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Duduk di Kursi 
Sutradara

IM proses pembuatan film, peran sutradara 
penting. Sosok ini yang akan mengatur dan 
t bagaimana jalan ceritanya, juga merjgarahkan 
i, eksprgsi, setting, dari lain sebagainya. 
ik di kursi sutradara sudah dijalani Agni Tirta 
)05 silam. Cowok berambut grondrong tersebut
ku menjadi sutradara merupakan passion  dalam

LETS PLAY: Proses produksi film Ayo Main yang menceritakan tentang anak-anak yang melawan buto ijo.

LAJAR TANTJAP FILM

Ha juga melihat
iembangan film saat •'%, ' M
tidak dibatasi genre-
nre tertentu. Misalnya film ■
nedi yang memasukkan momen- 
men drama keluarga di dalamnya, 
u  isu-isu sosial yang dikemas dalam 
na yang lebah umum dan santai, 
aat ini Agni bersama tim dalam Belantara Film 
igah sibuk menyelesaikan film dokumenter yang 
lanai Dinas Kebudayaan DIJ. W o rk in g  t it le  film ini 
alah "pasar pasaran” yang mengambil lokasi di 
aerapa pasar tradisional sesuai nama pasarannya 
mi pon, wage, k liw o n ,  dan lainnya, 
lenurutnya banyak film karya anak bangsa yang 
nt diapresiasi, baik lokal maupun nasional. Artinya, 
ri segi s k i l l dan kreativitasnya sudah baik, hanya 
iasinya yang belum banyak. "Terlebih di Jogjakarta 
diri banyak movie m aker handal yang patut diapresiasi 
iil karyanya,” katanya.
iyangnya film loki juga belum menyentuh ke 
syamkat umum. Dalam hal ini film lokal masih 
sifat eksklusif. Dukungan pemerintah daerah 
isa sudah baikdengan mengadakan festival atau 
npetisi dengan pendanaan yang besar. Namun, 
um mendistribusikan dengan baik mau dibawa 
nana hasil film tersebut ke depannya, 
tuang putar yang memadai untuk memfasilitasi 
a m o v ie  m a k e r  saja belum ada," imbuhnya. 
rapannya, pemerintah dapat membantu men- 
tribusikan film lokal ke pasar yang lebih luas, 
a dapat memberikan ruang khusus untuk pe- 
taran hasil karyanya, (ita/ila/nn)

Bicara film, di Jogjakarta 
banyak movie maker yang 

menelurkan karya apiknya, 
berupa film pendek 

maupun documenter. 
Mereka bermunculan dari

komunitas-komunitas film.
Hingga akhirnya mampu 
menghasilkan karya yang 

enak ditonton.

SALAH SATUNYA komunitas 
sekaligus p ro d u c t io n  house  Lajar 
Tantjap Film yang memproduksi 
film pendek bergenre fantasi sejak 
2002 silam.

"Kami lebih fokus dalam pembuatan 
film fantasi yang menggunakan 
gambar dan alternatif visualnya," 
ujar Sutradara PH Lajar Tantjap Film 
Bambang Kuntoro Murti.

Menurutnya, genre ini memberikan 
tantangan lebih dalam penggarapan
nya. Bersama tiga kawannya, yakni 
Indra Sukmana (editor), Budi Adi 
(arsip), dan Said Nur Hidayat (sutra
dara), mereka banyak menelurkan 
film-film pendek. Di antaranya, 
Love Paper (2013), A  N e w  B e g inn ing  

(2013), A m a rta  (2015), dan Ayo M a in  
(2017).

Film-film tersebut juga berhasil 
masuk dalam festival-festival film 
nasional dan internasional. Tak hanya 
itu, karya mereka juga sering me
menangkan kompetisi perfilman. 
Seperti film yang berjudul A m a r ta  

(The G ir i a n d  Water) yang diproduksi 
Dinas Kebudayaan DIJ, berhasil masuk 
nominasi sekaligus pemenang 
Apresiasi Film Indonesia Kategori

Bambang 
Kuntoro Murti 

Indra
(Sutradara) 

Sukmana 
(Editor) 

Budi Adi 
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Said Nur 
Hidayat 

(Sutradara)

‘ Film Pendek 
Love Paper (2013) 

A New Beginning 
(2013) 

Amarta (2015) 

Ayo Main (2017)

Saat ini 
mereka tengah 

mempersiapkan 
sebuah film 

panjang yang 
akan digarap 

pada 2018 nanti.

DITUNTUT KREATIF: 
Sutradara Agni Tirta mengaku menemukan 

passion dalam hidupnya di dunia film. Kini dia 
bersama Belantara Film sedang membuat film 

documenter tentang pasar tradisional.


