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ASAL USUL

Indo

Ariel Heryanto

SAYA ingin cerita, kata Debra Yatim. Ada beberapa film feature, begitu dia
memulai, dibuat oleh anak-anak muda Indonesia di Melbourne tentang anak-anak
muda di Melbourne. Dari segi teknis, cukup bagus. Tapi yang ajaib, dalam
film-film ini yang muncul hanya orang Indonesia di Melbourne. Tidak ada interaksi
sama sekali antara para tokoh dalam film itu dengan settingnya: Melbourne,
sebuah metropolitan yang sangat multi-etnis, multilingual, multikultural.

Debra menyaksikan film-film itu di sebuah kampus di Jakarta, di sekeliling
anak-anak muda Indonesia. Mayoritas penonton yang pasca-ABG kelihatan
sangat berbahagia. Tidak terganggu oleh soal yang dikemukakan Debra tadi.
"Apakah dia yang aneh sendirian?" tanyanya sambil tertawa. Dia tampak
berhati-hati memancing reaksi, tanpa mengarahkan pada sebuah penilaian
menghakimi.

Kebetulan saya pernah menyaksikan beberapa film seperti itu yang diputar di
gedung bioskop umum di Melbourne. Dalam soal ini, anak-anak muda itu
memang mengagumkan! Memang benar teknologi rekaman bukan barang besar
dan super mewah seperti zamannya Wim Umboh apalagi Usmar Ismail. Tapi ada
berapa komunitas Indonesia di luar Indonesia yang bisa memproduksikan film di
perantauan dan diputar di gedung bioskop umum di negara itu?

Tapi, ada tapinya yang lain lagi. Sehebat-hebat teknologi komunikasi mutakhir,
dan sejauh-jauh putra-putri Indonesia merantau, sorot kameranya belum beranjak
jauh. Paling tidak begitu kesan awal kita. Debra Yatim bukan yang pertama
terganggu soal ini. Festival film Indonesia yang pertama kali diadakan sejak tahun
1991 berlangsung di luar Indonesia: Melbourne, 2002! Ketika beberapa film
bikinan anak-anak muda Indonesia di Melbourne diputar, mungkin separuh deret
kursi terdepan di gedung itu diisi awak produksi, pacar mereka, teman sekost,
teman sekuliah, calon mertua. Ketika di layar baru saja muncul satu wajah yang
dikenal-belum ada cerita apalagi action-separoh penonton sudah heboh
berkomentar dan cekikikan. Mirip keluarga membuka album foto sepulang piknik.

Salah satu film itu berjudul Payung. Alur ceritanya cukup kreatif, teknis produksi
juga cantik. Ada penumpang trem yang membawa payung lalu ketinggalan ketika
turun dari trem. Penumpang ini orang Indonesia. Payung yang tertinggal
ditemukan penumpang lain. Orang Indonesia juga. Dipakai kalau hujan, juga
ketika pacaran dan menyeleweng dengan orang lain. Semuanya orang Indonesia.
Yang dikhianati marah, payung itu dilempar ke udara oleh pemilik yang baru,
jatuh, dan mengena orang Indonesia lagi. Semuanya terjadi di Melbourne.
Seakan-akan di kota berpenduduk tiga juta ini tidak ada orang lain, kecuali
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makhluk bernama orang Indonesia! Segera setelah film horor ala Jelangkung
ngetop di Indonesia, hampir semua produksi film anak-anak muda Indonesia di
Melbourne dan Sydney berkisar soal jin, setan, dan jelangkung yang berinteraksi
dengan migran Indonesia di kota-kota itu.

Tidak salah bila ada yang menuduh bahwa film-film ini mencerminkan sempitnya
wawasan anak-anak muda yang kelihatannya "cool" dan "cosmopolitan". Gaya
hidupnya wow. Bicaranya ke seluruh penjuru dunia, seperti juga SMS mereka.
Mungkin ini anak-anak dari keluarga yang mahakaya untuk ukuran dunia dari
salah satu negara yang paling miskin di dunia. Mereka tidak berbeda jauh dari
rekan-rekannya di Jakarta yang biasa nongkrong, tidak belanja, di Cilandak Town
Square, Plaza Senayan, Pondok Indah Mal, atau Taman Anggrek Mal. Yang
tersebut belakangan ini mungkin sekali menjadi mayoritas penonton yang
hura-hura bahagia ketika menyaksikan film dari Melbourne di Jakarta. Sementara
Debra menarik napas dalam-dalam.

Apakah ini gejala parokialisme? Dugaan seperti itu sah dan punya dasar. Tapi ada
baiknya juga tidak dijadikan satu-satunya tafsiran. Mungkin saja produksi film
seperti itu diselesaikan dengan semangat cinta-film (alias amatiran), dengan
anggaran terbatas, dan hasrat ingin cepat selesai. Tidak ada ambisi profesional,
yang bisa berbuntut panjang dalam soal perizinan, hak cipta, pajak, atau undang-
undang ketenagakerjaan bila menyangkut dunia Melbourne.

Soal migran dari Indonesia di tanah perantauan yang ke mana-mana berbondong
dengan saudara-saudaranya sebangsa-setanah air sudah menjadi gejala khas di
berbagai benua dan zaman. Di Melbourne ada sebuah kelompok yang
menamakan diri "Melbourne Discussion Group". Ini nama aslinya, berbahasa
Inggris. Dari luar dan namanya, kelompok ini tidak bersangkut-paut dengan
Indonesia. Tapi tema utama diskusi mereka bukan tentang Melbourne, atau
melibatkan orang Melbourne yang multi-etnik, multilingual, dan kultural. Mayoritas
anggota kelompok ini adalah mahasiswa pascasarjana dari Indonesia. Topik
diskusi mereka hampir mutlak tentang Indonesia, dan (tentu saja!) hampir selalu
dalam bahasa Indonesia. Banyak yang menarik dan bagus dari kegiatan mereka,
tetapi bukan itu pokok persoalannya. Yah, seperti film-film tadi.

Gejala seperti itu tidak aneh dan mungkin dapat dijumpai pada kebanyakan
masyarakat migran dari bangsa-bangsa lain: Turki, Italia, Yunani, Jepang, dan
seterusnya. Yang aneh, watak eksklusif itu tidak selalu disadari dan dengan
sengaja dipilih orang-orang yang bersangkutan. Tidak lama sesudah peristiwa
Mei 1998, ada diskusi yang khas eksklusif migran Indonesia di Melbourne tentang
kelompok etnis Tionghoa di Indonesia. Salah seorang peserta bertanya dengan
lugu: "Mengapa orang-orang Cina cenderung eksklusif, tidak terbuka pada
masyarakat Indonesia di luarnya, tidak terlalu peduli pada soal sosial, politik." ***
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