonesia belum ada lembaga khusus 
yang menangani distribusi film. Selama ini peredaran film di luar bioskop 
terlampau bergantung pada aktivisme individu dan komunitas, yang 
cenderung tidak rutin dan tidak bertahan lama. Ada juga pembuat film 
yang berinisiatif lebih mengedarkan filmnya secara mandiri ke komunitas-
komunitas, tapi tidak banyak dan juga tidak bertahan lama, karena energi 
fisik maupun materi yang dibutuhkan untuk mengerjakan itu tidaklah 
sedikit. (Hasil wawancara dengan Richas, 23 Oktober 2016) 

 Dengan pemahaman mengenai situasi film independen saat ini maka Buttonijo 

harus memiliki sebuah strategi untuk menjalankan distribusi mereka. Strategi adalah 

keseluruhan rencana organisasi, meliputi apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara 

mencapainya. (Ashill & Davies, 2003). Dalam strategi pendistribusian Buttonijo saat ini 

mereka menggunakan sistem USB Sinema yang dijual seharga Rp 250.000 untuk film 



	  

panjang dan Rp.100.000 untuk film pendek. Penggunaan USB Sinema Buttonijo menjual 

pada pihak komunitas eksibitor untuk nantinya diadakan pemutaran secara berbayar di 

ruang-ruang alternative yang ada. Sehingga denggan menggunakan sistem tersebut 

Buttonijo lebih bebas untuk mendistribusikan jenis film yang beraneka ragam bahkan 

film yang tidak lulus sensor. 

Strategi Buttonijo Merapikan Komunitas Film Untuk Menjadi Penonton 

Dalam prakteknya Buttonijo membangun sebuah jaringan ekonomi dalam 

jaringan film independen yang sudah terbentuk sejak lama. Dalam komposisi tersebut 

komunitas eksibitor dianggap sebagai para pemilik bioskop dimana ruangan bioskop 

mereka adalah ruang-ruang alternative yang ada. Dalam pembangunan jalur film 

independen yang dilakukan oleh Buttonijo tersebut terjadi proses Komodifikasi. Mosco 

mendefinisikan komodifikasi sebagai: "the process of transforming use values into 

exchange values" menjelaskan proses komodifikasi dalam hal sederhana: Komodifikasi 

mengacu pada transformasi produk yang nilainya ditentukan oleh kemampuannya untuk 

memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat, nilai penggunaannya, menjadi produk 

yang nilainya ditentukan oleh apa yang dapat perintah di pasar, nilai tukarnya. Oleh 

karena itu  komodifikasi bisa dikatakan terjadi ketika nilai sosial atau individu yang tidak 

berwujut dari suatu produk dan menjadi berbentuk uang.  

Setelah mengurai komodifikasi yang telah dilakukan oleh Buttonijo sekarang 

peneliti akan mungurai proses spasialisai yang dilakukan oleh dalam Buttunijo. How does 

the human act of communication become a product produced for a profit? Spatialization 

is the process of overcoming the constraints of geographical space with, among other 

things, mass media and communication technologies (Mosco,2007;13). Spasialisasi 

adalah adalah perpanjangan tanggan dari korporasi dalam media atau berupa perluasan 

bidang usaha. Dalam proses spasialisasi sebuah presusahaan media dapat melakukan 

dengan beberapa cara yaitu integrasi vertical, integrasi horizontal dan globalisasi. 

Dalam spasialisasi integrasi vertical membahas bagaimana sebuah perusahaan 

membuat sebuah system korporasi dimana dapat saling menunjang dalam bisnis tesebut. 

Dengan integrasi vertical sebuah perusahaan bisa menunjang usaha dari setiap lini usaha 



	  

yang mereka ciptakan. Sesungguhnya Butonijo adalah bentuk integrasi vertical dari PT 

Dahlia Kolektif yang bergerak dalam ranah produksi film dan iklan. Sehingga PT Dahlia 

Kolektif bukan hanya memproduksi film independen saja melainkan mereka juga 

memprodusi konten untuk keperluan Industri seperti pembuatan TV series berjudul 

Kalijodo untuk TV A+E Network yang tidak di distribusikan pada Buttonijo. 

Selanjutnya peneliti akan meneliti strukturasi yang dilakukan oleh Buttonijo 

karena Amir Pohan dan Myrna Pohan mengaku hanya bekerja sebagai filmmaker saja 

sehingga peneliti tidak bisa meneliti spasialisasi Horizontal. Karena proses spasialisasi 

horizontal hanya terjadi jika pemilik media memiliki sebuah bisnis yang tidak saling 

berhubungan dengan bisnis lainnya. Structuration describes a process by which 

structures are constituted out of human agency, even as they provide the very “medium” 

of that constitution (Mosco,2009;203). Sehingga fungsi strukturasi  adalah membangun 

sebuah hubungan social, yang biasanya terbentuk dari kelas soasal, jenis kelamin, ras dan  

gerakan sosial. Dalam proses strukturasi selalu menggunakan sebuah pendekatan budaya 

yang dikenal dengan Hegemoni. 

Kehadiran Buttonijo dapat dikatakan membawa sebuah budaya baru dalam film 

Independen yaitu dengan penerapan system jaringan pemutaran berbayar. Pembentukan 

sebuah system jaringan tersebut dikarenakan target pasar dari Buttonijo adalah eksibitor 

independen yang nantinya harus bekerja mencari penonton agar para eksibitor tersebut 

bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk membeli film. Walaupun Buttonijo 

mendaku dirinya adalah distributor film Independen tidak semua film Independen masuk 

dalam katalog Buttonjo karena menrut Richas Buttonijo ingin memiliki sebuah ciri khas 

tertentu yang bergaya arthouse. 

Paggelaran festival film tersebut menghadirkan strata yang  tercipta karena 

anggapan bahwa hanya film yang dapat lolos dalam sebuah festival film adalah film yang 

bagus dan layak untuk di tonton. Hegemony terhadap cirta festival sebagi sebuah proses 

kurasi terhadap film bagus dan jelek ini yang  dimanfaatkan oleh Buttonijo dengan 

mewadahi Film-film yang telah berkeliling dalam pagelaran festival tersebut karena 

diminati oleh penonton film Independen. Sehingga konsep dari distribusi Independen 



	  

yang diterapkan oleh Buttonijo sesungguhnya adalah sebuah tiruan dari distribusi 

mainstream yang hanya memberikan slot kepada film yang sesuai dengan selera pasar. 

Penutup 

Berdasarkan hasil pembacaan peneliti terhadap Distribusi Independen Buttonijo 

film mengunakan prespektif ekonomi politik-media tiba akhirnya pada kesimpulan 

penelitian ini. Sesuai dengan judul tersebut dari penelitian ini berusaha untuk 

menganalisa strategi yang digunakan oleh Buttonijo dalam proses pendistribusian film 

independen dengan menggunakan prespektif ekonomi politik-media dari Vincent Mosco.  

Dalam prespektif ekonomi politik-media, Mosco menjelaskan bahwa ada tiga “entry 

point” yang harus dianalisa oleh peneliti.untuk menggunakan prespektif ekonomi politik-

media. Ketiga “entry point” Itu terdiri dari Komodifikasi,Spasiallisasi dan strukturasi. 

Dengan prespektif ekonomi-media tersebut peneliti ingin mengetahui bagaiman cara dari 

sebuah distributor film independen berstrategi untuk bertahan dari industri film 

mainstream di Indonesia. Berikut ini adalah uraian dari peneliti berdasarkan temuan 

peneliti: 

Buttonijo sebagai sebuah distributor film independen lahir karena adanya 

pergerakan film independen yang sudah masuk pada  tahun 70 an tetapi belum memiliki 

sebuah formula yang efektif dalam proses distribusi film independen tersebut. Kehadiran 

dari film indepen tersebut muncul karena adanya ketidakpuasan dari pihak tertentu 

terhadap sebuah sistem bioskop maupun aturan pemerintah yang tidak mendukung 

keadilan dalam pemutaran sebuah sistem pemutaran film atas nama pasar. Film 

independen ini lahir sebagai sebuah bentuk terhadap sistem tersebut yang akhirnya 

menciptakan sebuah kesamaan dalam industry film nasional sehingga film independen 

berusaha untuk menawarkan jenis film yang berbeda dan segar. Oleh karena film 

independen tidak memiliki jaringan sebesar film mainstream dan beberapa konten film 

tidak sesuai dengan aturan yang ada maka film independen harus memiliki sebuah 

strategi khusus dalam mendistribusikan film-film tersebut. 

Dengan kehadiran dari Buttonijo berusaha untuk menjawab tantang distribusi film 

independen yang terbatas dengan program USB sinema. Dalam program USB sinema 



	  

tersebut Buttonijo bisa menggerakan sebuah jaringan independen diluar dari jaringan 

bioskop yang dikelola oleh komunitas-komunitas eksibisi. Dengan pendistribusian 

melalui USB sinema para film maker independen ini tetap dapat membuat film sesuai 

idealis mereka tanpa harus mempertimbangkan pasar dan regulasi yang ada. Sehingga 

dengan adanya Buttonijo membuat film independen dapat didistribusikan secara luas dan 

efektive. 

Hadirnya distribusi film independen seperti Buttonijo membuat sebuah sistem 

baru dalam pergerakan film independen di Indonesia. Dalam sistem tersebut Buttonijo 

berusaha mengaplikasikan sistem industri film mainstream dalam film independen di 

Indonesia dengan cara mengubah film independen yang biasanya hanya memiliki nilai 

guna kini menjaidi memiliki nilai tukar. Dalam penggunaan sistem tersebut Buttonijo 

menggunakan uang sebagi kunci dalam proses distribusi yang mereka kelola. Sistem itu 

bekerja ketika Buttonijo menyepakati kontrak dengan pihak film maker lalu menjual film 

tersebut dengan harga Rp.250.000 untuk film panjang dan Rp.10.000 untuk film pendek, 

kemudian system tersebut berlanjut ketika para eksibitor membeli film tesebut dari pihak 

Buttonijo dengan harga yang ditentukan, setelah itu eksibitor menawarkan tarif tiketing 

kepada penonton atau mencari sponsor agar film tersebut dapat sampai pada para 

penontonnya. 

Saat ini Buttonijo sebagai distributor film independen sudah bisa membuat sistem 

untuk mengakali himpitan jaringan bioskop dan regulasi pemerintah dalam 

mendistribusikan film independen. Akan tetapi dalam kesuksesan Buttonijo 

mendistribusikan film independen sosok Buttonijo mulai mengikuti sikap dari industi 

film mainstream. Sikap tersebut terlihat dari proses pemilihan film yang akan 

didistribusikan maupun film yang akan mendapatkan funding Buttonijo harus sesuai 

dengan selera pemilik Buttonijo yaitu Amir Pohan dan Myrna Pohan. Dengan adanya 

proses kurasi menujukan skap dari Buttonijo yang ternyata tetap memilih jenis film 

tertentu untuk dapat masuk dalam jaringan distribusi mereka. Dari sikap tersebut 

memperlihatkan bagaimana cara pandang Buttonijo  sama dengan sikap Jaringan bioskop 

yang memilih film berdasarkan pertimbangan internal mereka, Padahal kehadiran film 

indepenen adalah untuk mencari kedalilan dalam perebutan layar. Hal yang membuat 



	  

Buttonijo sama dengan jaringa 21 adalah mereka lebih mendahulukan film yang 

berkaitan dengan mereka untuk diutamakan, Jika pada Butonijo dutamakan film garapan 

dari Amir Pohan dan Myrna Pohan yang juga merupakan film maker dan PH, Jika dari 

jaringan 21 mengutamakan film impor karena mereka adalah importer film di Indonesia.  
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