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Budaya Instan 
Jadi Pilihan

f
gungkapkan budaya menonton 
merupakan salah satu karakter 
penting dalam perfilman yang 
tidak perlu  m em baca dan 
menulis.

“Karakter film muncul dari 
budaya-budaya yang muncul 
pula. Mediafilmyangmerupakan 
media hitam putih. Ini menjadi 
alasan khususnya masyarakat 
muda yang lebih memilih me
nonton," ungkapnya.

Pada Kuliah Umum yang 
diselenggarakan Prodi Ilmu 
Komunikasi UMY dan Magis-

BANTUL, BERNAS -
M asyarakat Indonesia um 
umnya lebih memilih budaya 
menonton daripada budaya 
membaca atau menulis. Pertim
bangannya sederhana, budaya 
menonton mudah dicerna, dia
mati dan diikuti.

Hal itu terungkap dalam 
kuliah umum bertajuk Perkem
bangan Media, Religi, dan 
P o litik , K am is (10/11) di 
Gedung Amphi Teater Pas-' 
casarjana Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (UMY).

“B udaya di Indonesia  
adalah budaya menonton yang 
menjadi budaya instan. Seperti 
yang terjadi saat ini sekitar 70 
persen anak muda lebih me
nyukai menonton film, televisi, 
maupun mengakses via internet 
daripada datang ke majelis- 
majelis. Menonton ini lebih 
cepat menyerap informasi dan 
menganalisis apa yang diton
ton,” ujar Dr Zuly Qodir, salah 
satu pembicara.
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ter Ilmu Pemerintahan UMY 
ini, Garin menambahkan media 
hitam putih merupakan media 
yang mudah dicerna dan ma
syarakat lebih cepat menganalisa 
informasi yang diperoleh dengan 
mudah.

Namun demikian dia me
nyayangkan saat ini muncul 
kebebasan penyebarluasan in
formasi, sehingga memberikan 
dampak yang buruk bagi ma
syarakat Indonesia. Terlebih 
budaya menonton masih melekat 
di Indonesia.

Menurut Dosen Magister 
Ilmu Pemerintahan UMY ini, 
sejak era sebelum reformasi, 
budaya di Indonesia tidak 
mengenal budaya membaca 
dan menulis, tapi lebih pada 
budaya menonton.

Budaya menonton ini tentu 
dipengaruhi oleh cara pandang 
media dalam menyajikan in
formasi. Mempengaruhi cara 
pandang bisa dilakukan me
lalui perfilman. Seperti halnya 
cara pandang sutradara yang 
mengarahkan skenario agar 
memunculkan karya yang dapat 
dianalisa penonton.

“Saat ini masyarakat den
gan m udahnya m engakses 
media. Media selalu membuat 
fantasi kepada penonton ber
dasarkan pandangan subyektif 
para sutradara. Pandangan 
subyektif dibangun era prar- 
eformasi,” jelasnya.

Produser dan sutradara 
film, Garin Nugroho, men-

►  ke hal 15

Sambungan dari halaman 9

“Contohnya, muncul kebe
basan perkembangan media saat 
ini yang sangat viral di masyara
kat yaitu kebebasan mengakses 
film berbau SARA, seperti unsur 
pomoa,” kata dia.

Pada zaman sebelum refor
masi, jika ada yang mau menon
ton film porno harus sembunyi- 
sembunyi. “Tidak seperti zaman 
sekarang yang dengan mudahnya 
diakses di internet, maupun dima
sukkan pada adegan perfilman. 
Hal ini g sangat kita sayangkan,” 
jelasnya. (*/ptu)
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KULIAH UMUM -- Dr Zuly Qodir dan Garin Nugroho mengisi Kuliah Umum, Kamis (10/11), di 
Gedung Amphi Teater Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Keduanya 
menyampaikan tentang budaya menonton yang kemudian menjadi budaya instan.


