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Baru minggu kemarin saya menonton film di salah satu televisi swasta nasional 

berjudul “End of Day” (1999) yang dibintangi aktor kawakan Arnold Schwarzenegger. 

Bercerita tentang terbukanya pintu dunia setan yang bisa mengakibatkan kiamat. Beberapa 

minggu sebelumnya di stasiun televisi yang sama menayangkan satu paket film Rambo dari 

“Rambo: First Blood” (1986) pertama hingga “Rambo IV” (2007). Dilihat dari banyakanya 

frekuensi penayangannya, sepertinya kita sudah bisa menilai bahwa film di televisi kita 

sangat sarat akan cerita-cerita heroik.  

  

Don Shiach (2003: 91) mengkategorikan heroes dalam dua bentuk, yakni romantic 

heroes dan sensitive anti-heroes. Romantic heroes digambarkan sebagai hero yang penuh 

dengan kasih sayang dan cinta, ciri tokohnya adalah ganteng (nyaman dipandang), peduli 

dengan kejahatan, dan selalu dekat dengan para wanita. Sosok aktor dan film yang mewakili 

gaya seperti ini adalah Leonardo DiCaprio dalam film Titanic dan Tom Cruise dalam film 

Mission Impossible. Hal ini sangat kontradiktif dengan gaya sensitive anti-heroes yang 

digambarkan dalam anti kemapanan, menyukai kebebasan, melawan penguasa yang 

otoritarian, dan sikapnya mengikuti nalurinya. Jenis yang terakhir ini menjadi trend anak 

muda pada tahun 1950-an setelah kemunculan aktor fenomenal Marlon Brand, gayanya 

banyak ditiru oleh anak muda pada saat itu. Sekarang ini sosok aktor film yang mewakili 

jenis ini adalah Brad Pitt pada film “Legend of the Fall” atau Matt Damon dalam film 

“Saving Private Ryan”.   

 

Film adalah agen dari konstruksi. Seperti Turner katakan (dalam Irawanto, 1999:14) 

film mengkonstruksi dan menghadirkan kembali gambaran dari realitas melalui kode-kode, 
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konvensi-konvensi mitos dan ideologi-ideologi dari kebudayaannya sebagaimana cara praktik 

signifikansi yang khusus dari medium.  Maka film dalam paradigma konstruktif melihat 

bahwa film tidaklah bersifat netral, ia membawa kode-kode dan konvensi-konvensi mitos dan 

ideologi dari kebudayaannya. Kellner (1995:95) menjelaskan dalam paradigma kritis, bahwa 

pendekatan multikultur cukup penting dalam mengkaji media. Dengan berangkat dari 

paradigma tersebut, kita bisa membongkar wacana dominasi dan penindasan, stereotype yang 

bekerja, resistensi dari bagian kelompok yang terstigma pada representasi dominan, dan 

kemudian melawan kelompok tersebut dengan representasi dirinya, untuk melakukan counter 

dominan dan menyelewengkan representasi tersebut, dan memproduksi lebih banyak secara 

positif.   

  

Saya mencoba untuk melihat heroisme dari frame yang lain, bahwa heroism sendiri 

merupakan sebuah wacana tradisi. Tengok saja dongeng-dongeng sebelum tidur yang pernah 

kita dengarkan, legenda-legenda yang dicetak di buku Balai Pustaka atau cerita-cerita 

sewaktu kita masih di bangku SD maupun SMP yang sangat dominan dengan tema-tema 

kepahlawanan.  

Bagaimana seorang tokoh yang benar berusaha mengalahkan yang salah atau jahat. 

Sejarah budaya dan tata kepercayaan (spiritual) di Asia memperlihatkan unsur-unsur tersebut 

dalam arti yang lebih umum, yakni “keseimbangan”, seperti Yin yang dalam kepercayaan 

China dan Swastika dalam kepercayaan Budha. Dalam pandangan Tao sebagai agama tradisi 

kuno melihat keseimbangan dalam gambaran oposisi antara kebenaran dan keuntungan, 

kepercayaan Konfusiansime melihat penekanan atas keseimbangan itu. Dalam Bunga Rampai 

Konfusius menjelaskan bahwa orang-orang baik adalah orang-orang bijak yang mengikuti 

Titah Surga dan takdir (Stevenson dan Haberman, 1998:43). Walaupun ajaran ini lebih 

condong merupakan ajaran kemanusiaan (agama bumi) daripada ajaran wahyu yang 

metafisis, namun cara pandang melihat baik dan buruk sangat jelas. Sama halnya dengan 

agama kewahyuan (agama samawi) yang dengan tegas menjelaskan baik dan buruk, larangan 

dan kewajiban atau benar dan jahat. Konsep keseimbangan inilah yang kemudian 

dipersonifikasikan dalam wacana benar versus salah, jujur versus dusta, atau pahlawan versus 

penjahat.  

Cerita legenda di Asia, khususnya di Indonesia membuktikan hal itu, bagaimana 

mitos heroik Joko Tingkir dalam legenda Jawa sangat populer hingga sekarang ini, lalu cerita 

heroik Sultan Agung melawan penjajah di Batavia, Si Pitung Jagoan Betawi, hingga sisi 

heroik mistik gambaran Sunan Kalijaga dan Wali Songo, serta agungnya Sri Sultan 



3 
 

Hamengkubuwono mengusir jin-dan setan di wilayah Yogyakarta saat akan membangun 

kerajaan Mataram Yogyakarta. Di pewayangan kita mengenal adanya cerita Mahabharata dan 

Ramayana yang menceritakan pahlawan versus penjahat yang diwakili oleh Pandawa sebagai 

pahlawan, dan Kurawa sebagai pihak yang jahat, atau  Rama sebagai keterwakilan pahlawan 

dan Rahwana sebagai keterwakilan keburukan dalam cerita Ramayana. Lebih uniknya Arjuna  

dan beberapa pahlawan lain dalam cerita Mahabharata diceritakan pernah memimpin 

kerajaan-kerjaaan di Jawa. Dari dasar ini kita bisa melihat bahwa mitos heroisme dalam 

budaya Indonesia khususnya di Jawa sudah mengakar lama. Hal inilah yang kemudian 

mempengaruhi keraguan atas isi Babad Tanah Jawa sebagai sumber utama sejarah kerajaan 

Jawa, karena konteks imajinasi dan realitas bercampur aduk pada Babad tersebut 

(Woodward, 1999:11).   

Jika mengacu dari ulasan di atas, film dalam tema heroik menjadi sangat beralasan 

jika menjadi mainstream di perfilman kita. Orang di pelosok negeri akan lebih mudah 

mencerna dan tertarik dengan sebuah film yang didalamnya sangat jelas narasi tentang mana 

yang menjadi pahlwan dan mana yang menjadi penjahat. Hal ini disebabkan karena 

masyarakat kita sudah sangat lazim dengan teks-teks heroik yang sebelumnya telah ada 

dalam cerita-cerita legenda dan dongeng-dongeng. Bahkan cerita-cerita sejarah yang 

dipelintirkan menjadi dongeng sejarah, yang mana ditambahi bumbu-bumbu heroik di 

dalamnya.   

Maka sesungguhnya heroisme adalah mitos, heroisme adalah tradisi. Bisa jadi jika 

kita melihatnya dari kacamata pragmatik, maka film adalah heorisme, film adalah 

representasi jagoan, dan jagoan mewakili kepentingan dominan. Seperti halnya mitos dalam 

komik (cerita bergambar) sekarang ini, yang kebanyakan bercerita tentang hero yang 

mengalahkan lawan jahatnya.  

Barthes melihat mitos sebagai penanda yang ambigu, pada saat yang bersamaan ia 

adalah makna sekaligus bentuk, di satu sisi penuh namun di sisi lain justru sebaliknya. 

Sebagai keseluruhan tanda linguistik, makna mitos memiliki nilai sendiri dan bersifat 

histories (Barthes, 2004:165). Dilihat dari makna ia memiliki unsur pengetahuan, ide, 

ingatan, dan tingkatan fakta yang komparatif, namun dalam sisi bentuk, dengan sendirinya ia 

menjadi kosong, menjadi miskin, sejarah menguap, yang tersisa hanya huruf-huruf. Dari sisi 

ini kemudian makna bermutasi menjadi bentuk yang paradoks, dari tanda lingusitik menjadi 

penanda mitis (ibid:166).   

Apakah film heroik sesuai dengan kaedah masyarakat yang ideal? Menengok sejarah 

budaya di Indonesia, maka kesimpulan saya bahwa film heroik adalah wacana yang 
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mentradisi. Heroisme telah lama menjadi mitos dalam cerita-cerita dongeng di kawasan Asia. 

Menjadi dongeng yang diturunkan kepada anak cucunya. Hal ini dikuatkan dengan gaya 

budaya Asia sebagai bentuk budaya tutur bukanlah budaya pembaca, maka film, radio dan 

televisi menjadi pengganti budaya tutur yang sudah sekian lama bertahan menjadi tradisi.   

Baik dan jahat dianggap sebagai keseimbangan yang selalu ada setiap saat dalam 

kehidupan. Maka hal tersebut menjadi keseimbangan kehidupan, hingga pada akhirnya 

menuju pada kepentingan politik, seperti munculnya legenda Nyi Loro Kidul sebagai istri 

dari raja Mataram Jawa yang melindungi Jawa dari bencana alam dan paceklik. Binder juga 

melihat bagaimana cerita legenda Sunan Kalijaga berekses kepada keseimbangan sosial 

(Binder, 2001: 148). Binder melihat bahwa Kalijaga dianggap sebagai simbol atau metafora 

bagi keseimbangan dan kemajemukan untuk meminimalisasi perbedaan. Sunan Kalijaga 

diceritakan merupakan seorang sunan yang berlatar belakang penjahat, yang kemudian 

bertobat. Karakter Hinduisme masih terlihat jelas di dalamnya walau dibungkus simbol-

simbol Islam, seperti budaya semedi dan tasbih. Sunan Kalijaga diperlihatkan sebagai 

manusia muslim yang taat nan sakti yang ia dapatkan tanpa harus melalui tahap-tahap 

konvensional sebagai seorang muslim biasa. Sisi herosime tetap dipertahankan seperti saat ia 

mengalahkan Syeh Siti Jenar (yang dianggap murtad, dan jahat) dan penjahat-penjahat yang 

akan merampoknya. Sekali lagi heroik menjadi bumbu legenda tersebut.  

Teks-teks film heroik yang dipertontonkan di televisi kita merupakan teks-teks yang 

sesungguhnya telah mentradisi. Secara awam sebuah cerita dalam film haruslah menawarkan 

protagonis dan antagonis, memperlihatkan bahwa sang penjahat akan kalah di akhir cerita, 

sedangkan yang baik dan benar akan menang nantinya. Diakui atau tidak Barat dalam film-

filmnya mengadopsi cara bercerita di peradaban Asia yang sudah sangat lama, dan 

menyuguhkan pahlawan dan penjahat dalam representasi mereka. Maka tak ayal jika film-

film bertema heroisme lebih cepat diterima di kawasan Asia daripada film bertema drama 

yang tidak menyuguhkan aksi kepahlawanan.   

Maka dilihat dari kacamata politik ekonomi media, film bertema heroik secara kapital 

lebih mudah beradaptasi daripada film bertema lain. Dilain sisi, hegemoni budaya lebih cepat 

merangsek masuk pada pola pikir masyarakat penonton yang terbiasa menonton model film 

yang seperti ini.  

  

  

Daftar Pustaka  
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