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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Film 

Film merupakan medium estetis yang bersifat komunikatif, dimana pada satu sisi, 

ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh pembuatnya dan pada sisi yang lainnya, 

ada pihak yang menerimanya yaitu penonton. Film juga bersifat persuasif, dimana 

ia dapat mempengaruhi perasaan dan penilaian penonton terhadap suatu hal. 

Penonton mengalami ruang dan waktu dalam film dengan cara mempersepsikan 

gambar dan suara yang ditampilkan sehingga objek yang ditampilkan seakan-akan 

hadir dalam dunia penonton secara nyata (Corrigan, Mazaj, White, 2011, hlm. 1). 

Di dalam buku “Critical Visions in Film Theory: Classic and 

Contemporary Reading,” Corrigan, Mazaj, White (2011) juga mengutip Hugo 

Munsterberg, seorang professor psikologi di Universitas Harvard, yang 

mengatakan bahwa menonton film merupakan pengalaman yang berbeda dari 

bentuk kesenian lainnya, termasuk teater. Walaupun film memiliki kemampuan 

yang unik untuk memanipulasi persepsi penonton terhadap ruang dan waktu, 

tetapi maksud dan tujuan dari sinema bukanlah untuk meniru dunia, namun untuk 

memberikan pandangan yang baru terhadapnya (hlm. 2–3). 

2.2.  Bentuk (Form) pada Film 

Film, sama halnya seperti karya-karya seni lainnya, mempunyai bentuk atau form.  

Menurut Rabiger & Hurbis-Cherrier (2013), “bentuk atau form adalah bagaimana 
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konten (yang berasal dari sebuah naskah film) tampak pada layar, dan form tidak 

seharusnya diperlakukan sebagai perangkat yang hanya bersifat fungsional.” 

Terdapat banyak sekali kemungkinan yang tidak terbatas dalam mengelola bentuk 

sebuah film, namun biasanya seorang sineas akan membatasi keputusan kreatifnya 

dengan mempertimbangkan kebutuhan naratif, logika, sudut pandang, dan suasana 

dari cerita, yang nantinya akan direalisasikan dengan pemilihan genre, bahasa 

visual, sudut kamera, dan berbagai elemen audio dan visual lainnya (hlm. 125). 

Bordwell & Thompson (2016) menjelaskan bahwa bentuk atau form 

sebuah film memegang peran sentral yang sangat penting pada sebuah film, 

terutama terhadap bagaimana film tersebut akan berdampak dan dilihat oleh para 

penontonnya. Sineas memberikan sebuah pengalaman tontonan yang terstruktur 

melalui pola-pola tertentu yang akan memciptakan sebuah bentuk atau form dari 

film. Dengan pola-pola tersebut, sineas menarik perhatian penonton dan 

mendorong mereka untuk menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dan 

merangkainya menjadi sebuah bentuk keseluruhan dan kesatuan yang lebih besar 

(hlm. 51–52). 

Bentuk pada film dimaknai sebagai keseluruhan dari rangkaian hubungan-

hubungan yang diciptakan dari bagian-bagian kecil dari elemen sebuah film. 

Contohnya dalam film The Wizard of Oz (1939), penonton diharapkan untuk 

mengikuti cerita, yaitu pola dari elemen-elemen naratif berupa peristiwa-peristiwa 

yang mengikuti karakter-karakter dalam film. Dorothy bermimpi bahwa angin 

topan membawanya ke Oz, dunia dimana ia bertemu dan kemudian pergi 

berpetualang bersama dengan karakter-karakter yang lain dalam film. Pada 
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akhirnya, Dorothy terbangun dari mimpinya untuk mencari jalan yang 

membawanya pulang ke rumahnya di Kansas. Bersamaan dengan jalannya pola 

naratif, penonton juga melihat beberapa unsur-unsur gaya tertentu, seperti gerakan 

kamera, warna-warna dalam frame, musik, dan unsur-unsur mise-en-scène lainnya 

yang memanfaatkan berbagai macam teknik yang berlaku dalam film (hlm. 52). 

Selain itu, keputusan untuk menggunakan bentuk film tertentu dapat membentuk 

makna yang baru, tergantung sikap yang diambil oleh sang sineas terhadap subjek 

yang diangkat dalam film. Dengan kata lain, konten diatur melalui konteks formal 

dari film tersebut (Bordwell & Thompson, 2016, hlm. 54). 

2.3.  Waktu dalam Film 

Remeselnik (2012) mengungkapkan bahwa komponen paling dasar yang 

membedakan sinema dari fotografi dan seni visual tradisional lainnya ialah durasi, 

yaitu bentuk waktu pada film (hlm. 14). Semua film pasti mempunyai durasi, dan 

seorang sineas mempunyai kemampuan untuk mengatur durasi, berapa lama 

penonton akan melihat sebuah objek atau peristiwa (hlm. 95). 

Dalam film-film statis, kesadaran terhadap waktu merupakan salah satu 

tujuan yang ingin dicapai. Salah satu contoh yang paling ekstrim yaitu film 

eksperimental dari Andy Warhol yang berjudul Empire (1964). Pada karya 

tersebut, Warhol memberikan sebuah shot statis dari Empire State Building 

selama lebih dari delapan jam. Tidak ada yang terjadi dalam film tersebut selain 

lampu-lampu yang kadang mati dan menyala pada bangunan tersebut. Warhol 
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ingin penontonnya dapat “melihat waktu berlalu” pada karya tersebut 

(Remeselnik, 2012, hlm. 14–16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Empire (1964), Andy Warhol (Verevis, 2002). 

 

Film dapat memberi kesan berlalunya waktu serta mengubah persepsi 

penonton terhadap waktu tersebut. Elemen waktu merupakan perangkat dalam 

film yang sama ekspresifnya dengan unsur-unsur lain yang membentuk mise-en-
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scène. Tidak hanya isi dari shot tersebut yang bersifat penting, tapi berapa lama 

durasi shot tersebut serta kehadirannya dalam sebuah sekuens juga mempunyai 

kepentingan dalam film (Pigott, 2008, hlm. 17–19). 

Andrei Tarkovsky, sutradara dari Rusia, menjadikan waktu sebagai prinsip 

kerja yang paling penting dan menonjol pada karyanya. Ia melihat pentingnya 

waktu sebagai sebuah pengalaman hidup dari manusia yang berhubungan secara 

langsung dengan memori. Gagasan Tarkovsky mengenai waktu dan memori 

mempunyai kesamaan dengan penjelasan seorang filsuf asal Prancis bernama 

Henri Bergson tentang durasi, dimana ia mengemukakan bahwa waktu selalu 

berada dalam kondisi yang berubah-ubah di dalam kesadaran manusia. Bagi 

Bergson, hal tersebut menjadi ciri ketidakterpisahan (indivisibility) sebagai sifat 

yang melekat pada unsur waktu. Konsep ketidakterpisahan dari waktu secara 

sinematik dapat dikaitkan dengan teknik long take dalam sinema, sebuah cara 

pengambilan gambar yang merekam waktu secara nyata (Totaro, 1992, hlm. 25). 

2.3.  Gaya (Style) pada Film 

Sebuah gaya (style) dapat dikenal melalui pola yang terbentuk dari pilihan-pilihan 

teknis yang secara konsisten dilakukan di dalam sebuah atau sekelompok film. 

Gaya membentuk tampilan dan rasa (“look and feel”) pada sebuah film (hlm. 

111). Bordwell & Thompson (2016) mengatakan bahwa sineas cenderung 

mengulangi bergantung pada teknik yang sama sepanjang film, sehingga layaknya 

cara bertutur dan bertingkah laku yang dimiliki oleh setiap orang yang berbeda-

beda, kebiasaan tersebut membentuk sesuatu yang disebut sebagai gaya yang 

personal. Layaknya pada seni dan film, penggayaan tersebut bisa saja dilakukan 
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dengan atau tanpa banyak pemikiran sebelumnya. Kebanyakan sutradara merasa 

nyaman dengan pilihan gaya tertentu karena sesuai dengan cerita yang sedang 

diceritakan. Misalnya, teknik staging yang rumit di film L’Avventura (1960) 

digunakan oleh Antonioni karena sesuai dengan karakter-karakter dalam film 

yang mempunyai perasaan-perasaan yang berfluktuasi secara secara tidak 

menentu dari momen ke momen (hlm. 303–304). 

 Gaya berkaitan secara intim dengan emosi-emosi yang ingin diekspresikan 

dalam film. Selain itu, gaya juga membentuk makna. Makna tersebut tidak dapat 

diterjemahkan secara individual, namun harus dilihat secara keseluruhan menurut 

konteks dalam film. Gaya terkadang juga berfungsi secara perseptual, yaitu untuk 

membuat penonton memperhatikan hal-hal tertentu, menekankan sesuatu dengan 

yang lain, mengklarifikasikan, mengintensifikasikan, atau menyulitkan 

pemahaman kita terhadap aksi dalam cerita (Bordwell & Thompson, 2016, hlm. 

309). 

Rabiger & Hurbis-Cherrier (2013) mengutip Godard yang pernah 

mengatakan, “Gaya yang berada di luar konten, dan konten yang berada di dalam 

gaya, sama halnya seperti luar dan dalam tubuh manusia, kedua elemen tersebut 

datang bersama, tidak dapat dipisahkan.” Gaya dari sebuah film muncul dari 

kebutuhan-kebutuhan dari sebuah naskah film, dan ia merefleksikan identitas dari 

pembuatnya. Sebagai contoh, film-film yang dibuat oleh para sineas seperti 

Lynch, Kiarostami, Ramsay, atau the Coens dapat segera dikenal oleh para 

penontonnya karena karya-karya tersebut mempunyai kepribadian dan rasa 

tersendiri yang muncul sebagai sebuah identitas dari sineas tersebut yang dikenal 
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sebagai gaya, di samping faktor konten dan jenis cerita yang dikisahkan dalam 

film-film tersebut (hlm. 133–134). 

2.4. Sutradara 

Seorang sutradara merupakan seorang visual storyteller, atau pendongeng visual, 

yang bertugas untuk mengintepretasikan materi tertulis dari sebuah naskah 

menjadi rangkaian gambar yang dapat mengomunikasikan segala aspek, baik itu 

naratif, emosi, maupun tema dari sebuah cerita (Rabiger & Hurbis-Cherrier, 2013, 

hlm. 146). 

 Dancyger (2006) mengemukakan bahwa seorang sutradara bertanggung 

jawab atas semua langkah kreatif yang dilakukan dalam pembuatan sebuah film, 

dari mengembangkan konsep pada tahap pra-produksi, mengeksekusikannya pada 

saat produksi, hingga mengawasi proses penyuntingan pada tahap pasca-produksi. 

Untuk itu, seorang sutradara harus mampu menyatukan kepala kru dari berbagai 

divisi dan mengarahkannya untuk mencapai sebuah visi yang sama (hlm. 4). 

Selain itu, sutradara juga perlu membawa dan memahami nilai-nilai yang ingin 

disampaikan dengan jelas. Ia harus mempunyai kesadaran penuh terhadap tujuan 

kreatif yang ingin diwujudkan dan bertanggung jawab terhadap hal tersebut ketika 

memutuskan untuk terlibat dalam sebuah cerita. Setelah menerjemahkan teks, 

sutradara kemudian menentukan konsep dasar yang melandasi cara penyampaian 

ide ke dalam sebuah film (hlm. 20–21). 

 Pada sebuah esai berjudul “Une certaine tendence du cinéma français” 

yang diterbitkan di Cahiers du Cinema pada tahun 1954, François Truffaut 
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menciptakan sebuah istilah baru "la politique des auteurs," (diterjemahkan 

sebagai “polemik tentang pengarang”) yang mengekspresikan sebuah konsep 

kepengarangan, sebuah auteur theory, bahwa seorang sutradara merupakan sang 

pencipta yang bertanggung jawab terhadap visi kreatif, mencakup gaya dan 

penyajian tematik, dari film yang dibuat. Dengan kata lain, peran seorang 

sutradara dapat disetarakan dengan seorang seniman atau pengarang novel. Dalam 

bahasa Prancis, auteur diterjemahkan sebagai seorang pengarang. Menurut auteur 

theory, seorang sutradara menciptakan tanda tangan dalam film yang dibuatnya 

dengan menunjukkan karakteristik-karakteristik khas dari gaya tertentu secara 

berulang. Dengan kata lain, sebuah film harus bisa mencerminkan cara pandang, 

perasaan, maupun sikap dari sutradara film tersebut terhadap dunianya (Sarris, 

1962, hlm. 562).  

2.5. Slow Cinema 

Slow Cinema merupakan istilah untuk sebuah gaya sinema yang muncul sebagai 

reaksi pasif agresif terhadap Hollywood yang mendominasi industri film pada 

akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21 (hlm. 1). Secara lebih luas, kemunculan 

Slow Cinema juga dipengaruhi oleh maraknya budaya kontemporer arus utama 

seperti globalisasi, digitalisasi, budaya kecepatan, dan monotonitas dalam 

kehidupan sehari-hari yang dirasakan pada masa-masa pergantian abad tersebut 

(hlm. 27–28). Istilah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Jonathan Romney 

dalam ulasannya mengenai kecenderungan dalam ranah art cinema pada tahun 

2000-an yang memiliki gaya bercerita yang khas dengan memanfaatkan durasi 
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dan mengorbankan peristiwa untuk kepentingan suasana dan rasa temporalitas 

pada film (Çağlayan, 2014, hlm. 6). 

Slow Cinema dikenal dengan laju naratif yang lamban dan estetika yang 

bersifat minimalis. Secara lebih spesifik, gaya Slow Cinema mempunyai 

karakteristik-karakteristik seperti penggunaan teknis long take yang disengaja, 

momen kekosongan atau dead time yang ditonjolkan, naratif yang disembunyi-

bunyikan, hubungan sebab akibat yang terhambat, dan yang paling utama, 

penekanan terhadap pengalaman durasi pada layar (hlm. 1–6). Walaupun sangat 

menonjolkan aspek formal dan lebih mementingkannya dibanding aksi dalam 

cerita, kebanyakan film Slow Cinema dibentuk dan berkisar pada emosi dan tema-

tema khusus, biasanya pandangan-pandangan pesimisme seperti kegelisahan, 

depresi, keputusasaan, kebosanan, alienasi, ritual keseharian, dan lain sebagainya 

yang kerap dialami oleh tokoh utama (Çağlayan, 2014, hlm. 27).  

Adapun Flanagan (2012) mendefinisikan Slow Cinema sebagai sebuah 

gaya sinema dengan ciri estetika yang menekankan konsep berlalunya waktu 

(passage of time) dalam shot dan mempunyai karakteristik: durasi yang 

diperpanjang, penggambaran keheningan (stillness) dan keseharian (everydayness) 

pada audio visual, naratif nondramatis yang realistis (atau hiperrealis) dengan 

menggunakan teknik long take, serta bentuk komposisi yang dirancang untuk 

tujuan praktek kontemplatif penonton (hlm. 5). 

Menurut Laura Mulvey (seperti yang dikutip oleh Flanagan, 2012), Slow 

Cinema bertujuan untuk menemukan cara alternatif untuk menanggapi dunia 
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dengan pendekatan “cinema of record, observation and delay,” yaitu sebuah 

metode observasional yang memberikan informasi dari apa yang diobservasi oleh 

kamera daripada cara organisasi naratif. Kekosongan naratif yang timbul karena 

pengurangan aksi (decline of action) digantikan dengan gambar lanskap atau 

pemandangan kota yang kosong, atau juga dengan shot-shot berdurasi panjang 

yang mengizinkan kehadiran dari elemen waktu pada layar (hlm. 27). 

Harry Tuttle (seperti yang dikutip oleh Çağlayan, 2014) menyanjung Slow 

Cinema dengan menyebutnya “contemporary contemplative cinema,” atau 

sinema kontemplatif kontemporer, sebagai sebuah cara alternatif dalam membuat 

film yang menawarkan gaya dan perspektif baru dalam bercerita kepada penonton. 

Di sisi lain, para kritikus film memanggilnya dengan istilah “slow,” yang artinya 

“lambat” untuk menyindir film-film tersebut membosankan dan bertentangan 

dengan tujuan dari sinema, yaitu untuk menghibur. Dalam sejarah sinema, banyak 

tokoh film yang telah menggunakan estetika yang serupa dan menjadi pemakrasa 

dari gaya Slow Cinema, diantaranya Michelangelo Antonioni, Yasujirō Ozu, 

Robert Bresson, Andrei Tarkovsky, dan Miklós Jancsó (hlm. 8–10). 

Menurut Richard Misek pada “Dead Time: Cinema, Heidegger, and 

Boredom.” (seperti yang dikutip oleh Lim, 2014), kebosanan pada saat menonton 

film-film bergaya Slow Cinema merupakan fenomena yang sangat lazim. Hal itu 

dapat terjadi karena muncul apresiasi terhadap waktu yang berada di luar kendali 

manusia. Dengan demikian, penonton dapat lebih menghargai temporalitas yang 

eksis di luar diri mereka (hlm. 37). 
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2.5.1. Kelambanan (Slowness) 

Dalam menganalisa karakteristik Slow Cinema, kelambanan harus dipahami 

sebagai sebuah pengalaman yang subjektif terhadap ekspresi waktu dan kesadaran 

terhadap durasi (De Luca & Jorge, 2016, hlm. 4). 

Lim (2014) menjelaskan bahwa waktu, khususnya konsep kelambanan, 

tidak mempunyai ukuran temporal yang objektif. Waktu adalah perkara tentang 

persepsi dan pengalaman setiap orang, sehingga ketika membahas tentang 

kelambanan dalam film, seseorang tidak bisa sekadar mempertimbangkan bentuk 

formal dari film, namun juga harus melihat efek yang ditimbulkan pada penonton. 

Meskipun demikian, terdapat cara-cara yang dapat dilakukan untuk 

mengkondisikan dibangunnya rasa kelambanan, yaitu dengan menunda 

identifikasi penonton dan laju naratif, diantaranya dengan strategi pengulangan 

atau penyembunyian informasi dan dengan bantuan keheningan atau stillness 

(hlm. 8–15).  

 
2.5.2. Long take 

Dalam produksi film, take merupakan istilah untuk satu kali perekaman gambar 

yang dilakukan oleh kamera untuk sebuah shot. Sineas seperti Jean Renoir, Kenji 

Mizoguchi, Orson Welles, Carl Dreyer, Hou Hsiao-Hsien, dan Bela Tarr, biasanya 

menggunakan shot yang dapat berlangsung selama beberapa menit. Seorang 

sutradara mempunyai kebebasan untuk melakukan pendekatan terhadap sebuah 

adegan dengan pemotongan dan penggabungan beberapa shot yang lebih pendek, 

atau dengan teknik long take, yang disebut juga dengan sequence shot. 
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Pemotongan yang dilakukan antar adegan long take yang panjang akan 

menyebabkan celah-celah naratif yang disebut ellipsis, sehingga terkadang dapat 

membingungkan penonton. Dengan demikian, penonton didorong untuk 

menggunakan imajinasi mereka dalam merenungkan kembali momen sebelumnya 

dan menarik benang merah dengan momen yang baru untuk menemukan 

kesesuaian naratif (Bordwell & Thompson, 2016, hlm 212). 

Seiring dengan berkembangnya sinema dan teknologi, beberapa sineas 

mulai bereksperimen dengan durasi shot yang lebih panjang, dari beberapa menit 

bahkan jam. Walaupun teknik long take biasanya dilakukan bersamaan dengan 

pergerakan kamera yang dinamis, tidak jarang pula yang dilakukan secara statis, 

misalnya untuk menyajikan sebuah adegan dialog yang panjang. Motivasi 

penggunaan dari teknik long take dapat didasari oleh gaya dan estetika dari sineas 

tersebut atau sebagai penekanan pada proses dari sebuah adegan, dimana sebuah 

momen besar yang penting akan terjadi (Pratista, 2017, hlm. 163). 

Flanagan (2012) mengungkapkan bahwa teknik long take mampu 

membangun pengalaman indera dan perenungan pada penonton ketika digunakan 

untuk menggambarkan sebuah peristiwa yang realistis secara keseluruhan. Long 

take juga mampu membangun sebuah struktur naratif yang tidak koheren dengan 

menyambungkan urutan peristiwa terpisah yang tidak berhubungan langsung 

secara naratif, sehingga sering dimanfaatkan sebagai perangkat cerita yang tidak 

konvensional untuk mencapai gaya nondramatis (hlm. 9–10). 
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 Menurut Andre Bazin (seperti dikutip dalam Çağlayan, 2014), long take 

berfungsi sebagai elemen dasar dari estetika realisme. Dengan menggambarkan 

aksi yang tidak terputus secara objektif, para penonton dihadapkan pada 

kenyataan yang lebih dekat dengan penggambaran waktu yang sebenarnya. Slow 

Cinema memanfaatkannya secara lebih ekstrim lagi dengan membuang jauh-jauh 

motivasi naratif dari representasinya, memberikan momen-momen dead time atau 

kekosongan dan dedramatisasi (hlm. 51). 

Çağlayan (2014) mengemukakan bahwa sebuah shot dapat digolongkan 

sebagai long take jika ia melampaui Average Shot Length (ASL) dari periode 

sejarahnya secara signifikan, atau jika durasi shot tersebut relatif berbanding jauh 

dengan shot lain dalam film yang sama. ASL adalah rata-rata dari panjang durasi 

shot film dalam hitungan detik, dan dapat dihitung dengan membagi total durasi 

film dengan jumlah shot yang ada pada film tersebut. Meskipun demikian, 

pengalaman estetis yang dihasilkan dari long take jauh lebih penting daripada 

hanya sekadar nilai-nilai statistik (hlm. 55). 

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak film arus utama yang juga 

menggunakan teknik long take dalam mempertahankan kesatuan dan 

mempertegas hubungan dimensi ruang, namun cara penyampaian yang bertujuan 

untuk memadatkan aksi naratif berlawanan dengan apa yang ingin dicapai dalam 

Slow Cinema. Oleh karena itu, selain long take, teknik dedramatisasi dan dead 

time juga memegang peranan yang penting dalam estetika Slow Cinema (hlm. 52–

59). 
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2.5.3. Dedramatisasi 

Çağlayan (2014) mengilustrasikan cara dedramatisasi naratif sebagai salah satu 

kesamaan strategi realisme yang terdapat pada Slow Cinema. Dedramatisasi 

dikaitkan dengan penghilangan terhadap cerita atau peristiwa dramatis, dan dapat 

berfungsi untuk merepresentasikan realitas secara persis. Salah satu contohnya 

seperti yang terdapat pada Bicycle Thieves (1948), sebuah film Neorealisme Italia 

yang terkenal pada masa film tersebut. Bicycle Thieves (1948) mengisahkan 

tentang seorang pria yang bersama dengan anak laki-lakinya mengitari kota Roma 

untuk mencari sepeda mereka yang telah dicuri. Sepanjang film, pencarian mereka 

diselingi oleh kejadian sehari-hari yang sama sekali tidak berkontribusi pada 

kemajuan plot, sehingga fokus naratif dalam film tersebut menjadi tidak jelas 

(hlm. 59). 

 Dedramatisasi dapat muncul dalam berbagai macam jenis dan bentuk. 

Dalam Slow Cinema khususnya, dedramatisasi diasosiasikan dengan penggunaan 

teknik long take yang berkepanjangan, repetisi, dan penekanan pada hal-hal yang 

monoton. Dengan cara demikian, sineas memilih untuk menyembunyikan emosi 

dalam bercerita dibandingkan mengekspresikannya melalui adegan-adegan yang 

mempunyai potensi dramatis dan emosional. Jeanne Dielman, 23 Quai du 

Commerce, 1080 Bruxelles (1975) yang disutradarai oleh Chantal Akerman 

merupakan salah satu contoh film dalam rumpun Slow Cinema yang berpengaruh 

dalam hal ini. (Çağlayan, 2014, hlm. 65). 
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Gambar 2.2 Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), 

Chantal Akerman (Film Society Lincoln Center, 2015). 
 

Film yang berdurasi selama kurang lebih tiga jam ini mengeksplorasi 

kehidupan sehari-hari dari seorang ibu rumah tangga, yang selain mengerjakan 

rutinitas sehari-harinya seperti membersihkan rumah, memasak, makan, dan tidur, 

ia juga melacuri dirinya untuk menghidupi dirinya dan anak laki-lakinya. 

Sepanjang film tersebut, Chantal Akerman menggunakan teknik long take dengan 

posisi kamera yang tetap serta memperpanjang durasi untuk mencapai sebuah 

bentuk observasi yang penuh dan tanpa gangguan dari aktivitas sehari-hari yang 

monoton, juga sebagai representasi kebosanan yang dialami oleh karakter. Tidak 

ada peristiwa yang benar-benar istimewa, karena segala potensi dramatis yang 

mungkin terjadi pada kehidupan ibu rumah tangga tersebut digantikan dengan 

kegiatan sehari-hari yang repetitif dan membosankan (Çağlayan, 2014, hlm. 66).  
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2.5.3.1.  Dead Time 

Penggunaan dead time merupakan bentuk lain dari teknik dedramatisasi, 

dimana aksi dalam cerita diberhentikan untuk menghambat dramatisasi. 

Çağlayan (2014) menguraikan berbagai macam jenis dari dead time, 

berupa penggambaran kekosongan melalui aksi-aksi yang monoton atau 

adegan tanpa manusia berupa pemandangan-pemandangan alam, 

lingkungan urban, atau industri (hlm. 66-68). Mengambil contoh film-film 

Michelangelo Antionioni misalnya, dead time sering digunakan dalam 

bentuk ruang kosong atau gambar lanskap sebagai representasi dari 

kondisi batin karakter atau tema dalam film daripada mempertunjukkan 

kehadiran dari manusia itu sendiri. Penggambaran ruang dan objek yang 

lepas dari konteks naratif dan mengacaukan kontinuitas ruang juga banyak 

ditemui dalam film-film Yasujirô Ozu (hlm. 89–90). Ketika durasi 

menunda pemahaman naratif, maka penekanan terhadap dead time dalam 

film akan menimbulkan kelambanan pemahaman penonton terhadap 

peristiwa-peristiwa tertentu (hlm. 140). 

2.5.3.1.1. Descriptive Pause 

Çağlayan (2014) mendefinisikan durasi sebagai waktu dimana sesuatu 

sedang terjadi atau berlanjut. Ia menggunakan perbandingan yang dibuat 

oleh Genette yang membagi durasi menjadi empat jenis, yaitu ellipsis, 

summary, scene, dan descriptive pause. Dalam hal ini, penulis akan 

memfokuskan pada jenis descriptive pause. Descriptive pause terjadi 
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ketika pada saat narasi sedang dan masih berlangsung, aksi cerita berhenti. 

Penggunaan descriptive pause yang cenderung menghentikan aksi dan 

hubungan sebab akibat dari representasinya dalam film mengakibatkan 

naratif terhambat dan menjadi sukar dipahami, sehingga peristiwa atau 

perkembangan alur cerita seakan-akan ikut berhenti (hlm. 69–70). 

 

Tabel 2.1. Lima jenis hubungan antara waktu naratif dengan waktu cerita 

 Narrative Time (nt)  Story Time (st) 

Ellipsis Narration Stops (nt=) 0 < n (=st) Action continues 

Summary Narration nt < st Action 

Scene Narration nt = st Action 

Slow-down Narration nt > st Action 

Descriptive Pause Narration continues (nt=) n > 0 (=st) Action stops 

 

Brian Henderson (seperti yang dikutip oleh Çağlayan, 2014) 

mengemukakan bahwa descriptive pause sulit dicapai dalam film karena 

bahkan ketika tidak ada aksi yang sedang terjadi, waktu akan terus 

berjalan untuk membangun ekspektasi terhadap aksi yang akan datang, 

sehingga hal tersebut juga dianggap sebagai strategi dramatis. Meskipun 

demikian, ekspektasi merupakan sesuatu yang ditarik sendiri oleh 

penonton melalui proses perseptual dan kognitifnya sendiri sehingga 

bukan merupakan teks dari naratif itu sendiri. Sebagai salah satu perangkat 

gaya dalam Slow Cinema, descriptive pause mempunyai daya tarik untuk 

menghasilkan tontonan yang kontemplatif, yaitu sebuah pengalaman yang 
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mendorong para penonton untuk melambat, mengobservasi, dan 

berkontemplasi dalam keheningan (hlm. 70–74). 

2.5.3.1.2. Keheningan (Stillness) 

Boer (2015) memakai istilah keheningan (stillness) sebagai versi lain dari 

dead time. Ia membedakan keheningan menjadi tiga jenis, yaitu 

keheningan dalam gambar (stillness-in-the-image), keheningan dari 

gambar (stillness-of-the-image), dan keheningan di antara gambar 

(stillness-between-the-images). Keheningan dalam gambar melukiskan 

konsep keheningan atau kejadian tidak berperistiwa yang biasanya 

dilakukan sehari-hari, seperti aktivitas makan, minum, merokok, maupun 

berjalan-jalan tanpa tujuan. Karakter yang digambarkan pun mempunyai 

ekspresi emosi yang lemah, seolah-olah tidak mempunyai tujuan dan 

hanya diam mengobservasi dunia di sekitarnya (hlm. 30–31). 

Keheningan dari gambar merepresentasikan tema dan naratif, dan 

dicapai dengan adanya beberapa faktor, yaitu teknik long take yang statis, 

sedikit voice over dan musik nondiegetik, dan framing yang berjarak 

antara kamera dengan subjek. Ketika keheningan dari gambar 

diaplikasikan bersama dengan keheningan dalam gambar, maka dampak 

yang dihasilkan adalah identifikasi karakter yang menjadi terhalang karena 

pengamatan penonton yang menjadi objektif oleh adanya kedua 

keheningan tersebut. Oleh karena itu pada Slow Cinema, kejadian tidak 

berperistiwa yang diberi penekanan berlebih menyebabkan pengalaman 
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akan kelambanan. Bentuk yang ketiga, yakni keheningan di antara gambar, 

merupakan karakteristik dari bentuk naratif dalam Slow Cinema. Repetisi 

merupakan salah satu contoh yang dapat menjadi bentuk yang 

mencerminkan keheningan. Dengan mengulang-ulangi hal yang sama 

dalam film, maka sineas menghalangi ekspektasi penonton terhadap 

kemajuan plot (hlm. 35–37). 

2.5.3.2. Ruang Kosong 

Gagasan mengenai kekosongan sebagai sebuah kesempurnaan telah 

dieksplorasi dalam bidang seni jauh sebelum gerakan eksperimental pada 

abad ke-20. Deleuze (1989) mengatakan bahwa sebuah ruang kosong 

adalah ruang tanpa karakter atau gerakan, seperti interior yang kosong dari 

penghuninya, dan eksterior yang sepi atau pemandangan alam. Ruang 

kosong bisa memberikan kesan kesempurnaan seakan-akan tidak ada 

sesuatu yang hilang. Ruang kosong tidak sama dengan still life. Walaupun 

mengandung banyak kemiripan dan fungsi yang hampir sama, mereka 

adalah dua hal yang berbeda. Ruang kosong mempunyai kepentingan 

untuk menciptakan kesan ketidakhadiran dari sesuatu, sementara still life 

terlihat jelas dari kesan kehadiran dan komposisi dari objek-objek yang 

mewadahi dirinya sendiri, contohnya adalah shot vas Ozu dalam film Late 

Spring (hlm. 16). 

Dalam “The Aesthetics of Silence,” Susan Sontag (1969) (seperti 

yang dikutip oleh Remeselnik, 2012) merumuskan bahwa, “Tidak ada 
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yang namanya ruang kosong. Selama mata manusia sedang melihat, selalu 

ada sesuatu untuk dilihat. Melihat sesuatu yang ‘kosong’ juga masih 

termasuk melihat sesuatu.” (hlm. 140–141). Seperti halnya, event, atau 

peristiwa bukan hanya mengacu pada momen dimana sesuatu sedang 

terjadi, namun juga momen-momen ketika tidak ada sesuatu yang sedang 

terjadi, karena momen kosong tersebut merupakan bagian dari sebuah 

peristiwa yang lebih besar yang memberikan kedalaman pada peristiwa 

tersebut (hlm. 76). 

Meskipun penggambaran ruang dan objek kosong yang terlepas 

dari konteks naratif berpotensi untuk mengacaukan kontinuitas ruang dan 

kausalitas, namun beberapa sineas memanfaatkan hal tersebut untuk fungsi 

tertentu. Contohnya, Michelangelo Antonioni menggunakan gambar 

lanskap dan setting sebagai “representasi dari kondisi batin karakter.” 

Dengan demikian, penggambaran ruang tersebut bukannya tanpa sebab, 

tetapi dimanfaatkan sebagai cerminan dari karakter atau tema yang 

diangkat dalam film (Çağlayan, 2014, hlm. 90). 

2.5.3.2.1. Ruang Non-naratif Yasujirō Ozu 

Yasujirō Ozu (1903–1963) adalah seorang sutradara dan penulis naskah 

yang berasal dari Jepang. Ia memfokuskan ceritanya pada genre shomin-

geki, yaitu cerita tentang kehidupan rakyat kelas menengah serta hubungan 

dalam keluarga yang pahit manis. Layaknya seniman Zen tradisional, 

keheningan dan kekosongan merupakan elemen yang signifikan muncul 
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dalam karya-karya Ozu. Karakter-karakter yang terlihat pada layar 

merupakan orang-orang yang mengalami kehidupan, dan karakter tersebut 

bereaksi terhadap kekosongan tersebut (hlm 28–29). Konflik yang kerap 

ditemui dalam film Ozu berkaitan dengan hubungan manusia dengan 

lingkungan, terutama menyangkut konflik antargenerasi, contohnya 

kesukaran komunikasi antara yang tua dengan yang muda. Isu tersebut 

merupakan refleksi dari masalah orang Jepang modern yang sukar 

berkomunikasi dengan lingkungannya (Schrader, 1972, hlm. 18–35). 

David Bordwell dan Kristin Thompson (seperti yang dikutip oleh 

Miyao, 2004), menyebut gaya film Ozu sebagai “parametric style”, 

dimana ada ciri khas dari gaya tertentu yang kehadirannya tidak didorong 

oleh cerita, melainkan muncul sebagai bagian dari struktur film. Dengan 

demikian, gaya dikatakan melampaui makna. Selain itu, penggunaan ruang 

yang non-naratif dan properti yang digunakan dalam film Ozu membuka 

ruang bagi penonton untuk bermain bebas dengan makna. (hlm. 3). Dalam 

film-filmnya, Ozu mendedikasikan sebagian besar waktu dalam film untuk 

ruang-ruang tanpa karakter maupun drama. Kehadiran manusia dan 

berbagai cerita mereka digantikan dengan objek-objek rumah tangga, 

interior yang kosong, maupun pemandangan alam sebagai pengalihan dari 

konflik utama (hlm. 143). 
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2.5.3.2.2. Cutaway: Pillow Shot, Hypersituated Object 

Parks (2016, hlm. 289) mengutip Noël Burch (1979) dimana ia 

menggolongkan shot transisi yang berupa shot pemandangan, still life, dan 

ruang kosong dalam film Ozu dengan istilah “pillow shot.” Menurutnya, 

gaya naratif tersebut bertentangan dengan cara representasi pada sinema 

Barat yang lebih berpusat pada manusia atau antroposentrisme. Ia melihat 

bahwa cutaway yang digunakan oleh Ozu menimbulkan keganjilan spasial 

yang melempar penonton untuk keluar dari diegesis karena merujuk pada 

karakter atau tempat di luar konteks naratif yang tidak bisa dihubungkan 

dengan makna yang pasti maupun berkontribusi pada perkembangan cerita 

(hlm. 161–162).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Late Autumn (1960) (Singer, 2016). 
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Bordwell & Thompson (1976) dalam esai yang berjudul “Space 

and Narrative in the Films of Ozu” menyebut shot transisi berupa lanskap, 

ruangan kosong, atau ruangan lainnya tanpa aksi sebagai intermediate 

spaces (hlm. 46). Intermediate spaces tidak harus selalu mengambil wujud 

berupa ruang yang asing atau ruang yang terlepas dari naratif. Sebaliknya, 

ruang dalam transisi tersebut berjalan sesuai dengan ruang dan berfungsi 

untuk memperkenalkan daerah sekitar yang dekat dengan tempat dimana 

adegan selanjutnya akan berlangsung (hlm 49). Shot transisi seperti itu 

menjadi karakteristik khas dari gaya Ozu yang menggambarkan 

ketertarikannya pada ruang antara titik-titik terjadinya aksi naratif (hlm. 

54). 

Menurut Deleuze dalam Cinema II (seperti yang dikutip oleh 

Flanagan, 2012), jika ditinjau dengan aspek waktu, maka cutaway 

pemandangan mempresentasikan waktu sebagaimana adanya, mengalir 

pada kondisinya yang alamiah, dan memberikan atmosfer serta perasaan 

yang beresonansi melalui gambar-gambar yang mengomunikasikan 

eksistensi, perubahan, dan transisi (hlm. 172). 

Mengutip Robin Wood (1998), Parks (2016) menambahkan bahwa 

rangkaian cutaway tersebut menciptakan hubungan kontemplatif antara 

penonton dengan situasi yang sedang digambarkan pada layar. 

Kontemplasi tersebut ditujukan pada refleksi realitas tentang kehidupan 

masyarakat yang biasa, dan realitas tersebut dilihat dalam konteks 

metafisis, dengan kesadaran terhadap waktu, kesementaraan, dan alam 
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semesta yang berhubungan erat dengan kehidupan manusia (hlm. 284–

285). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Early Summer (1951) (O’Shea, 2018). 
 

 Bordwell & Thompson (1976) mengatakan objek-objek tersebut 

berfungsi seperti pillow shot, yaitu murni sebagai elemen spasial, terlepas 

dari fungsi naratif apapun. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah 

shot vas pada Late Spring (1949) dalam adegan saat Noriko dan ayahnya 

mempersiapkan diri untuk tidur. Malam tersebut adalah malam terakhir 

keduanya bersama karena Noriko kelak akan menikah. Noriko 

menanyakan sebuah pertanyaan kepada ayahnya, namun ia tidak mendapat 

jawaban (hlm. 64).  

Adegan tersebut terdiri atas rangkaian medium close-up dari 

masing-masing karakter. Setelah shot medium close-up dari ayahnya yang 

mulai sudah tertidur, cut kembali ke Noriko yang mulai memalingkan 

kepalanya, memandang ke langit-langit. Kemudian, cut ke medium long-
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shot dari sebuah vas pada ruang kecil dalam kamar dengan suara 

dengkuran ayahnya. Kemudian cut ke Noriko lagi, setengah tersenyum, 

lalu kembali ke vas lagi, ke Noriko yang sekarang hampir menangis, dan 

akhirnya berakhir di vas (Bordwell & Thompson, 1976, hlm. 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 From smile to tears (Parks, 2016, hlm. 293). 

 

Menurut Donald Richie (seperti yang dikutip oleh sebuah esai 

online berjudul Ohayo/Good Morning: An Introduction to Yasujiro Ozu, 

2008), objek vas tersebut tidak mempunyai makna apapun, ia hadir dalam 
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bentuk ruang yang berfungsi untuk “menampung emosi” dari karakter dan 

penonton. 
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