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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Menurut UU 8/1992, Film adalah karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan 

asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, 

dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan 

ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan 

atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem 

proyeksi mekanik, eletronik, dan/atau lainnya. 

Film diimaginasikan mempunyai daya magis atau power yang sangat 

hebat sehingga bisa menginspirasi banyak penonton. Melalui film, penonton 

seperti diajak untuk berpetualang di dunia lain seperti yang disajikan dalam film. 

Dengan melihat film,para penonton dibuat menangis tersedu-sedu, tertawa 

terbahak–bahak, terpacu adrenalinnya, dan banyak aktivitas ekspresif lainnya 

yang walaupun sebenarnya tidak secara riil, penonton seakan-akan mengalami hal 

itu secara langsung. Perasaan dalam menonton film seperti di atas saya dapatkan 

dari petikan wawancara yang saya lakukan dengan salah seorang praktisi film 

popular Indonesia.  

“Menurut saya film itu seperti Tuhan. Dia mempunyai kekuatan untuk 
“menggerakkan” yang sangat besar. Dengan menonton film, seorang kafir 
bisa tiba tiba jadi muallaf…. Dengan film, seorang preman tinggi besar 
pun bisa tiba tiba menangis tersedu sedu… Bahkan, gara gara film, Negara 
sebesar Uni Sovyet saja bisa runtuh… Film is soo powerfull!”. 
(wawancara bulan Agustus 2008)  
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 Begitu besarnya pengaruh sebuah film terhadap massa, membuat film 

menjadi salah satu media hiburan yang tetap eksis dan selalu mengalami banyak 

proses perkembangan secara teknis maupun non teknis dari jaman dahulu sampai 

sekarang. 

Film telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan 

informasi serta peradaban masyarakat dunia yang semakin terbuka wawasannya 

seiring dengan meluasnya industri perfilman. Film berkembang mulai dari seni 

hingga menjadi komersial, merupakan ekspresi kreatif secara nasional/ 

ketertarikan budaya dan sebuah obsesi serta menjadi bagian dari pasar global 

hiburan1. Dengan semakin berkembangnya industri film di dunia dapat membuat 

film-film tersebut tidak hanya dapat dinikmati secara lokal saja tetapi juga 

menyebar dalam skala internasional seperti yang dilakukan oleh dominasi film-

film produksi hollywood atau film Eropa. 

Sebagai contoh adalah industri film Inggris, yang mampu menyumbang 

devisa yang besar dengan rata-rata per tahun 653 juta pounds sejak tahun 1997 

dan menghasilkan sekitar 3,1 miliar poundsterling pada PDP tahun 2004 belum 

ditambah pajak pendapatan sekitar 850 juta poundsterling dari industri film. 

Sedangkan, industri film di Amerika Serikat sendiri mampu memperkerjakan 

246.000 warga California yang menjadi pusat industri film Amerika Serikat2. 

Dengan melihat kontribusi film yang dapat memberikan penghasilan besar, 

                                                 
1  Gorham Kindem, The International Movie Industry, (United States of America: Southern 
Illinois University Press, 2000), hlmn. 2 
2  Kompas, Kontribusi Industri Film Hanya 0,6 Persen di Ekonomi Kreatif, 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/06/26/14385243/kontribusi.industri.film.hanya.
06.persen.di.ekonomi.kreatif, diakses pada tanggal 30 Oktober 2009, pukul 22.30 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/06/26/14385243/kontribusi.industri.film.hanya.06.persen.di.ekonomi.kreatif
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/06/26/14385243/kontribusi.industri.film.hanya.06.persen.di.ekonomi.kreatif
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semakin membuat pekerja film yang pada awalnya hanya mengandalkan produksi 

seadanya semakin terpacu untuk membuat film yang dapat memberikan 

keuntungan yang besar sehingga banyak film asing yang memiliki kualitas yang 

hebat karena tingginya apresiasi dari masyarakat setempat terhadap hasil karya 

mereka. Adanya apresiasi yang tinggi tersebut akhirnya mampu memberikan 

sumbangan tidak hanya secara moral tetapi juga materil terhadap pekerja film 

asing.  

Sedangkan pada industri perfilman Indonesia saat ini menyumbang 

sebesar 0,6% dari pendapatan total ekonomi kreatif, namun demikian hal tersebut 

masih lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Inggris maupun 

Amerika Serikat yang dapat memberikan kontribusi sangat besar dalam 

menyumbang pendapatan negara. Seperti di Amerika, film Titanic bisa meraup 

hampir $1 Milyar. Tak heran, kesuksesan ini juga diikuti oleh negara Asia yang 

mengandalkan industri film, seperti India yang tiap tahunnya memproduksi lebih 

kurang 800 film. Saat ini Indonesia mampu mampu memproduksi sebesar 

pertahunnya lebih dari 33 film3.  

Di Indonesia, industri film mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah 

yang signifikan. Terbukti pada tahun 2006 mampu memperkerjakan 33.335 tenaga 

kerja atau mempunyai rata-rata per tahun sejak 2002 hingga 2006 yaitu sebesar 

31.167 tenaga kerja.  

Manfaat lain yang bisa diperoleh dari bidang ini adalah popularitas yang 

tiada habisnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi terkenal, 
                                                 
3 , Lembaga Sensor Film, Lokal dan Asing, 
http://www.lsf.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=78:lokal-
asing&catid=25:artikel, diakses pada tanggal 6 Maret 2010, pukul 09.46 

http://www.lsf.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=78:lokal-asing&catid=25:artikel
http://www.lsf.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=78:lokal-asing&catid=25:artikel
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menjadi artis pada sebuah judul film adalah shortcut untuk mencapainya. Banyak 

sekali artis film yang sebelumnya berasal dari masyarakat atau keluarga dengan 

latar belakang yang biasa saja namun karena membintangi sebuah film yang laris 

akhirnya menjadi terkenal dan kaya raya. Sebagai contoh aktualnya adalah Dian 

Sastro dan Nicholas Saputra yang sukses besar dalam film Ada Apa dengan Cinta. 

Sebelumnya, tidak ada yang mengenal Dian dan Nicholas. Namun, berangkat dari 

film tersebut, dua artis ini mengecap popularitas yang hebat sampai sekarang.  

Industri perfilman di Indonesia sebenarnya telah berkembang mulai dari 

tahun 1980-an dengan film-film lokal yang telah merambah di bioskop-bioskop 

nusantara, walaupun sebenarnya film Indonesia pernah dibuat pada masa 

penjajahan Belanda sekitar tahun 1926 (Brontoseno, 2006). Mulai menggeliatnya 

industri perfilman pada tahun 1980-an membuat industri tersebut mulai dikenal 

oleh banyak pihak. Sayangnya masa cemerlang industri tersebut sempat naik turun 

akibat mulai masuknya film-film asing yang hingga sekarang masih dapat 

dikatakan dominan. 

Dalam dunia kerja dewasa ini, memiliki karir yang selalu berkembang dan 

berjenjang sudah pasti diharapkan oleh setiap orang untuk menjadi semakin maju. 

Proses kenaikan jabatan, disertai meningkatnya penghasilan selalu menjadi 

idaman setiap pekerja yang memiliki struktur organisasi yang jelas dalam 

perusahaannya. Begitu juga dengan strata dalam karir, yang akan diberikan 

reward sesuai peningkatan karir yang didapatkan.  Kecenderungan-kecenderungan 

ini membuat pekerja yang bersangkutan melakukan perilaku-perilaku yang 

diharapkan dapat mengangkat karirnya. 
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Bagi para moviemaker yang bekerja di dunia film, hal tersebut tentu bisa 

tidak berlaku. Mereka tidak bisa mengharapkan sebuah organisasi  ataupun 

perusahaan menggaji mereka secara rutin setiap bulannya, kecuali adanya imbal 

balik karya–karya dari proses kreatif yang mereka lakukan.  

Mereka tidak bisa hidup dari apa yang telah mereka kerjakan dari 

melaksanakan tugas organisasi ataupun perusahaan tersebut, mereka hidup dari 

apresiasi yang diberikan oleh para penonton terhadap film - film yang mereka 

hasilkan. Dan, penilaian yang diberikan terhadap karya mereka sangatlah 

subyektif seseuai dengan sudut pandang penonton. Selain subyektif, penilaian dari 

sebuah karya film juga ditentukan juga oleh ”musim” ketika karya itu beredar.  

Tidak sedikit pekerja industri film yang meraih sukses ketika film-film 

yang dia produksi sesuai dengan minat penonton saat itu, begitu juga sebaliknya. 

Hal ini menjadi jawaban kenapa saat ini film dengan genre horror disisipi dengan 

unsur seks sangat ”booming”, dan selalu akan diikuti oleh trend-trend genre 

lainnya. Manakala suatu karya itu dinilai secara subyektif dan ”musiman”, maka 

tidak ada kepastian akan penghargaan yang akan diterima oleh pencipta karya seni 

itu sendiri. 

Ketidakpastian terhadap jaminan berkembangnya karir itulah yang 

seringkali menjadi alasan bagi seseorang untuk berpindah profesi. Hal ini bisa jadi 

berlaku pula pada para pekerja film di Indonesia, dimana masyarakatnya masih 

kurang bisa menghargai hak karya cipta. Pembajakan terhadap hak cipta ini dapat 

dilihat dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di 

Indonesia. Untuk tahun 2007, Polda Metro Jaya saja telah menyita kurang lebih 
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dua juta keping VCD dan DVD bajakan, sedangkan pada semester pertama tahun 

2008, jumlah yang tersita sudah mencapai 4,5 juta keping lebih (World Service 

Indonesian Radio, 1 Juli 2008).   Kompas pada tahun 1999 menurunkan laporan 

cukup panjang tentang keberadaan VCD ini. John A Sheyoputra dari Asosiasi 

Video-Movie Indonesia (AVI) memperkirakan saat itu beredar 5.000 judul VCD 

film. Dari jumlah itu 4.000 judul VCD bajakan dan 1.000 judul VCD resmi. Kalau 

setiap judul diproduksi rata-rata 3.000 kopi, maka ada tiga juta kopi yang beredar. 

Kalau harga satu kopinya Rp 50.000, maka saat itu uang yang beredar untuk VCD 

resmi saja sekitar Rp 150 miliar. Padahal, film Titanic saja bisa laku sampai 

500.000 kopi. Itu baru yang resmi. Sekitar 4.000 video bajakan konon rata-rata 

diproduksi 10.000 kopi per judul. Harga jual Rp 12.500 per judul. Dalam bentuk 

uang jumlah itu berarti Rp 500 miliar. 

Dari sekian kasus yang terjadi, para seniman telah banyak menderita 

kerugian baik materiail maupun immateriil. Contoh kasus diatas hanyalah 

sebagian kecil dari banyak kasus pelanggaran yang belum terkuak di Indonesia. 

Walaupun sudah banyak VCD bajakan yang telah disita, namun ternyata masih 

ada tempat-tempat yang berani menjual barang-barang tersebut dengan terang-

terangan, di pasar Glodhok misalnya (Tempointeraktif, 15 Maret 2008). Menurut 

Prof.DR.H.R.Abdussalam,SH, berbagai pelanggaran norma atau kaidah yang 

sering terjadi di masyarakat adalah akibat dari sikap lunak terhadap para 

pelanggar hukum, pelanggaran hukum yang dibiarkan dalam waktu singkat diikuti 

oleh jumlah orang yang lebih banyak dan tidak dipidana. Hal tersebut diatas 

tentunya semakin mempersempit dan mempersulit lahan dari para pekerja film.  
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Faktor lain yang membuat semakin sulit berkarir di bidang pekerjaan ini 

adalah sulitnya menumbuhkan bibit baru dalam industri perfilman. Hal ini 

menjadi sukar karena industri film menghargai pengalaman dan pengalaman yang 

hanya bisa didapatkan melalui bekerja. Ketrampilan, kepekaan dan softskill dalam 

pembuatan film tidak bisa didapatkan di bangku pendidikan manapun. 

Dibutuhkan pemahaman learning by doing and experiencing, yaitu membuat 

sebanyak mungkin film untuk mengetahui seluk beluk secara baik di industri 

tersebut4. Hal ini diperparah dengan  kurangnya sarana untuk mengapresiasikan 

minat pada industri perfilman, yang tentunya semakin membuat pekerja industri 

perfilman tidak dapat menghasilkan suatu kreasi yang maksimal.  

Bruce Sheridan sebagai pemimpin Departemen Film dan Video di 

Columbia College, Chicago berkata bahwa jalan terbaik untuk mendapatkan 

pengalaman untuk mulai memijak tangga perfilman adalah dengan pendidikan di 

sebuah sekolah film karena mahasiswa akan mendapatkan pengarahan yang 

lengkap mulai dari membuat naskah hingga memproduksi sebuah film sehingga 

dapat menjanjikan mereka untuk menemukan jalan yang sesuai dengan bakat dan 

minat individu tersebut. Baru setelah itu mereka bisa menerapkan dan 

mengaplikasikan di lapangan.  

Menjadi sangat berat di Indonesia dengan masih minimnya lembaga 

kesenian yang bisa menjadi wadah untuk mencari ilmu dalam perfilman. 

                                                 
4Careers in Film, http://www.thehighschoolgraduate.com/editorial/CC/film.htm, 

diakses pada tanggal 16 Oktober 2009, pada pukul  08.00 

 

http://www.thehighschoolgraduate.com/editorial/CC/film.htm
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Meskipun ada, lembaga tersebut masih memiliki sarana yang minim serta 

umumnya lembaga tersebut hanya terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta.  

Sampai saat ini, di Indonesia hanya ada satu sekolah film yang legal dan 

diakui oleh Departemen Pendidikan, yaitu Fakultas Film dan Televisi Institut 

Kesenian Jakarta (FFTV IKJ). Sekolah ini hanya ada di Jakarta yang sulit 

dijangkau oleh masyarakat daerah. Belum harga untuk mengenyam pendidikan 

tersebut tidak lah murah karena peralatan dan sarana yang dimiliki sangat minim, 

sehingga membuthkan cost tambahan untuk dapat belajar dan berkarya.  

Hal ini sedikit berbeda apabila dikomparasikan dengan Amerika Serikat, 

yang menjadi kiblat film dunia, melalui Hollywoodnya. Di sana telah tersebar 

berbagai sekolah film yang dapat memfasilitasi para pecinta film, untuk dapat 

belajar serta memiliki pengalaman membuat film. Sarana-sarana yang dimiliki 

untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin terjun ke dunia perfilman juga dapat 

dikatakan sangat memadai. Bahkan di tingkat SMA saja mereka telah memiliki 

basic studio untuk mempelajari dasar-dasar perfilman. Tidaklah heran jika 

industri perfilman di negara Amerika Serikat dapat maju dengan cepat dan 

memiliki kualitas yang bagus dibandingkan dengan negara lain. 

Penyebab lain yang menjadi penghambat karir pekerja film di Indonesia 

adalah minimnya dukungan pemerintah. Hal ini bisa ditinjau dalam Undang-

Undang pemerintah yang mengatur tentang perfilman. Banyak pasal-pasal yang 

membatasi berkembangnya industri perfilman. Salah satunya seperti yang tercatat 

pada pasal 21 yaitu diwajibkan untuk mempunyai sertifikat kompetensi dari 

organisasi profesi, lembaga sertifikasi profesi, dan/atau perguruan tinggi (Undang 
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Undang Perfilman,2006). Namun seperti tersebut diatas, profesi dan perguruan 

tinggi yang ada di Indonesia masih sangat sedikit sekali dan organisasi yang 

menangani perfilman pun tidak tersebar di berbagai kota di Indonesia, sehingga 

dengan diberlakukannya UU tersebut secara tidak langsung ikut mematikan 

perfilman Indonesia. Karena pada umumnya, banyak pekerja film yang ada di 

Indonesia tidak memiliki pendidikan khusus dalam perfilman dan berangkat dari 

pengalaman yang otodidak. Bagaimana dengan nasib 80% pekerja film yang 

selama ini telah menghasilkan berbagai film-film (baik indie maupun major) 

tanpa melalui pendidikan formal perfilman. 

Masih lekat juga dalam ingatan, pernyataan dari sutradara Ayat-Ayat Cinta 

Hanung Bramantyo yang mengeluhkan tentang mahalnya pajak film di indonesia. 

Sehingga secara tidak langsung hal ini mempengaruhi kualitas film yang 

dihasilkan. (Tempointeraktif, 21 Desember 2010) 

Selain itu, dalam UU pada pasal 31 juga tercantum bahwa festival film dan 

kegiatan apresiasi film non-profit lainnya tidak boleh dilaksanakan dalam 

bioskop. Pasal tersebut membuat distribusi film yang ada di Indonesia hanya 

dapat dipegang oleh perusahaan-perusahaan perfilman yang besar dan seringkali 

menghasilkan film yang hanya profit oriented tanpa melihat adanya kualitas dari 

cerita maupun teknis pembuatan film. Dalam pasal tersebut juga tidak 

mencantumkan jaminan adanya tempat lain bagi film-film kelas festival dan film 

non profit untuk dapat mendistribusikan hasilnya. Hal membuat keberadaan hasil 

karya mereka akan susah ter publish dan dapat dinikmati oleh masyarakat. 

Padahal film-film mereka belum tentu tidak berkualitas. Film film non major 
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bahkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi film-film besar nantinya. Sehingga 

dengan tidak adanya distribusi tersebut dapat dikatakan mematikan para pekerja 

industri film-film festival dan film non-profit hasil karya anak bangsa. 

Dibalik ”keras”nya dunia film. Tentu tetap ada suka duka dari pekerja 

film, salah satunya secara nyata dialami oleh Iman Brotoseno, yang merupakan 

salah satu pekerja film yang sukses namun mengakui bahwa bekerja dalam 

industri perfilman memang harus memiliki mental yang kuat serta keuletan dalam 

mengerjakan film-film dengan teknik yang bagus. Iman mengakui bahwa bekerja 

di industri film sering dianggap orang sebagai pekerjaan yang tidak tetap namun 

dengan semakin berkembangnya informasi dan mulai masuknya dunia dalam era 

globalisasi diharapkan peningkatan permintaan terhadap produksi film yang dapat 

memperluas bidang industri perfilman dengan bayaran yang tinggi. Rincian crew 

film mulai dari sutradara, produser, Director of Photography, Art Director, 

Casting Dircetor, Set Builder, Special Effect, Lightingman, Sound recordist, 

Musician, Editor sampai penata rias bahkan kalau di film iklan lebih spesifik lagi, 

ada food stylish yang men-dressing makanan, ada hair stylish khusus untuk iklan 

shampoo, sampai story board artist yang menggambar visualisasi setiap 

rancangan adegan dan bagi yang expert dalam disain pakaian bisa menjadi 

wardrobe stylish, atau yang berkemampuan dalam komputer, grafis bisa menjadi 

digital effect artist untuk pekerjaan paska produksi (Kindem, 2000). Kalau kita 

lihat credit tittle di layar lebar bisa sampai puluhan atau ratusan nama yang 

terlibat. Ini menunjukan banyaknya departemen dengan segala spesifikasi dan 

orang orang pendukungnya, termasuk para asisten sutadara, asisten produser, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Film_crew/
http://en.wikipedia.org/wiki/Film_crew/
http://en.wikipedia.org/wiki/Film_crew/
http://www.ilm.com/
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asistan kameramen dan sebagainya5. Bahkan seorang pembawa clipper6 besar 

perannya dalam pembuatan film. 

Dibalik kebesaran sebuah film, tidak dapat dipungkiri peran sutradara  

yang berandil besar dalam menentukan kesuksesan dan kualitas sebuah film 

tersebut.  

Sutradara adalah unsur penting dalam elemen pembuatan film selain 

penulis skenario dan produser (Kindem, 2000). Tiga pihak inilah yang akan 

berperan besar dalam menentukan kualitas dan cerita film akan seperti apa. 

Apakah akan dijadikan film komedi, horror, atau thriller lalu apakah diakhiri 

dengan happy ending atau sad ending, semua ini sutradara yang berhak 

menentukan. Pemilihan pemain pun tidak lepas dari peran serta sutradara. 

Produser akan mengajukan calon untuk pemain utama, lalu akan diadakan diskusi 

lebih lanjut dengan sutradara tersebut. 

 Sutradara memiliki tugas utama untuk memberikan pengarahan baik 

terhadap staf-staf yang ada di tempat lokasi maupun artis-artis yang memainkan 

film sehingga tercapailah suatu film dengan kondisi yang diinginkan oleh 

sutradara baik secara penataannya maupun acting dari artis yang memainkan film 

tersebut. Sedangkan sutradara sendiri memiliki beberapa staf-staf yang akan 

membantu proses berjalannya pembuatan film yaitu seperti asisten sutradara yang 

mempunyai tugas membantu sutradara untuk memastikan proses pembuatan film 

                                                 

5 Iman Brotoseno, Kerja di Film dan Pilihan Karir, 
http://blog.imanbrotoseno.com/?p=42, diakses pada tanggal 30 Oktober 2009, 
pukul 23.04 
6 “Clipper” adalah alat  penanda adegan. Dimana didalamnya tertulis bagian film yang sedang 
diambil. Gunanya sebagai penanda untuk memudahkan editor dan kru film lain.    

http://blog.imanbrotoseno.com/?p=42
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berjalan dengan lancar. Selain itu juga terdapat produser yang memiliki tanggung 

jawab terhadap pelaksanaan dan perencanaan anggaran dari pembuatan produksi 

film baik sebelum proses pembuatan tersebut dilakukan maupun saat film telah 

dibuat.  

Pekerjaan lain dalam sebuah produksi film adalah sebagai unit manager 

yang nantinya akan memiliki beberapa divisi-divisi lain dibawahnya seperti unit 

lokasi, unit calling, transportasi, dan lain lain (Greenspon, 2003). Peran dari unit 

manager sendiri adalah sebagai perwakilan dari produser jika produser tidak 

berada dalam lokasi dan memastikan untuk menyiapkan budget yang akan 

digunakan dalam produksi serta kebutuhan lain yang membantu proses 

berjalannya produksi film.  

Terdapat juga peran director of photography (DOP) yang bertanggung 

jawab terhadap sutradara dan membantu untuk menciptakan angle yang 

diinginkan dengan menggunakan kamera (Greenspon,2003). Pengaturan kamera 

yang diinginkan oleh sutradara harus mampu untuk diakomodir oleh DOP serta 

DOP juga mampu untuk memberikan saran terhadap sutradara mengenai 

pengambilan film yang dapat dilakukan. Namun tidak hanya kamera saja yang 

nantinya akan diatur oleh DOP tetapi juga pencahayaan, serta pencarian fokus 

yang akan diambil dalam sebuah adegan film. Masih terdapat banyak lagi 

spesifikasi pekerjaan dalam industri perfilman seperti editor yang akan membuat 

packaging  film sebelum diproduksi secara luas, serta sound recordist yang 

memastikan suara-suara maupun lagu-lagu yang akan dipakai dalam setiap 

adegan, dll. 
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Dalam industri film terdapat garis anggaran yang membagi antara 

“creative talent” dengan pekerja-pekerja yang lain. Maksudnya adalah dalam 

honor yang dapat diberikan di industri perfilman juga ditentukan dengan posisi 

dimana pekerja tersebut berada yaitu di atas garis sebagai aktor, penulis, director, 

dan produser; atau di bawah garis sebagai kumpulan dari banyak orang yang 

sebenarnya lebih membawa keberlangsungan film, menyatukannya menjadi satu 

dengan memakan waktu yang panjang serta membawa keajaiban tersebut kepada 

masyarakat7. Iman Brotoseno berpendapat bahwa industri perfilman sebenarnya 

dapat memberikan kontribusi dalam membuka lapangan kerja yang sebenarnya  

menjanjikan. Contohnya seorang penulis skenario dapat menghasilkan uang 

hingga 50-75 juta per skenario belum lagi jika film tersebut dapat diangkat hingga 

ke layar lebar. Belum lagi profesi Artis yang bisa mencapai 100 – 200 juta per 

judul filmnya. Untuk posisi sutradara sendiri dapat berkisar 10-200 juta per 

produksi tergantung kepada kemampuan serta kualitas film yang dihasilkan. 

Namun pada kenyataannya honor-honor tersebut tidak menentu, seperti yang 

diungkapkan oleh Iman, “Bisa saja dia (sutradara) memberikan lukisannya dengan 

gratis, ada juga yang harga lukisannya sejuta bahkan sampai ratusan juta”8. 

Bekerja sebagai pekerja film membutuhkan suatu kesabaran karena proses 

yang dapat memakan waktu yang lama serta harus dapat menghasilkan film yang 

bermutu dengan anggaran yang seefisien mungkin. Untuk menghasilkan sebuah 

film tidak hanya dilihat dari proses produksi saja tetapi juga proses pra-poduksi 

                                                 
7  Jaq Greenspon, Carrers for Film Buffs and Other Holywood Types, ( United States: The 
McGraw-Hill Companies, Inc., 2003), hlmn. 2 
8  Iman Brotoseno, Kerja di Film dan Pilihan Karir, http://blog.imanbrotoseno.com/?p=42, 
diakses pada tanggal 30 Oktober 2009, pukul 23.04 

http://blog.imanbrotoseno.com/?p=42
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yang melibatkan pekerja yang ditunjuk untuk memilih aktor yang akan bermain, 

pemilihan tempat untuk adegan yang akan diambil, penjadwalan, perencanaan 

anggaran hingga desain dari kostum yang akan digunakan dalam film juga tidak 

luput dari perhatian. Setelah proses pra-produksi dimulai maka langkah 

selanjutnya adalah proses produksi film itu sendiri hingga proses pengeditan atau 

yang disebut sebagai pos-produksi. Dan tidak lupa pengiklanan atau publishing 

dari  

Sebagaimana yang dijelaskan diatas adalah kondisi ideal bagaimana 

sebuah produksi film berjalan. Di Indonesia, dunia film bukanlah dunia yang 

menjanjikan prospek besar bagi para pekerjanya. Utamanya bagi mereka yang 

benar – benar menggantungkan hidupnya pada film. Belum adanya organisasi 

yang bisa menaungi pekerja-pekerja film di Indonesia dan mampu memberikan 

perlindungan serta berkontribusi terhadap perfilman Indonesia mempengaruhi hal 

ini. Cukup berbeda apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada di negara lain. 

Contohnya Amerika Serikat, yang memiliki organisasi pelindung pekerja film dan 

mampu berperan sebagai konduktor dengan beberapa produsen film seperti 

Twentieth Century-Fox, Paramount, Warner Bros, dan Universal Studio. Selain 

itu, Amerika Serikat mempunyai suatu organisasi serikat sutradara Amerika 

(Directors Guild of America) yang berusaha memfasilitasi para sutradara-

sutradara dengan memberikan pelatihan serta kesempatan untuk membuat kontrak 

film mereka dengan beberapa produsen ternama (Greenspon,2003). Adanya 

hubungan antara produsen film dengan organisasi sutradara yang erat ini 

disebabkan oleh timbulnya kesadaran bahwa industri perfilman di masa depan 
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akan semakin rumit, masyarakat selalu meminta inovasi baru dan peningkatan 

kualitas film, begitu juga dengan produser. Dengan adanya organisasi ini, terjadi 

transfer ilmu sesama sutradara, perlindungan terhadap hak-hak sutradara, dilain 

pihak, menjaga kualitas film agar tetap sesuai dengan permintaan produser dan 

masyarakat. Organisasi ini juga mengawasi track record mereka selama di 

sekolah dan di lapangan. Hal ini memudahkan para produser untuk mencari 

sutradara yang berkualitas serta mampu untuk menghasilkan film yang bagus.  

Industri film di India juga bisa dijadikan sebuah contoh. Dengan 

pendidikan dan keterampilan spesifik yang diinvestasikan oleh pemerintah India, 

berhasil mengurangi banyak pengangguran dan menjadikan negara Bollywood 

tersebut sebagai negara yang berhasil mengimplementasikan industri dan ekonomi 

kreatif, dalam hal ini film, sebagai penopang pembangunan nasional mereka. 

Selain itu, film bagi pemerintah India juga dijadikan salah satu produk promosi 

pariwisata dan kebudayaan dalam membangun brand image India di mata dunia. 

Keadaan seperti ini belum dapat kita temui secara signifikan di Indonesia 

mengingat bahwa masih minimnya sekolah perfilman serta kesadaran produsen 

film di Indonesia yang masih minim untuk mencari sutradara yang mampu untuk 

menghasilkan film yang berkualitas. Seperti kita ketahui, produsen perfilman 

masih berusaha untuk mengikuti alur minat masyarakat Indonesia terhadap 

perfilman yang memiliki kualitas rendah, low budget dan berupa cerita-cerita 

horor yang dibumbui oleh adegan-adegan mesum. Profit oriented tanpa 

memikirkan kreativitas untuk menghasilkan film yang mampu bersaing dengan 

perfilman asing.  
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Dengan banyaknya hambatan-hambatan dimulai dengan kondisi dari 

masyarakat Indonesia yang masih minim kesadarannya untuk mendukung industri 

perfilman Indonesia, juga disebabkan kurangnya dukungan dari para produsen 

film serta pemerintah yang dianggap semakin menghambat munculnya sutradara-

sutradara serta film yang mampu untuk membuat industri perfilman di Indonesia 

bersaing dengan produksi film asing, hal tersebut semakin memunculkan 

pertanyaan bahwa dengan kondisi yang sulit maka bagaimana akhirnya sutradara-

sutradara di Indonesia saat ini masih mampu bertahan dan bagaimana pandangan 

mereka mengenai kondisi perfilman di Indonesia.  

Adanya halangan-halangan tersebut membuat beberapa pekerja film yang 

masih bertahan, walaupun pada akhirnya tidak banyak yang menggantungkan 

mata pencahariannya dengan hanya bertumpu pada industri perfilman 

(Brontoseno, 2009). Banyak pekerja lain yang mengambil pekerjaan sampingan. 

Saat mereka tidak mampu merambah pada arena yang lebih luas lagi dan 

bergantung pada minat masyarakat akan film yang tidak berkualitas maka para 

sutradara tersebut akhirnya harus bergantung pada minat dari produsen dan secara 

tidak langsung mematikan kreativitas mereka untuk berkembang. Dengan semakin 

sulitnya untuk berkembang dan menghasilkan karya perfilman yang sesuai dengan 

tujuan mereka apakah pada akhirnya akan mengubah pandangan mereka dalam 

memaknai pekerjaan mereka selama ini dimana permasalahan untuk 

mengembangkan karya cipta mereka semakin terhambat sedangkan cinta mereka 

terhadap industri film tidak dapat dihilangkan. Fenomena ini saya dapatkan dari 
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beberapa pekerja film yang saya temui selama masa produksi. Seperti petikan 

wawancara ini,  

”...Kita memang bekerja di industri kreatif, tapi kita harus lebih ”kreatif” 
lagi untuk menjaga dapur tetap ngebul setiap hari...” 
 

Lalu tentang karir. Apa itu karir? Banyak sekali definisi karir yang dipakai 

oleh setiap peneliti, Jawabannya bergantung dari sudut pandang yang akan 

dipakai. Yehuda Baruck (2004) mengatakan, ada banyak tinjauan tentang karir. 

Salah satunya dimana karir individu seseorang direncanakan dan di manage  oleh 

organisasinya. Struktur organisasi bisa saja membuat road map atau semacam 

panduan internal yang membagi kebutuhan organisasi dalam posisi-posisi, 

hubungan antara masing-masing posisi, kualitas atau ketrampilan yang diperlukan 

untuk mengisi posisi-posisi tersebut, dan selebihnya, mekanisme yang membantu 

orang untuk menavigasi arah dan tujuannya dalam road map tersebut. Namun ada 

juga yang mengatakan karir adalah tahapan-tahapan dari individu tersebut. Mulai 

dari hidupnya, peran dan pengalamannya dalam bekerja.   

Psikolog mendefinisikan karir sebagai pola dari pengalaman dalam bekerja 

yang menentukan arah dari kehidupan seseorang.9 Menurut Keith Davis dan 

Werther W.B (1996), karir merupakan semua pekerjaan yang dilakukan oleh 

seseorang selama individu tersebut bekerja. Dalam karir terdapat beberapa elemen 

yang krusial yaitu alur karir sebagai pola yang dimiliki oleh seseorang di dalam 

karirnya; tujuan karir yaitu hasil yang berusaha untuk diperoleh oleh individu 

dalam posisi tertentu dalam karir yang dimilikinya; perencanaan karir yang 

                                                 
9 Greenhaus, J.H and Callanan, G.A.(2000), Handbook of Personality, (Forth Worth, 
The Dryden Press)  
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menjadi proses penyeleksian seseorang berdasarkan tujuan dari suatu karir dan 

arus karir untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan; pengembangan karir 

berupa suatu perbaikan demi terwujudnya pencapaian dari rencana dan tujuan 

karir yang dimiliki. Menurut Parsons (1909) dalam memilih pekerjaan manusia 

akan mempertimbangkan tiga faktor yaitu: (1) Adanya pemaknaan yang jelas 

antara pekerjaan dengan diri manusia itu sendiri; (2) Pengetahuan yang 

dibutuhkan serta prospek yang ada dalam pekerjaan; (3) Alasan yang kuat antara 

hubungan pekerjaan dengan personal10. Banyaknya variasi definisi, bisa ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa karir tidak hanya melulu pada sebuah organisasi, 

namun juga melibatkan proses dari perjalanan dan berkembangnya individu 

tersebut, yang mana dideskripsikan sebagai life stories of people.  

Beralih profesi dalam berkarir, sebenarnya bukanlah hal yang luar biasa. 

Bukanlah tanpa sebab jika seseorang beralih profesi, dari profesi satu ke profesi 

yang lain. Robert Hisrich dan Michael Peters (1992) mengatakan dalam 

melakukan suatu tindakan, seseorang selalu digerakkan oleh suatu kebutuhan 

untuk mencapai kondisi tertentu  atau keluar dari suatu kondisi . Ketidakpastian 

terhadap jaminan berkembangnya karir seringkali menjadi alasan bagi seseorang 

untuk berpindah profesi, apalagi jika menilik karir seorang pekerja film di 

Indonesia, yang mana memiliki beragam masalah seperti yang telah kita bahas 

diatas. Kita bisa menemukan banyak filmmaker yang  beralih profesi. Sebut saja 

Indro Warkop, mantan personil Warkop DKI yang malang melintang di dunia 

film 80-an tersebut telah beralih profesi menjadi seorang MC dan presenter dari 

                                                 
10 Robert Nathan dan Linda Hill, Career Counseling, ( London, SAGE publications, 2006), Hlmn.  
1 
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beberapa acara televisi. Begitu juga dengan Inneke Koesherawati, Maudi 

Koesnaedy dan Irgy Fahrezy, salah satunya paling sering muncul di saluran 

televisi Missing Lyrics di TransTV. Berbeda lagi Garin Nugroho, pada akhirnya 

memilih mendirikan sebuah event organiser yang mengurusi acara-acara televisi 

dan acara publik yang disponsori oleh pihak tertentu. Namun demikian, Garin 

tidak meninggalkan profesinya sebagai sutradara.  Lalu ada juga Nia Dinata dan 

Mira Lesmana, yang sekarang lebih sering menjadi produser daripada 

menyutradarai sendiri, dan mulai merambah dunia opera dan televisi. Dan masih 

banyak lagi pekerja film yang pada akhirnya harus berpindah profesi atau 

melakukan ”improvisasi”.  

Jika diamati, ada dua bentuk sikap yang diambil dari pekerja film diatas. 

Pertama adalah sikap tetap bertahan di dunia film dalam menghadapi 

ketidakpastian dan berbagai permasalahan yang ada dan yang kedua adalah sikap 

meninggalkan karir di dunia film dan atau berkarir di dunia. 

 Untuk meneliti fenomena diatas. penulis akan mengeksplor bagaimana 

karir ditinjau dari pemahaman, pengalaman dan pemaknaan individu, yang secara 

langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh dimana dia bekerja dan 

environmental yang dia temui dalam pekerjaannya. 

Menilik pada besarnya peran seorang sutradara dalam industri perfilman. 

Figur sutradara menjadi sangat central karena berbagai macam proses kreatif 

dalam pembuatan film menjadi tanggung jawab dari sutradara hingga memiliki 

peran sebagai decision maker yang besar selama proses pembuatan film. Sebuah 

film yang berkualitas, akan ditentukan oleh kualitas dari sutradara tersebut. Dan 
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baik pada masyarakat umum maupun industri perfilman yang akan dilihat dibalik 

suatu karya film adalah sutradara. Hal ini tercermin dari adanya penghargaan 

terhadap sutradara dalam setiap ajang penghargaan film, yang semakin 

menekankan pentingnya peran sutradara dalam menentukan suatu film berkualitas 

atau tidak.  

Oleh karena itu, penulis akan menggunakan unit analisis sutradara sebagai 

objek dari penelitian karena peran sutradara dalam industri perfilman memiliki 

tugas yang kompleks. Sehingga dalam proses pencapaiannya akan terlihat 

rencana-rencana yang dilakukan serta memiliki pemaknaan karir yang nantinya 

dapat lebih bermanfaat bagi individu tersebut. Selain itu keputusan untuk 

menjadikan objek penelitian sutradara juga dilihat dari sudut pandang bahwa 

semakin banyaknya pertumbuhan sutradara-sutradara di Indonesia saat ini sejalan 

dengan semakin berkembangnya industri perfilman.  

Penelitian ini akan menggunakan beberapa metode dalam menggali dan 

menganalisa data, yaitu obeservasi, wawancara dan metafora. Wawancara 

dilakukan secara terbuka dan berfokus pada interview dengan beberapa sutradara 

serta mengajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh masing-masing 

sutradara tersebut. Selain itu, diberikan  metode metafora, sehingga diharapkan 

penelitian akan dapat lebih luas dalam penggalian datanya namun juga tidak 

mengurangi keakuratan dari penelitian yang dilakukan. Metafora sendiri adalah 

sebuah model hubungan tanda yang di dalamnya sebuah tanda dari sebuah sistem 

digunakan untuk menjelaskan makna tanda yang lainnya. Dalam hal ini yang 

menjadi pijakan mendasar metafora adalah adanya keserupaan, kiasan retorikal 
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(rhetorical trope) atau peribahasa (figure of speech). Metafor menurut Morgan 

(1997) memiliki beberapa aspek penting yaitu: a) Metafor selalu melibatkan 

sebuah sense yang paradox; b) Metafor akan membuat penggunanya mencari dan 

menghasilkan sebuah pemaknaan; c) Metafor hanya akan memberikan dampak 

jika “mengarah pada sasaran yang tepat”; d) Ketika kita mengenalkan metaphor 

sebagai stimuli dari luar, maka sangat penting membuat orang yang melihatnya 

dipacu agar dapat menemukan sendiri makna yang ada dalam metaphor tersebut; 

e) Dalam menyikapi metafor, kita harus berusaha bersikap luwes dan terbuka 

terhadap semua kemungkinan yang ada. Metafor bisa dijadikan alternatif apabila 

menemui subyek yang faking good dan defensif. Dengan metafor, maka subyek 

akan merasa tidak ”ditembak langsung”, namun diajak berimaginasi, sehingga 

diharapkan jawaban yang diberikan jujur dan menginterpretasikan pengalaman 

individu tersebut.  

Metafor merupakan suatu ungkapan yang berkaitan dengan struktur 

pikiran, bukan hanya sebagai ornament atau pemanis dalam bahasa semata. 

Konsep berpikir adalah struktur umum yang menggunakan metafora dan metafor 

lebih dapat dilihat sebagai ekspresi dari pikiran selain bahasa, mereka beralasan 

bahwa metafor merupakan konsekuensi dari struktur dan mempengaruhi perilaku 

setiap individu. (Lakoff, dalam Moser, 2000). Metafor juga bisa disebut sebagai 

sebuah analogi-analogi yang bisa digunakan untuk memetakan pengalaman 

seseorang dengan menggunakan termonilogi dari pengalaman yang lain. Metafor 

juga digunakan untuk memperoleh pengalaman terhadap sebuah topic yang 

kompleks atau situasi baru (Moser, 2000). 
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Penggunaan metafor dalam memahami karir dan organisasi telah 

dikembangkan oleh Morgan (1980. 1986, 1997) dan Hatch (1997). Penelitian 

tentang konsep karir melalui metafor juga pernah dilakukan dalam The Concise 

Oxford Dictionary, 1990. Pengaplikasian metafora pada pembelajaran tentang 

organisasi telah banyak berkontribuso pada pengembangan konsep-konsep 

organisasi, sama seperti teori-teori lainnya. Keuntungan menggunakan pendekatan 

metafor dalam memahami karir dan organisasi, didemonstrasikan dengan baik 

oleh Morgan dalam konsep kerja dan berfikirnya, dan hal ini banyak diaplikasikan 

dalam study tentang organisasi(cf.Czaenlawska,1997). Metafora dikembangkan 

dari ilmu lebih yang telah mapan, untuk digunakan dalam ilmu manajemen, 

menjadi sangat menguntungkan, dalam pengertian bahwa analogi ini dapat 

meningkatkan pemahaman tentang studi-studi serta fenomena yang relevan. 

Banyak sekali cara yang bisa digunakan untuk mendiskripsikan karir melalui cara 

metafor. 

Pentingnya imaginasi dan metaphor dalam proses pemaknaan yaitu dimana 

pemaknaan merupakan proses asosiasi dan diferensiasi terhadap pola-pola yang 

ada dilingkungan. Tetapi kebanyakan orang, sering terjebak dalam perspektif dan 

asumsi mereka sendiri. Hal ini menyebebkan manusia menciptakan, memahami 

dan menterjemahkan dunia secara parsial (per-bagian), yaitu dengan menciptakan 

beberapa pemikiran yang baik namun menghancurkan pemikiran lainnya 

(Morgan, 1997:977). Hal ini menyebabkan pada akhirnya individu seringkali 

terjebak dengan realitas yang mereka ciptakan sendiri sehingga tanpa mereka 

sadari hal tersebut akan membawa kerugian pada individu tersebut, da, pada 
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akhirnya merugikan lingkungan sekitar baik secara finansial maupun secara 

psikologis. 

Berawal dari kondisi tersebut, banyak peneliti dan terapis menggunakan 

metaphor sebagai solusi. Ada yang menggunakan media gambar seperti yang 

dilakukan oleh Gareth Morgan, dan ada yang menggunakan media cerita seperti 

yang dilakukan oleh George W. Burns. Morgan (1997) menggunakan pendekatan 

yang diberi nama “imaginization”. 

Menurutnya, organisasi dan individu sering terjebak dalam gambaran yang 

mereka yakini sebagai kenyataan. Dalam hal ini, gambar atau imaginasi 

responden dan metaphor berperan sebagai “jendela” dan juga “cermin” artinya 

gambar dan metaphor dimanfaatkan untuk bisa melihat diri dan situasi yang 

dihadapi dari segala macam perspektif dan memberi kesempatan untuk introspeksi 

diri dan untuk berubah. Setelah mendapatkan gambaran diri yang baru, maka kita 

dapat menjadikan gambar atau imajinasi dan metaphor sebagai “jendela” yang 

akan memberikan pandangan baru terhadap dunia luar (Morgan, 1997:288). 

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pendekatan tersebut adalah agar manusia 

bisa melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang lebih “segar” sehingga 

seseorang mendapatkan gambaran diri yang lebih luas serta membantu mereka 

untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Penggunaan metaphor juga bisa 

menjauhkan seseorang dari cara berpikir konvensional, sehingga mereka dapat 

berpikir secara lebih luas dan lebih kreatif. 

Metafor sendiri terdiri dari proyeksi sebuah skema (metafor domain 

sumber) terhadap skema yang lain (metafor domain target). Sesuatu yang 
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diproyeksikan adalah topologi kognitif dari domain sumber (source domain) 

(Lakoff, 1993s,  dalam Moser, 2000). 

Dengan menggunakan triangulasi metode diatas penulis berusaha untuk 

menginterpretasikan hasil wawancara dengan beberapa sutradara dan memahami 

beberapa kiasan maupun makna baik implisit maupun eksplisit yang disampaikan 

pada saat wawancara. Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 

makna perencanaan karir pada pekerja film berdasarkan pada kultur industri 

perfilman Indonesia. Dari penelitian tentang kebermaknaan ini, diharapkan 

ditemukan value-value sutradara, kemudian dari hal tersebut mungkin bisa diteliti 

lebih jauh untuk dijadikan indikator apabila diterapkan dalam penelitian tentang 

produktivitas kerja dan hal lainnya.  Selain itu diharapkan mampu untuk 

memberikan sumbangan nyata pada penemuan alat penelitian baru serta 

memberikan pemahaman pada perusahaan yang akan memperkerjakan pekerja 

film.  

Fenomena-fenomena yang terjadi diatas menarik penulis untuk mengkaji 

hal ini. Masyarakat luas selama ini memandang industri film dipandang sebagai 

bidang yang mewah dan glamour. Namun, dibalik semua itu ternyata ada 

permasalahan besar di “baliklayar” dalam pembuatan karya-karya film tersebut. 

Ketidakpastian, tidak adanya payung hukum, rendahnya dukungan pemerintah, 

trend masyarakat yang tidak stabil adalah beberapa hal yang semakin 

mengaburkan bagaimana bisa berkarir di dunia film. Namun begitu, ketimpangan 

yang dialamiu pekerja film Indonesia ini tidak pernah menjadi perhatian 

masyarakat luas. Masyarakat memandang bahwa dunia film kita baik-baik saja. 
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Hal ini membuat penulis tertantang untuk mendalami lebih jauh, bagaimana para 

pekerja film, terutama sutradara, tetap bertahan dan meniti karir di dunia film. 

Walaupun menghadapai masalah yang begitu kompleks.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Pada saat ini penulis mengamati, penelitian tentang karir pada pekerja film 

belum banyak dilakukan. Padahal, di satu sisi, hasil atau karya dari mereka sangat 

sering kita jumpai dan kita nikmati. Selama ini masyarakat menganggap dunia 

film erat kaitannya dengan glamour dan lifestyle kelas atas. Padahal, pada 

kenyataanya banyak halangan dan rintangan seorang pekerja film selama dia 

bekerja. Hal ini memotivasi penulis untuk menemukan  

” Bagaimana pemaknaan karir pada sutradara yang memilih berkarir di jalur film, 

ditengah ketidakpastian serta banyaknya permasalahan yang harus dihadapi?” 

 

1.3 Batasan Masalah  

 Pembatasan merupakan usaha penulis untuk membatasi ruang lingkup 

permasalahan yang akan diteliti, sehingga penelitian bisa lebih terfokus. 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi karir pada pekerja film dalam konteks 

penelitian ini adalah pekerja film di Indonesia saja, hal ini dikarenakan adanya 

perbedaan system kerja dan kultur yang berbeda dengan negara produsen lain. 

Sutradara dipilih sebagai unit analisis karena sutradara adalah role sentral dan 

terpenting dalam sebuah pembuatan film, sutradara menjadi penentu akan 

seperti apa sebuah film yang akan dihasilkan sebuah tim produksi. Dan sampel 
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sutradara yang diteliti harus mempunyai pengalaman berkarir di bidang film 

minimal lebih dari 5 tahun, sehingga narasumber benar-benar competent di 

bidangnya..  

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan bagian dari penelitian untuk memberikan 

gambaran bahwa terdapat suatu permasalahan yang memerlukan solusi atau 

menghasilkan sebuah analisis baru terhadap fenomena sosial yang ada.  

Pertanyaan permasalahan dalam penelitian kali ini adalah: 

” Bagaimana pemaknaan karir pada sutradara yang memilih berkarir di jalur 

film?”  

1.5 Signifikasi dan Keunikan Penelitian 

Penelitian dalam konteks Psikologi yang mengambil subyek pekerja film 

sejauh ini sangat jarang bahkan belum pernah dilakukan. Minimnya literatur 

tentang profesi ini menjadikan sebuah tantangan tersendiri bagi penulis. 

Eksklusifitas dan masih minimnya lapangan perkerjaan di bidang film membuat 

profesi ini jarang disoroti oleh masyarakat. Padahal, film secara tidak langsung 

memberikan perubahan yang signifikan pada bidang politik, gaya hidup dan sosial 

budaya masyarakat. Pekerja film, selama ini dikenal dan dicitrakan masyarakat 

dari informasi – informasi non formal. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa 

memberikan sebuah pandangan baru tentang bagaimana pekerja film memaknai 

karirnya sebenarnya  
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Penelitian dengan menggunakan metode metafora masih jarang dilakukan 

dalam beberapa penelitian. Metafora yang selama ini menjadi referensi peneliti 

adalah metafora menggunakan alat bantu visual. Dalam penelitian kali ini peneliti 

berusaha mengangkat penelitian dalam pemaknaan karir pekerja industri 

perfilman dengan menggunakan triangulasi metode observasi, wawancara dan 

metafora imaginasi bercerita.  

Idealnya, supaya dapat merencanakan karirnya dengan baik, seseorang 

perlu lebih dalam mengerti siapa dirinya agar dapat memetakan kelebihan dan 

kekurangannya sehingga mampu merencanakan sikap-sikap yang akan diambil 

selama individu tersebut berkarya. Namun manusia bukanlah sebuah objek yang 

dapat ditebak alur berpikirnya, sehingga bisa dengan mudah diketahui apa yang 

akan dilakukan. Seringkali manusia berperilaku liar tanpa pernah diketahui pola 

pikirnya, bahkan kadang-kadang pelakunya sendiri tidak mengerti dengan apa 

yang sudah dia lakukan. Dengan menggunakan observasi, wawancara dan 

metafora, penulis mencoba untuk memahami makna perencanaan karir pada 

sutradara film. Diharapkan, dari penelitian ini akan ditemukan value – value 

seorang sutradara sehingga dari value tersebut bisa ditinjau lebih jauh apakah 

value yang dianut tersebut mempengaruhi hal lain dalam karir dan pekerjaan. 

Semisal produktivitas kerja.  
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Penulis akan mengambil referensi dari sebuah penelitian yang telah 

dilakukan oleh Aprilia W. berupa Studi Kualitatif Tentang Pemaknaan Generasi Y 

Terhadap Indvidual Karir Melalui Analisa Metafor dan penelitian yang dilakukan 

oleh Cahya Adi Sampurna dengan judul Makna Perencanaan Karir Pada Musisi.  

Dibawah merupakan tabel perbandingan hasil dari penelitian tersebut: 

Tabel I 

Perbandingan penelitian sejenis 

No Objek 
Perbandingan 

Penelitian saat 
ini 

Penelitian 
Aprilia W.  

Penelitian 
Cahya Adi K. 

1 Judul penelitian Pemaknaan Karir 
Pada Pekerja 
Film  

Studi Kualitatif 
Tentang 
Pemaknaan 
Generasi Y 
Terhadap 
Individual Karir 
Melalui Analisa 
Metafor 

Makna 
Perencanaan 
Karir Pada 
Musisi 

2 Tipe penelitian Kualitatif, 
phenomenology 

Kualitatif, 
phenomenology 

Kualitatif, 
phenomenology 

3 Tujuan 
penelitian 

Mendapatkan 
pemahaman 
mengenai 
pemaknaan karir 
pada pekerja 
industri film 
melalui sudut 
pandang masing-
masing pekerja 
tersebut 
berdasarkan pada 
pandangan dan 
pengalaman 
individu selama 
bekerja dan 
kondisi sosial 
yang ada 

Mendapatkan 
pemahaman 
terhadap generasi 
Y yang bekerja di 
Radio EBS 
tentang 
bagaimana 
generasi Y dapat 
memaknai karir 
yang dimiliknya 
melalui  
pengalaman 
sepanjang 
perjalanan 
karirnya dan 
melihat pada 
pengetahuan 
setiap individu 

Mendapatkan 
pemahaman 
mengenai 
makna 
perencanaan 
karir pada 
musisi melalui 
sudut pandang 
musisi tersebut 
dengan 
berdasar pada 
pengalaman 
dan realita yang 
ada 

4 Subjek Pekerja Film Generasi Y pada Musisi 
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No Objek 
Perbandingan 

Penelitian saat 
ini 

Penelitian 
Aprilia W.  

Penelitian 
Cahya Adi K. 

penelitian (Sutradara) radio EBS FM 
5 Metode Analisa Analisa, 

Wawancara dan 
Metafora  

Metafora  Metafora 

Dengan melihat perbandingan diatas maka dapat ditelaah terdapat 

perbedaan dalam subjek yang akan diteliti. Dalam penelitian sebelumnya subjek 

yang diteliti adalah generasi Y yang bekerja sebagai penyiar di Radio EBS FM 

Surabaya sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Cahya hanya fokus 

terhadap musisi sedangkan dalam penelitian kali ini objek berganti dan akan 

menggunakan sekelompok individu yang bekerja dalam industri perfilman.  

Selain itu pada penelitian generasi Y yang lebih disoroti adalah adanya 

perpindahan peminatan dari pekerja tersebut agar memiliki sebuah posisi yang 

diinginkan dalam jangka waktu yang relatif pendek, dan penelitian yang dilihat 

oleh musisi hanya ingin memberikan gambaran lebih kepada rencana karir dari 

musisi tersebut hingga dapat bertahan di dalam bidangnya. Dalam penelitian kali 

ini maka penulis akan lebih menitik beratkan dalam melihat perilaku pekerja 

tersebut selama mereka bekerja dan akan memfokuskan kepada pemaknaan 

pekerjaan tersebut bagi individu masing-masing sehingga dapat dihasilkan tidak 

hanya informasi atau penjelasan saja tetapi juga prediksi bagaimana sebaiknya 

bekerja pada industri perfilman.  

Perbedaan lain adalah dalam penelitian sebelumnya metode metafora 

dijadikan sebagai satu satunya metode dalam penganalisaan data, dalam penelitian 

kali ini, penulis menggunakan triangulasi metode observasi partisipatif, 
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wawancara terbuka kemudian metafora. Sehingga diharapkan, data yang 

didapatkan lebih luas, mendalam, valid dan reliabel.  

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sebuah pemaknaan dalam  karir yang 

dimiliki individu yang bekerja dalam industri perfilman dengan melihat adanya 

pengalaman dari individu tersebut serta pemahaman terhadap situasi dan kondisi 

yang ada. Dengan menyelidiki makna dalam karir tersebut, diharapkan ditemukan 

value seorang sutradara dalam memaknai karirnya. Sehingga untuk lebih 

lanjutnya dari value yang tersebut bisa dilakukan penyelidikan lebih jauh tentang 

hubungan value tersebut dengan aspek penunjang karir lainnya. Misalnya 

produktivitas kerja, dan lain lain.  

1.7 Manfaat Penelitian  

Penelitian kali ini berusaha untuk memberikan beberapa manfaat yaitu: 

Penelitian kali ini berusaha untuk memberikan beberapa manfaat yaitu: 

- Manfaat praktis:  

• Memberikan suatu pemahaman kepada perusahaan perusahaan 

industri kreatif terhadap pemaknaan karir pekerja industri film 

sesuai dengan pengalaman inter-personal sutradara. Dengan 
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melihat fenomena terjadinya naik turun industri perfilman 

Indonesia yang tidak selalu menguntungkan. 

• Memberikan informasi serta solusi dari pekerja film untuk lebih 

mengembangkan karirnya dengan memaknai industri film dengan 

melihat refleksi dari sutradara-sutradara yang telah berhasil. Serta 

memberikan informasi dan pemahaman pada  perusahaan yang 

akan memperkerjakan pekerja film.  

- Manfaat Teoritis: 

• Memberikan sebuah acuan awal bagi penelitian 

selanjutnya mengenai pekerjaan industri perfilman sehingga penelitian 

dapat lebih merambah tidak hanya pada pemaknaan tetapi juga bagaimana 

cara untuk meningkatkan kualitas suatu individu tanpa mematikan 

kreativitas yang dimilikinya dalam menghasilkan suatu karya seni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


