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BAB II 
SIKLUS INDIANISASI1 DALAM KERANGKA KEBIJAKAN MEDIA DI 

INDONESIA 
 
 

"Puluhan tahun orang betah menonton tarian dan nyanyian dalam 
film. Indianisasi belum berakhir" 

(Hendaru Tri Hanggoro). 
 

 

Bab II ini akan memaparkan bagaimana perkembangan tayangan India dalam 

kerangka besar industri media massa Indonesia yang akhirnya akan mengerucut 

pada industri televisi Indonesia saja. Bab ini juga mencakup historical 

situatedness yang menyinggung pula bagaimana aspek historis antara kultur India 

dengan Indonesia sejak masa lalu yang selanjutnya juga membahas bagaimana 

berbagai konten audio visual baik dalam bentuk film maupun serial yang 

diproduksi oleh India dapat melintas batas negara lain, khususnya Indonesia. 

Peristiwa tersebut dipandang sebagai sebuah realitas kultural yang tercipta 

berdasarkan konteks sosial, politik, dan budaya. 

Selain itu, Bab II ini juga digunakan oleh peneliti untuk menjabarkan 

langkah paling awal dalam bagian analisis data dalam case study seperti yang 

disebutkan oleh Stake. Dengan menggunakan case study, peneliti perlu 

menjabarkan case yang terjadi secara mendalam. Historical situatedness pada bab 

ini diperlukan untuk membantu mencapai kedalaman tersebut. Melalui bab ini, 

peneliti menguraikan analisis mendalam atas siklus tayangan India, termasuk 

                                                           
1 Peneliti meminjam  istilah "Indianisasi" dari Hendaru Tri Hanggoro melalui tulisannya yang  

menjelaskan tentang bagaimana film India di masa lalu. Menurutnya, Indianisasi adalah proses 
tumbuh dan berkembangnya film dan serial India yang telah lama berlangsung di Indonesia 
(Hanggoro, 2014). 
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aspek-aspek seperti sejarah, kronologi peristiwa yang terjadi, hingga dinamika 

yang terjadi di industri televisi Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai pengantar 

untuk memahami kompleksitas kasus yang sedang diteliti. 

Industri film di India berkaitan erat dengan Bollywood yang secara 

khusus memproduksi film di Kota Mumbai (Memang Kenapa Nonton Film India, 

2013). Penelitian ini tidak hanya berfokus pada Bollywood karena tayangan India 

yang menyerbu Indonesia tak hanya produk-produk dari Mumbai. Serial-serial 

televisi yang dibuat oleh rumah produksi di luar Bollywood turut dibariskan dalam 

slot program televisi Indonesia. 

Indonesia sebagai negara yang turut mengonsumsi produk-produk 

hiburan dari India tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan budaya yang 

telah melekat sejak masa lampau. Budaya Nusantara diwarnai dengan keragaman 

budaya, seperti Tiongkok, Arab, India, Melayu sejak masa prakolonial dan telah 

terakulturasi hingga kini. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya Indonesia 

memiliki kedekatan dengan budaya India, baik sebagai dua bangsa yang telah 

bagaikan "dua saudara dekat"2 maupun sebagai dua negara yang berdaulat. 

Televisi Indonesia telah sejak lama menayangkan konten produksi India 

dengan cara impor. Unsur kedekatan secara kultural sempat dijadikan alasan oleh 

pihak-pihak yang berada di balik berlangsungnya impor film dan serial India 

selama berpuluh-puluh tahun. Namun, ketika tayangan India tersebut masuk 

dalam kerangka industri media di Indonesia maka tayangan impor tersebut 

bertransformsi menjadi komoditas yang perdagangkan oleh para kapitalis. Dalam 
                                                           
2 Yuliani (2013: xi) menyebutkan bahwa masyarakat di India mengangap bahwa India dan 

Indonesia memang saudara dekat. Hal ini terjadi karena munculnya anggapan mereka bahwa 
nama "India" diambil dari kata "Indonesia" yang dihilangkan huruf "ones"-nya saja. 
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perjalanan panjangnya yang setara dengan usia Indonesia sebagai sebuah negara, 

tayangan-tayangan impor dari India pun turut menjadi umpan dalam pusaran 

kapitalisme industri konten secara global maupun industri penyiaran di Indonesia.  

 

2.1 Bollywood: Kemandirian Industri Film India yang Mendunia 

India adalah daratan yang kaya akan keragaman budaya, agama, bahasa, dan etnis. 

Negara ini mengenal 22 bahasa resmi dan masyarakatnya menggunakan 780 

bahasa dan dialek yang dapat ditulis dalam 86 aksara berbeda. Akibatnya, peranan 

media komunikasi di India cukup signifikan sebagai jembatan segala perbedaan. 

Bahkan, film memiliki peran legendaris dalam integrasi bangsa India (Ministry of 

Culture Government of India, 2015). 

Bollywood sebagai jantung film India memasuki usia yang ke-100 pada 

tahun 2013 dan telah memproduksi sekitar 1600 film dalam sedikitnya selusin 

bahasa setiap tahunnya, seperti bahasa Hindi, Malayalam, Bengali, Marathi, 

Gujarati, Kannada, Bhojpuri, Punjabi, Assamese, Telugu, dan bahasa lainnya. 

Oleh karenanya, Bollywood menjadi salah satu industri perfilman yang paling 

berkembang di dunia. Biaya produksi untuk satu film Bollywood dapat mencapai 

jutaan dolar, dengan biaya produksi film termahalnya mampu menembus angka 

20 juta dolar AS (Kedutaan Besar India Indonesia, 2015; Ministry of Culture 

Government of India, 2015). 

Bollywood adalah struktur vital yang menyusun keseluruhan sistem 

perfilman di India. Seringkali, Bollywood diasosiasikan dengan pusat industri film 

India yang berbasis pada bahasa Hindi yang menjadi bahasa nasional India. 
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Sebetulnya, India juga memiliki beberapa pusat industri perfilman lainnya tetapi 

menggunakan bahasa-bahasa selain bahasa Hindi. Misalnya: (a) Kollywood, yakni 

pusat industri perfilman Tamil yang juga menggunakan bahasa Tamil, (b) 

Tollygunge, yakni pusat industri film di Kolkata yang menggunakan bahasa 

Bengal, (c) Tollywood, yakni pusat industri film di Hyderabad dan berbahasa 

Telugu, (d) Sandalwood, yakni pusat industri film Kannada di negara bagian 

Karnataka, dan (e) pusat industri film berbahasa Malayalam di negara bagian 

Kerala (Peta Perfilman India Kini, 1997; Suhanda 2007: 106). 

Cikal bakal kelahiran Bollywood juga tak lepas dari film-film yang 

disebarluaskan oleh Auguste dan Louis Lumiere, asal Perancis, ke berbagai 

pelosok negeri, termasuk India pada tahun 1895. Enam judul film Lumiere 

Bersaudara yang didistribusikan oleh Marius Sestier pertama kali tiba di Bombay 

pada 7 Juli 1896 dan diputar secara berulang pada 9 dan 13 Juli 1896. Harga tiket 

yang dipatok sebesar 1 Rupee saat itu hanya mampu dinikmati oleh kalangan elite 

India dan aparatur Inggris. Selang beberapa hari kemudian, baru lah karya-karya 

Lumiere Bersaudara dipertontonkan secara terbuka di Novelty Theatre untuk 

masyarakat umum. Hasilnya, intensitas pemutaran membengkak dan hal ini 

berlangsung hingga 15 Agustus 1896 dan tersebar hingga ke Kalkuta dan Madras 

(Hanggoro, 2014; Ministry of Culture Government of India, 2015). 

Perfilman India telah menempuh perjalanan panjang sebelum akhirnya 

menjadi Bollywood seperti saat ini. Kemandirian industri film India diawali 

dengan anjuran Surendranath Bannerji agar India menerapkan Swadeshi. 

Contohnya, India melakukan proteksi ketat terhadap perfilman-nya. Dalam 
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produksi 800-an judul per tahun, India hanya membatasi kuota impor film 

maksimal 100 judul dan melewati seleksi ketat dari Dewan Nasional Film India 

(NFDC) (Marselli, 1991). 

...orang-orang India kan jauh lebih mencintai produknya sendiri 
dibandingin dengan orang Indonesia ya. Kalau orang India kan 
sangat.. mau pergi ke bioskop aja mereka pake jas kok kebanyakan.. 
pake sepatu. Ga ada orang India mau nonton bioskop tu pake sendal. 
Saya ngalamin tu kayak-kayak gitu. Orang India nonton filmnya di 
bioskop ga ada yang pake sendal. Tapi sepatu. Ya mereka sangat 
sangat itu dengan produknya. Kita nonton pergi ke 21, ada 5 layar. 
Film Indonesia-nya cuman 1 layar biasanya. Di India kebalik. Kalau 
ada 5 layar, cuman 1 film bule. Dan itu pun cepet banget gantinya. 
Yang paling bertahan lama tuh pasti film mereka sendiri. Makanya 
industri film di sana, 1 tahun kan bisa 1000 judul kan gitu 
(Wawancara dengan Gunawan pada 27 Maret 2015). 
 

 

Gambar 2.1 Ekspresi Penonton Film di Bioskop Maratha Mandir, Mumbai 
Sumber: Celebrating 1000 weeks of DDLJ (Shahrukh Khan and Kajol visit Maratha Mandir, 

2014). 
 

Selain dapat dilihat dengan jelas melalui perbandingan jumlah film India yang 

lebih banyak dari pada film asing pada layar-layar bioskop India dan disusul 

dengan membludaknya jumlah penonton untuk film produksi India, prinsip 

Swadeshi juga dilakukan oleh Pemerintah India dengan menekan harga tiket film 

bioskop menjadi semurah mungkin. Hal tersebut dilakukan agar banyak orang 
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India yang dapat menikmati film mereka sendiri. Sekitar 30 tahun yang lalu, 

Pemerintah India juga menyiapkan program pengembangan film nasional dengan 

mendanai sineas-sineas muda yang sedang membutuhkan dana untuk produksi 

film mereka (Hanggoro 2014). 

Swadeshi adalah pergerakan India anti-imperilisme yang dilakukan oleh 

India. Salah satu implikasi swadeshi adalah pemboikotan muatan impor apapun 

dari Inggris, termasuk film. Gerakan yang dilakukan secara massal di India ini 

dimulai sejak 16 Oktober 1965 demi kedaulatan India. Dadasaheb Phalke 

(Dhundiraj Govind Phalke) adalah salah satu seniman India yang berjuang di 

dalam pergerakan tersebut. Phalke mengimplementasikan perjuangannya melalui 

sebuah film (Erwin 1990: 57; Gopal dan Moorti, 2008: 10; Naregal 2004: 520; 

Wolpert 1989: 250-251). 

Dadasaheb Phalke, Bapak Perfilman India, untuk pertama kalinya 

menciptakan film tradisional India berdurasi panjang dengan mengangkat epos 

Ramayana ke dalam sebuah film berjudul Raja Harischandra. Raja Harischandra 

lahir di era silent film (film bisu) dan dirilis tahun 1913 di Bombay. 

Ditemukannya alat penerima bunyi, memungkinkan dikenalnya phonofilm, suatu 

proses sinkronisasi antara suara dan gambar dalam film. Penemuan Lee De Forest 

ini sekaligus menjadi babak akhir silent film di India tahun 1927. Alam Ara 

besutan Ardeshir Irani menjadi talkie film (film bicara) pertama yang 

dikombinasikan dengan musik dan dirilis pada tahun 1931 di Bombay (Hanggoro, 

2014; Ministry of Culture Government of India, 2015). 
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Gambar 2.2 Iklan "Marvel of the Century" dalam Times of India (Kiri) dan 

Iklan Film Bicara Alam Ara (Kanan) 
Sumber: Cinema Comes to India: Marvel of the Century & Alam Ara debuted at the Majestic 

Cinema in Mumbai (Ministry of Culture Government of India, 2015; A Tale of Two Cities, 2012). 
 

Selepas Perang Dunia II (1939-1944), studio-studio film yang telah muncul sejak 

masa silent film semakin mengalami masa kejayaan. Hal ini lah yang selanjutnya 

mengubah nasib film India hingga seperti sekarang. Film tak lagi menjadi usaha 

pribadi, namun telah menjadi industri yang membutuhkan dana, sumber daya 

manusia, serta infrastruktur dan dikelola secara lebih profesional. Beberapa studio 

yang telah bermukim di Bombay kala itu adalah Imperial, Sagar, Krishna, 

Sharada, Ranjit and Saroj, Bombay Talkies, Prakash, Waida, Paramount, Minerva, 

dan lain-lain. Efeknya, jalan masuk bagi Hollywood ke India semakin dibatasi 

(Hanggoro, 2014; Ministry of Culture Government of India, 2015). 

Pada tahun 1930-an hingga 1940-an, ketika seorang bintang India 

bernama Dev Anand dibayar 400 Rupee (9 Dollar), film India dengan empat 

puluh lagu adalah hal yang biasa. Bahkan, film berjudul Indrasabha (1932) 

menampilkan tujuh puluh lagu. Barulah pada tahun 1950, jumlah lagu direduksi 



63 

 

menjadi maksimal 10 (sepuluh) lagu dalam 1 (satu) judul film. Hingga tahun 

1970, musik pop yang dikenal masyarakat India hanyalah musik-musik yang 

mereka kenal lewat film-film tersebut  (Chopra 2008: 9,30). 

Sejak tahun 1950-an, para film maker mulai bermigrasi dari Kolkata ke 

Bombay. Para produser, sutradara, aktor, musisi, penulis, dan penyair berbakat 

dari pusat produksi film di Lahore (wilayah yang kini berada di Pakistan) juga 

berpindah ke Bombay. Migrasi ini menandai awalnya era Bombay Cinema yang 

mengubah warna film menjadi dominan roman musikal. Aturan dalam Bombay 

Cinema ini sangatlah sederhana, yakni harus ada cinta dan lagu. Lagu menjadi 

napas dalam Bombay Cinema dan musik telah menjadi bagian tradisi dan sejarah 

India sejak lama  (Chopra 2008: 9,31; Ministry of Culture Government of India, 

2015). 

Bombay Cinema merupakan bayi yang seiring dengan bertambahnya usia 

tumbuh menjadi Bollywood. Dapat dibilang bahwa Bollywood adalah industri film 

India yang bercokol di Bombay. Kedatangan Inggris di India merupakan salah 

satu pemicu penting dalam bertransformasinya nama "Bombay" menjadi 

"Mumbai" hingga kini serta bagaimana Mumbai pada akhirnya menjadi sebuah 

sentra perdagangan (Yuliani 2013: 105). 

Film India menapaki popularitas global-nya melalui film-film yang 

dibuat oleh Raj Kapoor dan Mehboob Khan, seperti Awara (1951), Shree 420 

(1955), ataupun Mother India (1957). Mehboob Khan dan karya-karyanya dikenal 

di Eropa, Amerika Utara dan Selatan, serta Afrika. Sementara Raj Kapoor dan 

film-filmnya dikenal di daratan yang saat itu bernama Uni Soviet. Bahkan, 
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Mother India menjadi film India pertama yang memperoleh nominasi Oscar. 

Secara keseluruhan, warna film India pada era 1950-an hingga 1960-an cenderung 

bernuansa sosialis (Chopra 2008: xv; Ministry of Culture Government of India, 

2015, Rajadhyaksha 2008: 162). 

Bollywood tidak hanya mewakili industri film di Bombay saja, tetapi 

sekaligus pertaruhan seluruh simbol atas industri film India dan Asia Selatan. 

Nama "Bollywood" yang dianggap berasal dari gabungan antara "Bombay" dan 

"Hollywood" menuai kontroversi. Istilah "Bollywood" dianggap sebagai bentuk 

ejekan yang menyindir bahwa film India adalah bentuk tiruan Negara Dunia 

Ketiga atas film-film Hollywood milik Amerika. Ejekan ini ditentang keras oleh 

insan perfilman India kala itu. Sebaliknya, pers India justru menggunakan istilah 

"Bollywood" dalam berbagai pemberitaan yang mereka muat (Chopra 2008: 13; 

Hassam dan Paranjape 2010: 1). 

Istilah "Bollywood" pernah ditelusuri hingga ke tahun 1976 dan pertama 

kali digunakan oleh penulis fiksi kriminal, H.R.F. Keating. Hingga akhirnya, 

istilah "Bollywood" tercatat dalam Oxford English Dictionary Edisi Kelima pada 

tahun 2001. Dalam Oxford Dictionary juga diilustrasikan foto Aishwarya Rai 

sedang memegang lentera yang bersumber dari potongan gambar dalam film 

Devdas (2002).  (Chopra 2008: 13; Hassam dan Paranjape 2010: 1).  

Lambat laun, Bollywood dikenal sebagai pop opera yang sarat akan 

permainan emosi yang mengharu biru, sajian nyanyian dan tarian yang 
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menggetarkan badan, curry westerns,3 berbasah-basahan dalam balutan sari, 

hingga adegan kejar-kejaran dengan setting pegunungan, sungai, atau taman 

(Hassam dan Paranjape 2010: 2). 

Bollywood memang telah sejak lama berjualan dengan menyentuh unsur 

Barat. Tak hanya Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995) yang sukses dengan gaya 

Eropa-nya, Kuch-Kuch Hota Hai pun memasukkan sedikit rasa London dalam 

ceritanya. Selanjutnya, New York pun juga menjadi sering ditemui dari pada New 

Delhi. Pada akhirnya, hampir semua film India menjadi bernuansa Barat dan 

semakin mudah memasuki pasar-pasar global (Chopra 2007: 205-206). 

Jumlah penonton film Bollywood mampu melebihi angka 3,6 miliar di 

seluruh dunia setiap tahunnya. Bollywood gencar menyapa penontonnya yang 

tersebar hingga ke 90 negara dan berhasil menjadi identitas budaya bangsa India. 

Pada tahun 1998, Dil Se menjadi film Bollywood pertama yang masuk dalam 

tangga sepuluh besar di Inggris. Di tahun ini pula, Bollywood memperoleh 

statusnya sebagai industri yang setara dengan industri-industri lain di India. Hal 

ini berperan dalam perputaran arus modal produksi film yang tiap tahun terus 

meningkat (Chopra 2008: 10,206,233-234; Ministry of Culture Government of 

India, 2015). 

Kemilau Bollywood di panggung dunia sebagai bentuk seni populer 
yang hidup dan dalam adalah bagian dari perekonomian dan 
kebangkitan budaya yang lebih besar. Dari 1990 sampai 2005, India 
adalah negara yang tumbuh tercepat kedua di dunia setelah Cina. 

                                                           
3 Curry westerns adalah sebuah istilah untuk menggambarkan tokoh-tokoh pada film India yang 

acap kali lekat dengan atribut Barat, seperti gaya berpakaian, tempat tinggal, tanah kelahiran, 
maupun selera makanan. Namun, film Bollywood selalu mengembalikan cita rasa Barat ini ke 
budaya India dengan memasukkan nilai-nilai budaya India, seperti kebanggan akan negara India, 
hingga ke prinsip film India yang tidak menampilkan adegan ciuman (Chopra 2008: 187-194; 
Hassam dan Paranjape 2010: 2). 
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Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen, meningkat 7,5 persen pada 
2005 (Chopra 2007: 303). 
 

Ketenaran Bollywood dikenal hingga ke Korea Selatan dimana sebuah kelompok 

bernama Bollywood Lovers Club berkumpul setiap seminggu sekali untuk 

menonton film Bollywood yang telah dialihbahasakan dalam Bahasa Korea. 

Komunitas penggemar Bollywood yang jumlah anggotanya sekitar 7.000 orang ini 

juga memiliki kelas-kelas tari Bollywood. Bollywood juga memiliki pengaruh di 

bagian utara Nigeria. Selama lebih dari tiga puluh tahun, masyarakat di utara 

Nigeria menikmati tempelan poster film dan bintang Bollywood pada taksi, bus, 

kios-kios, maupun bengkel (Chopra 2008: 11-13).  

Pada tahun 2003, Jerman memutar Kabhi Khushi Kabhie Gham di 

bioskop secara besar-besaran. Slumdog Millionaire yang memiliki warna baru 

dalam Bollywood turut meluas tak hanya di Asia, tetapi juga hingga ke Eropa, 

Amerika, dan Australia. Pada tahun 2006, British Academy of Film and 

Television di  Inggris turut merayakan film Bollywood dengan tema BAFTA Goes 

to Bollywood (Chopra 2008: 302; Hassam dan Paranjape 2010: 3). 

Bahkan, tanah leluhur Shahrukh Khan, King of Bollywood, yang ada di 

Peshawar-Pakistan disebut-sebut oleh Mahesh Bhatt sebagai salah satu peredam 

konflik antara India-Pakistan (Chopra 2008: 11-13). Maha bintang India seperti 

Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan, dan Rajinikanth adalah duta budaya India 

secara global. Rajinikanth memiliki fans dalam jumlah yang besar di Malaysia, 

Indonesia, dan Jepang ketika film yang dibintanginya dialihbahasakan dalam 

bahasa lokal masing-masing negara dan dipertunjukkan di bioskop (Ministry of 

Culture Government of India, 2015). 
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Salah satu aktor senior yang turut melambung di hadapan dunia 

internasional adalah Amitabh Bachchan. Bachchan dianggap sebagai superstar 

yang paling lama bertahan di Bollywood bahkan masih mencetak box office4 pada 

usia di atas 60-an tahun. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, Bachchan dikenal 

sebagai one man industry. Artis-artis legendaris Bollywood era 1940-an hingga 

1970-an lainnya adalah Dilip Kumar, Dev Anand, Rajkumar, Rajesh Khanna, 

Madhubala, Rekha, Jayalalitha, Mithun Chakraborty, dan Anil Kapoor. Sementara 

di era 1990-an, nama-nama seperti Aamir Khan, Salman Khan, dan Shahrukh 

Khan (Chopra 2008: xiii; Ministry of Culture Government of India, 2015; The 

Bollywood Story, 2012). 

Dalam sejarah panjang industri Bollywood, terdapat satu film percintaan 

yang dirilis pada 20 Oktober 1995, yakni Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ). 

DDLJ diputar tanpa jeda setiap harinya pada jam matinee (pertunjukan siang) 

selama 1009 minggu di bioskop Maratha Mandir, Mumbai. DDLJ baru diturunkan 

dari layar bioskop India pada 19 Februari 2015. Hingga kini, DDLJ masih 

menjadi film yang mencetak sejarah dengan pemutaran terlama di bioskop India, 

yakni selama 20 tahun non-stop (Chopra 2007: 186-201; Dilwale Dulhania Le 

Jayenge Begins 20th Year of Uninterrupted Run At Maratha Mandir, 2014; 

Goyal, 2015). 

 
 

                                                           
4 Box Office dalam istilah industri adalah tolak ukur kesuksesan bisnis film yang ditandai dengan 

jumlah pendapatan finansial atas terjualnya tiket film tersebut di bioskop. Tolak ukur ini 
dipelopori oleh industri film Hollywood (Young, Gong, dan Van der Stede, 2010: 36). 
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Gambar 2.3 Bioskop Maratha Mandir dan Uninterrupted Dilwale Dulhania 
Le Jayenge. 

Sumber: Shahrukh Khan & Kajol Celebrate 1000 Weeks of DDLJ at Maratha Mandir (Shahrukh 
Khan & Kajol Celebrate 1000 Weeks of DDLJ at Maratha Mandir, 2014). 

 
Tak hanya Bollywood yang menyebarluaskan produknya ke luar negeri. Para 

pembuat film dan produser serial televisi di India juga mulai mengeksplorasi 

negara-negara lain untuk penayangan dan sekaligus lokasi pembuatan film. 

Beberapa penghargaan populer atas live dance performance yang diselenggarakan 

oleh bintang film dan televisi turut dikelola juga di Asia Tenggara. Pesona 

Bollywood pun juga dilirik oleh para penyelenggara festival film terkenal di dunia. 

Para programer dari Cannes, Berlin, Toronto, dan Venezia pun turut menjelajah 

Bollywood untuk mencari bahan tontonan bagi televisi-televisi mereka (Chopra 

2008: 309; Ministry of Culture Government of India, 2015; Marselli, 1991). 
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Sejak tahun 2000, Bollywood mulai menyelenggarakan acara 

penghargaan tahunan, International Indian Film Academy Awards (IIFA), yang 

dihelat dengan berpindah-pindah negara. Beberapa negara yang pernah menjadi 

tuan rumah penyelenggaraan IIFA adalah Inggris, Afrika Selatan, Malaysia, 

Singapura, Belanda, Uni Emirat Arab, Thailand, Macau, Sri Lanka, Kanada, dan 

Amerika Serikat. Untuk menjadi tuan rumah IIFA, beberapa negara harus berebut 

memenangkan tender untuk perhelatan tersebut. Hal ini menjadi bukti penguat 

bahwa industri Bollywood makin diperhitungkan oleh dunia global (Eka, 2015). 

Bollywood dan Hollywood tak hanya sekedar dua istilah yang berbeda, 

tetapi juga merupakan representasi dan perwujudan atas sistem yang berbeda. 

Pada akhirnya, Bollywood tak hanya sekedar film ke-dua dalam kancah global 

yang nekad bersaing dengan Hollywood, namun juga merupakan industri 

perfilman alternatif yang membangun makna dan prinsip organisasi yang berbeda. 

Secara esensial, Bollywood tetaplah film spesialis tentang emosi dan sentimen 

yang lebih akrab disebut dalam genre melodrama. Struktur film Bollywood juga 

dekat dengan karakter mitologi karena mereka cenderung menyampaikan pesan 

moral mereka melalui ajaran-ajaran dalam sistem nilai yang mendasar sehingga 

terkesan dekat dengan mitos dan hal-hal kuno. Perpaduan antara tarian, musik, 

syair, lagu, dan perkelahian mampu membentuk komposisi yang spesial. Cerita 

dalam Bollywood memang cenderung imajiner dan tidak realistis namun 

sebenarnya justru mengekspresikan konteks sosial dan politis yang mendekati 

kondisi yang sesungguhnya (Hassam dan Paranjape 2010: 5). 
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Bagi India, Bollywood tak hanya sekedar film penggugah emosi. 

Bollywood juga menjadi penanda budaya yang paling berbeda di India, bahkan 

menjadi busur panah brand India. Lebih jauh lagi, Bollywood juga sebagai produk 

atas proyek nasionalisme sebuah bangsa yang ingin berdikari. Ketika Amerika 

memiliki Hollywood, India juga memiliki Bollywood yang dengan dipandang 

sebelah mata ternyata telah berhasil membentangkan layarnya hingga ke seluruh 

benua. Ketika Bollywood telah berhasil menuduki negara-negara lain, Indonesia 

salah satunya, maka penanda budaya ini turut merasuk dan memengaruhi secara 

halus di negara penerimanya (Chopra 2008: 308; Gopal dan Moorti 2008: 10). 

 

2.2 Ekspansi Bollywood: Film India Terbentang di Bioskop Indonesia 

Cikal bakal film sebagai tontonan di Indonesia dimulai sejak masa Hindia 

Belanda dimana pada sat itu masih marak berbagai pertunjukan seperti 

sandiwara5, opera, maupun komedi keliling di Jawa dan terpusat di Batavia. 

Mereka terbagi dalam beberapa kelompok, baik yang terdiri dari orang pribumi, 

peranakan Belanda, dan orang Malaya6. Repertoar-repertoar India, seperti Hawa 

                                                           
5 Sandiwara yang sama juga telah lama terkenal di India yang bukti tuanya dapat ditemukan di 

Regweda. Sandiwara di India dipentaskan dengan penggunaan dekor, hiasan, nyanyian, dan 
tarian. Pementasan sandiwara diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh pimpinan grup 
sandiwara didampingi istri atau salah satu pemain dengan menguraikan ringkasan isi cerita. 
Sandiwara India ini juga memiliki kemiripan repertoar dengan sandiwara yang ada di Hindia 
Belanda (Wojowasito 1953: 47). 

6 Terdapat kedekatan aspek kesejarahan antara Malaya dengan India, seperti dalam kutipan 
berikut,"Mala, Mālaya, Mālva, is found in the Multan area, which was perhaps their capital 
after their name. In second century B. C. they migrated to their new homes to Karkata Nagar in 
Joypur state via Bhatinda, ... ." Multan adalah salah satu kota di Propinsi Punjab yang saat ini 
terletak di Pakistan. Dulunya, Multan termasuk ke dalam wilayah India Utara (Chandra 1922: 
346). 
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Majelis, turut bersaing dengan cerita dari negeri-negeri lain pada masa itu (Biran 

2009: 6). 

Wabah gambar idoep (film) yang disebarkan oleh Lumiere Bersaudara 

juga disambut oleh masyarakat Hindia Belanda pada akhir tahun 1900. Pada 

tanggal 5 Desember 1900, perusahaan Nederlandsche Bioskop Maatschappij 

untuk pertama kalinya memutar film-film tersebut di Hindia Belanda dengan 

bertempat di Tanah Abang dengan harga karcis dijual dalam beberapa kelas, yakni 

kelas I f 2, kelas II f 1, dan kelas III f 0,50.7 Pertunjukan film pada waktu itu 

belum memiliki lokasi yang mapan karena masih berpindah-pindah sesuai dengan 

gedung yang berhasil disewa untuk pemutaran, ataupun di lapangan Mangga 

Besar dan Los Pasar Tanah Abang sehingga terkadang harga karcis menjadi lebih 

murah (Arif 2010: 13; Biran 2009: 27-28). 

Lambat laun, film dapat dinikmati di gedung-gedung permanen yang 

disebut dengan "bioskop" dan memunculkan kelas-kelas bioskop beserta kelas-

kelas penontonnya. Terdapat bioskop kelas I, II, dan III dengan penonton yang 

menyesuaikan pula berdasarkan kenyamanan dan kedekatan lokasi akibat 

keterbatasan transportasi kala itu. Kebanyakan para penonton bioskop adalah 

penonton tetap di bioskop langganannya (Biran 2009: 30). 

Genre film yang diputar di masing-masing bioskop pun berbeda, namun 

semuanya berupa film impor. Para importir film sejak tahun 1900-an telah 

mengimpor film Cina, Hollywood, Belanda, Jerman, hingga masuknya India di 

tahun 1948. Film India justru berjaya di bioskop Indonesia sekalipun telah ada 

                                                           
7 Kelas I f 2 menunjukkan bahwa penonton harus membayar sebesar 2 Gulden (Rupah Belanda 

saat itu) untuk dapat menonton film di kelas I. 
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film Indonesia di awal tahun 1950-an. Sejak pertama kali Indonesia memproduksi 

film hingga menginjak pada tahun 2006, Indonesia belum membangun industri 

perfilman yang mapan dan hanya mengandalkan bisnis perorangan. Hal ini 

menjadi salah satu penyebab kurang produktifnya film dalam negeri di masa itu 

sehingga film asing, termasuk India, lebih merajelala (Arif 2010: 16; Biran 2009: 

30-35; Effendy 2008: vii,1). 

Digemarinya film-film impor oleh masyarakat penonton bioskop kala itu 

membawa efek tersendiri bagi pembentukan selera penonton film di Indonesia. 

Sejak saat itu, selera tontonan mereka telah dibentuk untuk menyukai film-film 

yang diimpor dari negara tertentu atau lebih menyukai jenis-jenis film tertentu, 

dibanding dengan yang lainnya. Hal tersebut diikuti oleh produsen dan distributor 

film untuk akhirnya semakin memenuhi selera tontonan yang lebih laku di pasar 

karena mendapat perhatian banyak penonton. Bagi mereka, film semata-mata 

merupakan hasil industri dan menjadi barang dagangan saja (Arief 2009: 9). 

Kebijakan impor film India yang dilakukan oleh pemerintah saat itu juga 

menguatkan keberadaan Bollywood di Indonesia. Pada sekitar tahun 1948-an, 

pemerintah Demokrasi Terpimpin mengijinkan dan cenderung memanjakan film-

film India agar masuk ke Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari efek 

bersinarnya musik Melayu Deli. Musik-musik dalam film India memengaruhi 

musik Melayu Deli dan melahirkan genre musik India Melayu dengan nama olok-

olok dangdut8 (Efix, 1991; Rivaldi, 2011). 

                                                           
8 Salah satu lagu dangdut populer akibat pengaruh film India adalah Boneka dari India yang 

dipopulerkan oleh Ellya Khadam pada tahun 1960-an. Lagu tersebut diciptakan oleh seorang 
pencipta lagu Indonesia, Husein Bawafie. Dalam kesempatan selanjutnya, penyanyi Ellya 
Khadam menjadi penyanyi yang mempopulerkan musik India Melayu (Rivaldi, 2011). 
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Film India pertama yang berhasil menyusup ke bioskop Indonesia 

berjudul Chandralekha. Film India mendapat respon positif dari penonton 

Indonesia sehingga para importir meningkatkan jumlah impor film India menjadi 

34 film di tahun 1949. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 1950 menjadi 

12 film dan pada tahun 1951 semakin merosot menjadi 8 film. Pada tahun 1952, 

impor film India kembali meningkat namun hanya mencapai 22 film. Hal ini 

disebabkan karena serbuan film Malaya yang kemudian mendominasi layar-layar 

bioskop dan film nasional dianggap sebagai karya yang konyol (Hanggoro, 2014). 

Pada taun 1954, pemerintah mengeluarkan kebijakan impor film 1 

banding 3. Kebijakan tersebut mengatur bahwa setiap terdapat 3 film nasional 

yang diekspor ke Malaya, Indonesia hanya boleh mengimpor 1 film Malaya. 

Kebijakan tersebut berdampak pada pengurangan jumlah film impor Malaya. 

Selanjutnya, keterbatasan impor film Malaya dimanfaatkan oleh film India yang 

peredarannya mencapai 150 kopi dalam 22 judul yang meningkat menjadi 311 

kopi pada tahun 1955 (Hanggoro, 2014). 

 
Gambar 2.4 Poster Film India di Bioskop 

Sumber: Poster Film India terbitan Geliga Films Ltd dan Harapan Trading Coy (Hanggoro, 2014). 
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Perusahaan importir film-film India pada masa itu adalah Geliga Films, NV Ifdil, 

Harapan Trading Coy, Persari, dan Perfini. Para importir film ini terus memacu 

larinya film Bollywood ke Indonesia karena tergiur dengan keuntungannya. 

Namun, terdapat dua perusahaan importir yang dikelola oleh para idealis film 

nasional, yakni Persari dan Perfini yang masing-masing dimiliki oleh Djamaludin 

Malik dan Usmar Ismail. Keuntungan yang diperoleh kedua perusahaan tersebut 

selanjutnya digunakan untuk memproduksi dan memperbaiki mutu film nasional 

(Hanggoro, 2014). 

Persari dan Perfini adalah dua perusahaan yang berusaha mengimpor film 

India dengan mutu menengah dan berhasil menuai kekaguman penonton di semua 

bioskop kelas I melalui beberapa judul, seperti Boot Polish, Awara, dan Adhikar. 

Selanjutnya, pada tahun 1957, persediaan film India yang dimiliki oleh para 

importir masih dapat memenuhi layar bioskop hingga pemutaran film selama 3 

(tiga) tahun ke depan. Bahkan, keberadaan film India di bioskop-bioskop kelas II 

dan III tersebut mengambil lahan pasar film Indonesia. Akibatnya, industri film 

nasional kala itu berada di ambang kehancuran. Pemerintah terkesan lambat 

mengambil sikap untuk membatasi film India (Hanggoro, 2014; Isnaeni, 2014). 

Hal itulah yang selanjutnya mendorong tindakan para pegiat film 

nasional seperti Djamaludin Malik dan Usmar Ismail sehingga secara progresif 

menekan pemerintah dengan berhenti produksi pada tahun 1957 (Hanggoro, 

2014). Kondisi tersebut terus berlangsung hingga era Menteri Penerangan 

Achmadi. Pasar film India di Indonesia semakin teredam dengan adanya 

anggapan bahwa India memiliki kedekatan dengan Malaysia. 
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Pemerintah India berandil memasukkan Malaysia ke KAA. 
Pemerintah Indonesia Kecewa. Sebagai bentuk solidaritas pada 
pemerintahnya, Organisasi Perusahaan Sedjenis (OPS) Bioskop 
Djakarta Raya memboikot film India pada September 1965. OPS di 
daerah bertindak serupa. Tamatlah riwayat film India (Hanggoro, 
2014). 
 

Langkah-langkah yang diambil oleh OPS tersebut merupakan bentuk dukungan 

terhadap kebijakan pemerintah Indonesia di masa itu. Pada tahun 1960-an, 

pemerintah sedang giat berjuang melawan neo-kolonialisme, salah satunya 

dengan menentang keras pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian, Presiden 

Soekarno secara tegas memberlakukan kebijakan konfrontasi dengan Malaysia 

pada tahun 1963,  dengan jargonnya "Ganyang Malaysia" yang masih terkenal 

hingga saat ini (Brotodiningrat, 2012; Prawiro 1998: 6,29). 

Permusuhan Indonesia dengan Malaysia menjadi bom 

ketidakberuntungan nasib film India di Indonesia sehingga film India semakin 

krisis dukungan. Berbagai kondisi tersebut memaksa film India untuk meletakkan 

kebebasannya dalam menggempur industri perfilman tanah air selama periode 

tersebut (Hanggoro, 2014). 

Berkurangnya impor film India ternyata dimanfaatkan oleh sineas dalam 

negeri untuk membuat film bergaya India dengan memasukkan unsur tarian dan 

nyanyian khas India. Bahkan cerita dan sebagian kru-nya juga mengambil 

langsung dari India. Luthfi (2011) mengungkapkan, salah satu perusahaan film 

nasional yang banyak menuai kritik akibat dianggap menjiplak film India adalah 

Persari dengan 89 buah produksi film-nya. 

Di awal masa Orde Baru, lahir beberapa kebijakan tentang perfilman. 

Luthfi (2011) menjelaskan bahwa salah satu yang terkenal adalah SK. No. 
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71/SK/M/1967. SK 71 tersebut digulirkan oleh Umar Kayam sebagai Dirjen RTF 

(Radio, Televisi, dan Film) yang kemudian disahkan oleh B.M. Diah sebagai 

Menteri Penerangan saat itu. SK tersebut bertujuan untuk merangsang aktivitas 

para importir film agar mengimpor film produksi luar negeri dalam jumlah 

sebesar-besarnya. SK tentang open door policy tersebut juga mewajibkan agar 

aktivitas impor film tersebut diimbangi dengan pembelian saham guna pendanaan 

produksi film nasional, meskipun usaha pengembangan perfilman nasional 

tersebut juga gagal. Open door policy disambut baik oleh importir film 

Hollywood. Sementara importir film non Hollywood dengan harga penjualan 

karcis yang lebih murah berada dalam posisi yang kurang diuntungkan. 

Akibatnya, kesempatan film India untuk hadir kembali ke bioskop Indonesia 

sedikit terganjal (Pembinaan Perfilman, 1992). 

Untuk menyikapi kelesuan pasar, film India hanya didistribusikan ke 

bioskop tertentu saja. Film-film dengan harga mahal dan baru hanya diputar di 

Gala Premiere yang berada di hotel-hotel dengan harga sekitar Rp 150-200. 

Sementara, film India diputar di bioskop kelas II dengan harga karcis bioskop 

rata-rata saat itu adalah Rp 10-25. Pemutaran film India di bioskop kelas II 

dengan harga tiketnya yang lebih murah tersebut menjadi salah satu penyebab 

awal film India dianggap sebagai tontonan kelas bawah. Masyarakat dengan 

kondisi ekonomi yang kurang baik tersebut cenderung mencari hiburan yang 

murah sebagai pelepas kepenatan mereka dari pekerjaan dan pelarian dari realita 

hidup yang mereka hadapi  (Anwar, 2012; Luthfi, 2011; Mitalia dan I.S.R., 2012).  
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Kehadiran film India di bioskop kelas bawah yang selalu banjir penonton 

ternyata menjadi motivasi tersendiri bagi para pengusaha bioskop kelas dua. Salah 

satunya adalah bioskop Asia yang telah legendaris sejak masa Hindia Belanda. 

Bioskop Asia dibangun di sentra dunia hiburan era 1960-an di Jalan Kramat Raya, 

Batavia, pada tahun 1952. Seorang pengusaha Betawi, H. Syahlami, membeli 

bioskop Asia dan mengubahnya menjadi bioskop Rivoli pada tahun 1970-an. 

Rivoli yang mampu menampung 800 penonton ini menjadi bioskop elite yang 

secara khusus memutar film Bollywood karena antusiasme masyarakat pribumi 

yang tinggi akan film India pada masa itu. Hal ini dibuktikan dengan selalu penuh 

sesaknya Rivoli setiap kali memutar film Bollywood (Bollywood Makin Yahud, 

2010; Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, 

n.d.; Saladin, 2010). 

 
Gambar 2.5 Bioskop Rivoli pada Tahun 1960-an 

Sumber: Foto Bioskop Rivoli yang sudah tidak ada lagi (Anak Agung Alit Konta's Album, 2011). 
 

Segmentasi penonton di Rivoli beragam mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, 

baik orang pribumi maupun orang India. Film India di Rivoli diputar sebanyak 3 

(tiga) kali pemutaran dalam sehari, yakni setiap pukul 15.00 WIB, 18.00 WIB, 



78 

 

dan 21.00 WIB. Frekuensi pemutaran akan bertambah setiap hari Jumat dan Sabtu 

pada pukul 00.00 WIB. Hal ini terjadi karena jumlah penonton film India selalu 

meningkat pada setiap akhir pekan (Hanggoro, 2014).  

Pada tahun 1986, PT Nusantara Sejahtera Raya mulai membangun 

kerajaan bisnis bioskopnya sehingga lahir bioskop-bioskop yang nampak lebih 

berkelas, seperti Bioskop 21, Cinema XXI, dan The Premiere. PT Nusantara 

Sejahtera Raya memiliki kedekatan dengan PT Omega Film yang memegang hak 

distribusi dan pemutaran film impor dari Motion Picture Association of America 

(MPAA). Pada tahun 2006, muncul kompetitor baru, yakni PT Graha Layar Prima 

Tbk yang mengusung bioskop-bioskop Grup Blitzmegaplex (Satria dan Adam, 

2015). 

Seiring dengan dominasi dan monopoli film yang dilakukan oleh Grup 

21 Cineplex, jumlah penonton pada bioskop-bioskop tua di Jakarta pun turut 

berkurang. Lambat laun, penonton di Rivoli hilang sama sekali. Kondisi ini 

mengakibatkan ditutupnya Rivoli pada tahun 1999 dan dibongkar pada tahun 

2009 (Hanggoro, 2014).  

 

2.3 Siklus-Siklus Indianisasi: Dinamika Program Acara Televisi Berbasis 
Tayangan India 
 

Televisi Indonesia lahir di era Demokrasi Terpimpin ketika Presiden Soekarno 

sedang menjalankan Politik Mercusuar yang memandang bahwa Indonesia 

mampu memainkan peran sebagai penerang bagi negara-negara NEFO (New 

Emerging Forces) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Pemerintah sedang 

giat melakukan pembangunan, terutama untuk menyambut GANEFO atau yang 
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lebih dikenal sebagai Asian Games. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan 

Menteri Penerangan No. 20/SK.M/61, terbentuklah Panitia Persiapan Televisi. 

Setahun berikutnya, berdirilah TVRI  yang menjadi babak awal media penyiaran 

Indonesia dan mengudara pertama kali pada 24 Agustus 1962 (Wardhana 2001: 

xi). 

TVRI menjadi pemain tunggal dunia pertelevisian Indonesia kala itu. Di 

era yang sama, pemerintah Indonesia mewajibkan toko-toko penjual televisi untuk 

melaporkan jumlah penjualan televisi mereka kepada bagian commercial TVRI. 

Hasilnya, tercatat sebanyak 35.219 buah pesawat televisi yang dimiliki oleh 

masyarakat Indonesia hingga tahun 1965. Jakarta mendominasi angka 

kepemilikan pesawat televisi, sebanyak 28.000 buah dan sisanya tersebar di 

Bandung, Bogor, dan sekitarnya (Luthfi, 2011). 

Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan kebijkan deregulasi dan 

liberalisasi ekonomi guna memperkuat perekonomian nasional akibat krisis migas 

pafa tahun 1980-an. Untuk menunjang perkembangan industri di sektor penyiaran,  

tercetuslah ide untuk mendirikan lembaga penyiaran komersial, termasuk televisi 

swasta. Maka, lahirlah Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) pada 24 Agustus 

1989 sebagai televisi swasta pertama di Indonesia. RCTI kemudian disusul oleh 

Surya Citra Televisi (SCTV) pada 24 Agustus 1990, Televisi Pendidikan 

Indonesia (TPI) pada 23 Januari 1991, Andalas Televisi (ANTV) pada 1 Januari 

1993, dan Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) pada 11 Januari 1995 (Sudibyo dan 

Patria, 2013). 
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Berbagai film, termasuk film India, dapat dinikmati oleh penontonnya 

melalui bioskop dan televisi sejak era tersebut. Fase tersebut menjadi titik awal 

migrasi film India dari layar bioskop ke layar kaca Indonesia (Rianto et al. 2014: 

8). 

Kan sebetulnya adalah life circle yang selalu berulang.. Menurut saya 
ini sedang terjadi life circle yang ini cuman mungkin sekarang kalau 
ini ibaratnya.. sebuaah.. gelombang, gelombangnya mungkin kan ga 
sama ya (Wawancara dengan Gunawan pada 27 Maret 2015). 
 

Sebagai seorang pekerja televisi yang telah bekerja selama puluhan tahun dan di 

awar karirnya menangani tayangan India secara spesifik, Gunawan melihat bahwa 

kesuksesan suatu program televisi bukanlah trend yang benar-benar baru. Hal 

tersebut juga terjadi dengan tayangan India yang telah beberapa kali dapat 

dikatakan sukses melakukan reinkarnasi dalam industri televisi komersial 

Indonesia. 

Selanjutnya, melalui hasil temuan penelitian berupa hasil wawancara dan 

penelusuran dokumen yang memuat tentang pemberitaan tayangan India serta 

dokumen-dokumen yang memuat planning and schedulling tayangan India, 

peneliti menemukan 3 (tiga) siklus tayangan India pada industri televisi Indonesia 

yang peneliti sebut sebagai siklus Indianisasi. Siklus Indianisasi tersebut memuat 

perjalanan naik turunnya tayangan India dalam industri program televisi Indonesia 

yang kemudian peneliti bagi ke dalam tiga siklus. Siklus pertama Indianisasi 

terjadi pada tahun 1991-1998. Setelah jeda selama beberapa tahun, siklus kedua 

terjadi pada tahun 2001-2013. Siklus kedua tersebut seketika dilanjutkan dengan 

siklus ketiga yang dimulai sejak tahun 2014. 
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2.3.1 Siklus Pertama Indianisasi (1991-1998): "Terminal Pilem India"9 
sebagai Pelopor Demam Serial Mahabharata dan Film Lepas Bollywood 
 

Siklus pertama ini ditandai dengan hadirnya serangkaian tayangan serial India 

yang menceritakan epos-epos kuno, seperti Mahabharata dan Ramayana yang 

bersifat kolosal. Demam epos-epos kuno yang melanda penontonnya tersebut 

diiringi dengan kemunculan film-film lepas India dengan tema sosial yang banyak 

menampilkan ketidakadilan yang dilakukan oleh aparatur negara di India. Film-

film lepas di era tersebut hampir semuanya menceritakan tentang anak muda yang 

marah yang berjuang melawan berbagai ketidakadilan, seperti melawan polisi 

yang korup ataupun pembalasan atas kematian orang terdekat. Siklus pertama ini 

menjadi titik awal melumpuhnya perbioskopan film India di Indonesia. 

Siklus Pemerintah Orde Baru yang saat itu sedang gencar melakukan 

pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, membangkitkan kembali 

geliat impor film, termasuk film India. Pemerintah mengambil keuntungan dengan 

adanya kebijakan impor film India dan memungut bea masuk sebesar 700 ribu 

rupiah (Hanggoro, 2014). 

Selain itu, kehadiran layar-layar bioskop yang dikembangkan oleh PT. 

Suptan Film seperti yang dibahas pada sub-bab sebelumnya turut menggiring 

film-film yang diputar di bioskop kelas menengah ke bawah semakin 

terpinggirkan. Bahkan, kondisi perfilman dalam negeri semakin lemah 

menghadapi pesatnya perkembangan teknologi televisi. Praktis, hanya Rivoli saja 

                                                           
9 Masyarakat Indonesia yang mengalami masa anak-anak hingga remaja pada tahun 1980-an 

adalah mereka yang sebagian besar turut terpapar film India yang sempat populer pada era 
tersebut. Terdapat salah satu televisi swasta yang berperan besar dalam mempopulerkan film 
India dengan jargon pendidikan namun juga mendapat julukan sebagai "Terminal Pilem India" 
(Anwar, 2012). 
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yang mau bertahan dengan layar-layar Indianya (Film harus Bisa Mengisi 

Kejenuhan Tayangan TV, 1992). 

Masuknya film India ke TV meluaskan pangsa penontonnya. Rahmat 
Suardi, Produser Film India di TPI yang menayangkan film India 
sejak tahun 1991, mengatakan, awal masuknya film India hanyalah 
sebgaai pengobat rindu bagi pecinta film India yang dulu 
menontonnya di bioskop (Sekarang Masanya Shahrukh Khan, 2002). 
 

Akhirnya, penayangan film melalui televisi menjadi salah satu cara agar film 

masih dapat dinikmati secara luas oleh penontonnya. Film India yang sudah 

hampir mati suri tersebut hidup kembali melalui penayangan serial Mahabharata 

produksi India di TPI. Kompas mencatat bahwa serial Mahabharata tayang untuk 

pertama kalinya di televisi Indonesia pada 7 Desember 1991 pukul 11.00-12.00 

WIB setiap hari Sabtu. Serial epos tersebut diproduksi oleh BR Chopra dan 

disutradari oleh anak sang produser, Ravi Chopra  (TPI Sabtu Pagi, 1991). 

Pada saat itu, Mahabharata dengan total 91 episode-nya selalu bertahan 

di 5 (lima) besar. Kesuksesan Mahabharata di televisi yang telah mengudara 

sejak tahun 1991 ini memicu ditayangkannya serial dari negara yang sama 

berjudul Ramayana. Episode pertama Ramayana berada di posisi ke-lima dari 

keseluruhan program TPI kala itu. Tamatnya 49 episode Ramayana mengantarkan 

munculnya Panglima Chanakya. Namun, serial bertema kerajaan ini tidak 

sesukses dua serial mitologi sebelumnya. Panglima Chanakya terpaksa dihentikan 

dan diputarlah film-film India lepas yang dulunya biasa dinikmati di bioskop-

bioskop (Hanggoro, 2014; Wawancara dengan Gunawan, 2015). 

Kebijakan pemerintah pada tahun 1990-an yang memberikan dukungan 

terhadap impor film India menjadi salah satu alasan pendorong lincahnya tarian 
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India mewarnai layar kaca Indonesia. Kebijakan tersebut akan mustahil berjalan 

tanpa dukungan dari pihak pertelevisian Indonesia karena pada saat itu bioskop-

bioskop kelas bawah mulai gulung tikar. Menurut Ikhwan (2011), hanya sedikit 

bioskop "kelas kepinding" yang mampu bertahan dan tetap berkomitmen 

menayangkan film India, salah satunya Rivoli. Meski demikian, Rivoli hanya 

berada di Jakarta. Sementara penggemar film India di wilayah-wilayah lain di 

Indonesia, seperti di Surabaya, Medan, ataupun Palembang telah terbiasa 

menikmati tontonan tersebut. Maka kehadiran tayangan India berupa film maupun 

serial dapat menjadi pembasuh kerinduan tersebut. 

Film-film India di televisi era 1990-an memang sering kali diidentikkan 

dengan TPI yang saat itu bernaung di bawah PT Cipta Televisi Pendidikan 

Indonesia. Serial Mahabharata dan Ramayana terhitung sebagai serial yang 

panjang kala itu. Kesuksesan peringkat kedua serial India ini akhirnya juga 

memunculkan film-film India lepas di TPI dengan nama programnya seperti 

Sinema India dan Mega India. Langkah TPI ini diikuti oleh televisi-televisi swasta 

lainnya kala itu, termasuk RCTI dan SCTV (Wardhana 2001: 62; Wawancara 

dengan Gunawan, 2015). 

Film-film India tersebut sejatinya tetaplah tayangan asing. Namun, 

terdapat hal yang janggal dalam penerapan kebijakan tayangan asing pada era 

tersebut. Pada tahun 1990, Menteri Penerangan di bawah kepemimpinan Harmoko 

menerbitkan SK Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 

111/Kep/Menpen/1990. Pasal 17 Bab IV tentang Pelaksanaan Penyiaran pada SK 

tersebut mengatur tentang bahasa siaran, khususnya pada program asing. Pasal 
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tersebut mengatur bahwa program impor berbahasa asing selain bahasa Inggris, 

diwajibkan melakukan dubbing dalam bahasa Inggris dan kemudian 

melengkapinya dengan subtitle dalam bahasa Indonesia. Sedangkan untuk 

program asing dalam bahasa Inggris, tidak perlu disulihsuarakan dalam bahasa 

Inggris karena memang telah menggunakan bahasa Inggris ketika dibeli 

(Gunawan, 1991; Masih Mengambang, 1992). 

Akibatnya, beberapa film Jepang yang tayang di TVRI, seperti Shiawase 

no Kiiroi Hankachi dan Kazoku pun turut disulihsuarakan ke dalam bahasa 

Inggris saat tayang pada September 1991. Bahkan, terdapat film Jepang lain yang 

ditayangkan di RCTI, Kagemusha, batal ditayangkan karena belum 

disulihsuarakan ke dalam bahasa Inggris hingga menjelang penayangan. Namun, 

serial-serial India di TPI, seperti Mahabharata dan Ramayana tetap dapat 

ditayangkan dalam bahasa asalnya, yakni bahasa India atau bahasa Urdu sejak 7 

Desember 1991. Tayangan-tayangan asing tersebut sama-sama hidup di era 

kebijakan yang sama dan juga merujuk SK Menpen yang sama dalam pelaksanaan 

penyiarannya (Gunawan, 1991; Wardhana 2001: 112). 

Wardhana (2001: 113) juga menuliskan bahwa alasan Menpen R. 

Hartono dalam meneruskan kembali kebijakan Menpen sebelumnya adalah untuk 

mencegah adanya penetrasi budaya asing pada bangsa Indonesia. Namun, ketika 

semua film-film dan berbagai serial asing taat pada kebijakan tersebut, dua serial 

India yang tayang di TPI justru masih lantang ditayangkan tetap dengan 

menggunakan bahasa asalnya. Hal tersebut dapat berarti bahwa budaya India 

dalam bentuk bahasa India tidak dianggap sebagai budaya asing yang dapat 
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mengancam budaya bangsa, sehingga penetrasinya melalui serial-serial berbahasa 

India tetap diperkenankan. 

Maraknya film India di beberapa stasiun televisi periode awal 1990-an, 

selain membunuh Rivoli, juga sekaligus membesarkan sejumlah nama besar yang 

memang sebelumnya telah menjadi maha bintang di India. Amitabh Bachchan 

adalah salah satu nama yang dikenal di Indonesia melalui tampilan sosok anak 

muda penuh amarah dalam beberapa film-nya. 

Tiga film berpengaruh, semuanya ditulis oleh tim penulis skenario 
andal yang terdiri dari Javed Akhtar dan Salim Khan, membentuk 
karakternya: Zanjeer (Terali), dimana dia bermain sebagai polisi jujur 
yang trauma akan pembunuhan orangtuanya; Sholay (Bara), dimana 
dia menjadi tentara bayaran pendiam yang berkelana menangkap 
bandit pembunuh; dan Deewaar (Tembok), dimana dia adalah 
mafioso seram dan tragis bernama Vijay. Saat Vijay menolak 
memungut uang yang dilemparkan kepadanya sambil berkata,"Main 
aaj bhi phenke hue paise nahin uthaatha" (Bahkan hari ini aku tidak 
memungut uang yang dilemparkan kepadaku), dia menyampaikan 
amarah yang menggelegak dari sebuah generasi India (Chopra 2007: 
49). 
 

Tanpa perlu pergi ke Rivoli, penggemar India sudah dapat bertemu bintang-

bintang lain seperti Hema Malini, Anil Kapoor, Karishma Kapoor, Govinda, 

Sanjay Dutt, Mithun Cakraborty, Kumar Ghaurav, Jeetendra, Rekha, Sridevi, 

Kirron Kher, Amrish Puri, Jacky Shroff, Anjaab Khan, Dev Anand, Vinod Khana, 

Poonam Dhillon, dan lain-lain dalam Teeja, Coolie, Zanjeer, ataupun Saudagaar. 

Layar Rivoli hijrah ke layar-layar kaca. 

RCTI menayangkan film-film India dalam bingkai Film Senin Pagi dan 

Film Jumat Pagi setiap Senin dan Jumat pada pukul 09.00 WIB. Namun sejak 

Desember 1995, frekuensi pemutaran ditambah 1 (satu) kali lagi dalam seminggu, 

yakni pada hari Sabtu pada pukul 09.00 WIB. Bahkan, sejak Agustus 1996, RCTI 
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menambah slot penayangan film India melalui Film Selasa Pagi, Film Rabu Pagi, 

Film Kamis Pagi, Film Senin Siang dan Film Jumat Siang. RCTI justru memutar 

Layar Emas Barat dan Layar Emas Mandarin menjelang tengah malam 

(Hanggoro, 2014; Tetangga Dekat Bernama Film India, 2002; Wardhana 2001: 

62). 

Sedangkan SCTV juga memutarnya setiap hari Sabtu pada pukul 10.00 

WIB dalam Sinema Sabtu Pagi. Sejak April 1996, Indosiar pun mengikuti jejak 

televisi-televisi pendahulunya dengan menayangkan film-film lepas India setiap 

hari Minggu siang. Kemudian, pada tahun 1997, Indosiar menambah slot tayang 

film India di hari Sabtu siang. Pada awal tahun 2000-an, SCTV sempat 

menayangkan serial India berjudul Nagin: Misteri Dewi Ular pada pukul 19.00 

WIB (Hanggoro, 2014; Tetangga Dekat Bernama Film India, 2002; Wardhana 

2001: 62). 

Selanjutnya, televisi komersial Indonesia mulai mengenal konsep rating 

program televisi pada tahun 1996. Rating yang melekat pada suatu program dapat 

menetukan nilai jual slot program untuk penayangan iklan. Para pengiklan pun 

cenderung tertarik pada program dengan rating yang tinggi. Hal ini berbeda 

dengan istilah "peringkat" program yang memang telah digunakan sejak kelahiran 

televisi pertama kali. Peringkat suatu program hanya digunakan untuk melihat 

bagaimana penonton suatu program dapat mengungguli penonton program lainnya 

tanpa berimbas pada tarif iklan yang ditimbulkan (Film Asing, 1997). 

Pada siklus pertama Indianisasi tersebut, para perancang program televisi 

tidak menggunakan strategi berarti selain dengan mempertahankan slot tayang 
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serial dan film India, serta mematuhi kebijakan sulih suara yang diputuskan oleh 

pemerintah.  

Yang pertama.. dalam arti saat itu resonansinya yang memang 
mungkin cuma bisa sampai segitu. ... Kalo dulu kan ya dibiarkan 
dengan siklus yang terjadi aja (Wawancara dengan Gunawan pada 27 
Maret 2015). 

 
Singkat kata, bertahannya tayangan-tayangan India pada televisi-televisi 

komersial lebih disebabkan karena daya pikat program itu sendiri dan kepatuhan 

stasiun televisi terkait dalam mematuhi regulasi agar tayangan India tersebut lolos 

tayang sesuai jadwal yang telah direncanakan oleh programmer televisi. Selain 

karena faktor daya pikat film India tersebut, kelanggengan tayangan India di 

televisi Indonesia di era tersebut juga disebabkan karena kurangnya pasokan 

konten produksi lokal. Waktu tayang televisi yang rata-rata 21-24 jam sehari 

sering kali menemui kekosongan jika hanya mengandalkan konten produksi dalam 

negeri saja. Akibatnya, konten asing seperti film dan serial India menjadi 

alternatif untuk mengisi kekosongan slot tayang tersebut (Film Asing, 1997).  

 

2.3.2 Siklus Kedua Indianisasi (2001-2013): Era Pergeseran "Resep" Film 
India di Televisi Indonesia 
 

Siklus kedua ini ditandai dengan kemunculan banyak film India ber-genre drama 

romantis pada televisi, yang menceritakan tentang berbagai macam perjuangan 

kisah cinta para tokohnya. Percintaan menjadi hal yang sangat penting untuk 

diperjuangkan dari pada permasalahan sosial seperti yang diangkat dalam siklus 

pertama. Selanjutnya, aktor dan aktris pemeran sebuah film menjadi pertimbangan 

utama apakah film lepas tersebut dapat ditayangkan di televisi. Namun, akhir 
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siklus kedua ini menunjukkan bahwa kisah percintaan pun akhirnya digeser pula 

dengan cerita-cerita modern dengan cita rasa Hollywood. Menjelang akhir siklus 

tersebut, tema percintan perlahan mulai tenggelam. Hal tersebut lantas disambut 

berkurangnya antusiasme penonton televisi. 

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 turut mengguncang India sebagai 

negara ideologi politik yang berkiblat terhadap negara sosialis tersebut. 

Pemerintah India berusaha memulihkan sektor ekonomi di tengah berbagai 

ketegangan politik dan kebudayaan tersebut. Carut marut tersebut turut berimbas 

pada industri Bollywood sehingga menjadi kurang produktif hingga pertengahan 

tahun 1990-an. Bahkan, para pekerja film di Bollywood sempat melakukan mogok 

memproduksi film pada tahun 1993. Mogok massal tersebut melumpuhkan 

industri Bollywood (Industri Film di India, 1993; Menarik, 1992). 

Kemudian, Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ) muncul sebagai film di 

akhir masa suram tersebut dengan menggabungkan unsur Barat dan Timur dalam 

cerita. Resep pakem cerita Bollywood yang semula banyak menampilkan pemuda 

yang selalu marah karena menentang ketidakadilan, anak muda yang menyayangi 

ibunya, hubungan keluarga yang erat, ataupun perempuan baik yang menderita 

agaknya bergeser menjadi berbumbu romantis dan melankolis. Film yang dirilis 

sejak tahun 1995 ini terjual 25 juta kopi soundtrack. DDLJ turut menguatkan 

terbitnya zaman baru di Bollywood setelah sempat terhempas dalam era suram 

(Chopra 2007: 186-201; Efix, 1995; Purwantari, 2006). 

Namun, terbitnya zaman baru dalam perfilman Bollywood tak banyak 

memberikan kesan pada industri televisi Indonesia. Kelesuan tersebut justru 
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berlanjut hingga pada tahun 1998 akibat krisis keuangan global yang juga 

merayap ke Indonesia. Hal tersebut diperparah dengan intervensi politik dalam 

penetrasi modal oleh keluarga dan kroni Soeharto. Selain bertopang badan pada 

pinjaman dari International Monetary Fund (IMF), krisis moneter di Indonesia 

yang terjadi sejak tahun 1997 tersebut turut mengandalkan sektor ekspor untuk 

memperkuat nilai tukar rupiah (Kartasasmita, 2003; Rianto et al. 2014: 9). 

Pada saat yang sama, sektor impor pun mengalami hambatan akibat krisis 

kepercayaan pemodal asing terhadap lembaga keuangan dalam negeri. Para 

kapitalis hanya memutar modalnya pada negara yang menguntungkan, efisien, 

dan aman. Hal ini turut berimbas pada istirahatnya film India yang dianggap 

sebagai tontonan norak bagi orang Indonesia untuk sejenak. Oleh karenanya, 

meledaknya DDLJ di negara asalnya pun kurang menyentuh Indonesia (Hadapi 

AFTA dan Globalisasi, 1992; Seasite Indonesia, 1998). 

Guncangan ekonomi tersebut mulai mereda pada 3 Mei 1999 yang 

didahului dengan diundangkannya RAPBN 1999/2000 pada 29 Maret 1999.  

RAPBN 1999/2000 tersebut telah menganggarkan dana sejumlah Rp 129,8 miliar 

untuk sub-sektor penerangan, komunikasi, dan media massa. Dalam subsektor 

tersebut, turut dianggarkan pula pembiayaan terhadap pengembangan dan 

pembiayaan televisi dan film. Meskipun belum stabil, namun kondisi tersebut 

telah diikuti dengan aktivitas para importir film untuk mengimpor kembali film 

India ke bioskop Indonesia (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 1999; 

Tjahjono, 2013). 
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Berkat usaha pemerintah dalam pengembangan dan pendanaan terhadap 

televisi dan film, tontonan film India kembali sedikit bangkit di Indonesia. Hal ini 

berawal ketika film Kuch Kuch Hota Hai (KKHH) populer dan digemari oleh 

penonton di Indonesia sejak diimpor dan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 

1999. Film tersebut mulai diproduksi di India pada 21 Oktober 1997. Gunawan 

mengatakan bahwa fenomena tersebut menjadi awal hadirnya life circle kedua 

kalinya tayangan India di televisi Indonesia yang disebut oleh peneliti sebagai 

siklus kedua Indianisasi. 

Nasib film India sedikit membaik di tahun 90-an saat beberapa 
stasiun  televisi swasta mulai memutar film-film India dan gebrakan 
film “Kuch Kuch Hota Hai” yang secara instan membuat para 
penggemar film kembali menengok ke film-film India lagi (The 
Bollywood Story, 2012). 
 

Akhirnya, kesuksesan DDLJ dilampaui oleh KKHH yang masih dibintangi oleh 

pemeran utama yang sama dengan DDLJ, Shahrukh Khan (SRK) dan Kajol. 

KKHH masuk urutan nomor 9 (sembilan) di Inggris dan meraih keuntungan lebih 

banyak dibandingkan dengan Titanic di Afrika Selatan. Di sisi lain, pada tahun-

tahun tersebut, hasil survei Nielsen EDI menunjukkan bahwa 7 (tujuh) dari film-

film Bollywood yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar di Inggris sejak tahun 1989 

adalah film-film yang dibintangi oleh SRK (Chopra 2008: 206-208). 

Anwar (2012) menulis bahwa KKHH yang dirilis di India pada tahun 

1998 mampu menembus keangkuhan jaringan Bioskop 21 yang kala itu belum 

pernah memutar film impor selain film Hollywood. KKHH akhirnya menarikan 

romantismenya dengan menembus semua lapisan kelas bioskop di Indonesia saat 

itu. Melalui KKHH yang memainkan pesonanya di "layar perak" kelas atas inilah, 
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film-film India perlahan memasuki lingkungan kelas menengah atas yang 

terkadang hanya mencuri-curi untuk menikmati sensasi Bollywood. 

Siklus pertama Indianisasi terulang kembali di era tersebut. Film India 

yang meledak di bioskop mampu mendapat tempat terbaik lagi di televisi. Demam 

KKHH di industri televisi dimulai oleh Indosiar pada akhir Juli 2001 dengan 

menayangkan KKHH (Sekarang Masanya Shahrukh Khan, 2002). 

Terus ketika yang gelombang ke-dua muncul ketika yang eranya Kuch 
Kuch Hota Hai, ga ada yang mengikat karena itu film, ya cuman 
segitu. ... Iya memang kurang wah karena munculnya dari film sat itu. 
Mm.. ya itu.. ee.. siklus yang ke-dua itu lebih kepada top karak.. apa 
ee.. tokoh siihh.. bukan.. bukan.. dengan ee.. kontennya ya kalau saya 
melihat. Dan tv akhirnya nangkepnya ya nanyangin itu kan cuma 
sebatas orang datengin dia konser itu sekali.. tapi.. ikataan.. ee.. apa 
yang terjadi di masyarakat ga ada (Wawancara dengan Gunawan pada 
27 Maret 2015). 
 

Indosiar menayangkan KKHH pada akhir Juli 2001, tepatnya pada pukul 19.30 

WIB. Hal tersebut sekaligus mengubah pola jam tayang film India di televisi. 

Sebelumnya, film-film lepas India tayang pada jam-jam pagi hingga siang hari. 

Untuk pertama kalinya, KKHH menjadi film India yang meraih sukses dengan 

tayang pada prime time televisi Indonesia. Akhirnya, jam-jam malam hari yang 

sebelumnya didominasi oleh program-program lokal harus berbagi tempat dengan 

film-film India yang turut tayang pada malam hari (Sekarang Masanya Shahrukh 

Khan, 2002). 

Ketenaran SRK di Indonesia merupakan salah satu alasan bagi pihak 

Kementerian Budaya dan Pariwisata Republik Indonesia untuk mengundang SRK 

dalam suatu festival budaya Indonesia-India yang bertajuk Bollywood 

Extravaganza. Kehadiran SRK sebagai bintang terkenal yang memiliki banyak 



92 

 

penggemar di Indonesia dapat dibilang sama pentingnya dengan penyelenggaraan 

pameran tokoh pembesar Indonesia dan India, yakni Soekarno dan Nehru, yang 

juga sama-sama mengisi festival kebudayaan tersebut. Konser SRK dalam 

Bollywood Extravaganza tersebut juga ditayangkan di beberapa televisi 

komersial, seperti Indosiar, pada akhir tahun 2002 (Festival Indonesia-India, 

2002). 

Menjelang penayangan Bollywood Extravaganza secara live pada 3 

Nopember 2002 pukul 21.00 WIB, Indosiar selaku official broadcaster "konser" 

SRK tersebut juga menayangkan beberapa film yang dibintangi oleh SRK selama 

beberapa hari. Meledaknya KKHH di bioskop-bioskop Indonesia; 

penyelenggaraan Festival of India pada Oktober hingga Nopember 2002 di 

Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali; kemeriahan konser Bollywood 

Extravaganza; serta penayangan film-film SRK memperlihatkan kembali 

gelombang India yang sebelumnya nampak surut (Demam India di Mana-Mana, 

2002; Sekarang Masanya Shahrukh Khan, 2002). 

Hampir semua stasiun televisi kita kini memiliki program India. 
Stasiun baru seperti Lativi memiliki acara seperti Bollywood Hits yang 
berisi videoklip-videoklip lagu-lagu India. TPI menambah hiburannya 
dengan Bollyblitz yang berisi dunia di balik layar film-film India 
(Tetangga Dekat Bernama Film India, 2002). 
 

Resonansi terkuat fase ini berada pada tahun 2001-2002. Kemudian semakin 

menurun hingga pada tahun 2007. Pada kisaran tahun 2005-2007, hanya  SCTV 

yang masih menayangkan tayangan India pada jam-jam non prime time. Pada 

tahun-tahun tersebut, SCTV memutar film-film India dalam program Gala 

Bollywood setiap hari Senin, Rabu, dan Minggu yang konsisten pada pukul 21.00-
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22.30 WIB. Film-film yang pernah saat itu diputar berjudul Chalte Chalte, Hum 

Tumhare Hain Sanam, Mohabbatein, Bewafaa, Main Hoon Na, Kyun Ho Gaya 

Na, Veer Zaara, Black, Dhoom, Dil Mange More, Bunty Aur Babli, Salaam 

Namaste, Mujhse Dosti Karoge, Dil To Pagal Hai, Koi Mil Gaya, Dilwale 

Dulhania Le Jayenge, dan Kaho Na Pyaar Hai yang kebanyakan dibintangi oleh 

Shahrukh Khan, Abhishek Bachchan, Preity Zinta, Rani Mukherjee, Aishwarya 

Rai, dan Amitabh Bachchan. 

Salah satu alasan menurunnya pesona tayangan India sejak tahun 2005 

adalah digesernya tayangan tersebut oleh konten-konten lokal berbau horror 

romantis (Imanda 2015: 171). Di saat yang bersamaan, tahun 2005 menjadi tahun 

kebangkitan Korean Wave di Indonesia yang ditandai dengan tayangnya serial 

Korea Jewel in the Palace dengan tokoh utamanya Dae Jang Geum sejak 28 

Nopember 2005 setiap pukul 17.00 WIB (Jewel in the Palace Tayang di Indosiar, 

2005). 

Dae Jang Geum was also run in other Middle Eastern states like 
Jordan, Saudi Arabia, and Egypt. In fact, the drama has so far been 
aired in dozens of countries, including (but not limited to) China, 
Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, the 
Philippines, Thailand, Vietnam, India, Turkey, Israel, Nigeria, 
Romania, Hungary, Bosnia, Russia, Sweden, Colombia, Peru, 
Canada, the United States, Australia, and New Zealand (Korean 
Culture and Information Service 2011: 29). 
 

Sejak saat itu, laju tayangan India semakin pelan karena tersisihkan oleh 

tayangan-tayangan horror romantis produksi lokal dan tayangan impor dari 

Korea.  Bahkan, tayangan India sangat jarang dapat dijumpai di televisi pada 

kisaran tahun 2008-2010. "Televisi Dangdut Indonesia" masih menayangkan film 

Bollywood pada tahun 2008 dan 2010 dengan intensitas yang jarang. 
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Pada awal tahun 2009, salah satu film India kembali meledak di bioskop 

global dengan mengusung judul Slumdog Millionaire. Film tersebut menjadi salah 

satu film yang terlahir semasa siklus kedua Indianisasi yang memuat tema sosial 

dengan kuat dalam ceritanya (Hollywood Dekati Bollywood, 2009). Namun, tema 

film semacam ini kurang menggerakkan industri televisi untuk akhirnya turut 

menayangkan tema-tema sosial sejenis. Industri televisi masih konsisten 

mempertahankan tayangan India dengan genre drama romantis. Singkat kata, film 

tersebut tidak menciptakan resonansi pada siklus kedua tersebut dan tahun 2009 

menjadi tahun kekosongan tayangan India. 

Pada tahun 2011, Trans7 menayangkan serial lokal berbahasa Inggris 

yang diproduksi secara inhouse, berjudul Raj's Family. Serial tersebut 

menceritakan tentang keseharian keluarga dan beberapa tokoh yang merupakan 

warga Indonesia keturunan India yang tinggal di Jakarta. Karena warga etnis India 

merupakan pemeran sentra, serial ini banyak menampilkan pakaian, gaya, 

makanan, dan budaya India. Program yang bernuansa komedi tersebut, didominasi 

oleh pemirsa pria, khususnya pria usia muda (20-24 tahun), pre teen (10-14 

tahun), dan teen (15-19 tahun). 

Pada tiga minggu pertama penayangan, Raj's Family hadir setiap Senin-

Jumat pada sore hari. Sejak minggu ke-empat hingga berakhirnya Raj's Family di 

minggu ke-sembilan, serial tersebut ditayangkan hanya semingu sekali pada hari 

Jumat atau Minggu saja. TVR dan TVS rata-rata selama 2 (dua) bulan 

penayangan tersebut hanya mencapai 1,1 dan 5,5. 
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Gambar 2.6 Serial Lokal di Trans7: Raj's Family (2011) 

Sumber: Hasil olah penelitian. 
 

Televisi Indonesia sering menampilkan sosok Norman Kamaru pada tahun yang 

sama. Norman Kamaru saat itu merupakan anggota Brigadir Mobil yang namanya 

mencuat ke televisi melalui sebuah video sinkronisasi bibir (lipsync) yang 

diunggah di YouTube. Dalam video tersebut, Norman Kamaru menirukan tarian 

dan nyanyian dalam lagu Chaiyya Chaiyya pada saat dia sedang menunaikan 

tugasnya di Brimod Polda Gorontalo. 

Video tersebut menarik perhatian televisi untuk menghadirkanya dalam 

beberapa acara televisi, seperti infotainment, acara musik seperti Inbox dan 

Dahsyat, bahkan berita ringan di siang hari. Norman Kamaru tampil dalam 

berbagai program tersebut dengan menyanyikan beberapa lagu India dan 

menarikannya dengan berpakaian seragam Brimob-nya. Norman Kamaru sempat 

memperoleh sanksi dari instansinya dalam bentuk hukuman untuk menyanyi. 

Peristiwa tersebut juga turut menjadi pengisi acara televisi kala itu. Bahkan 

hingga saat dirinya dikeluarkan dari instansinya karena terlalu lama mengambil 
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izin meninggalkan tugas dinasnya, hal tersebut masih menjadi sorotan media. 

Norman Kamaru memberikan warna tayangan televisi berupa perpaduan antara 

India dan lokal. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.7 Video Lipsync "Chaiyya Chaiyya" oleh Norman Kamaru 
Sumber: Video Lucu dan Gokil Polisi Gorontalo bernama Briptu Norman (Ailala, 2011). 

 

Tergerak dengan adanya fenomena tersebut, "Televisi Dangdut Indonesia 

menghidupkan kembali film-film lepas populer India. Sinema Utama Bollywood 

yang ditayangkan setiap hari Jumat-Minggu pada pukul 12.00 WIB atau 13.00 

WIB pada tahun 2011-2012. Chaiyya Chaiyya merupakan salah satu lagu pengisi 

pada film Dil Se yang juga dibintangi oleh SRK. Setahun berikutnya, tepatnya 

pada 8 Desember 2012, Manoj Punjabi melalui MD Entertainment dan Java 

Musikindo mengundang SRK, Preity Zinta, dan Rani Mukherjee ke Indonesia 

dalam sebuah show komersial bertajuk Temptation Reloaded Live in Concert di 

Sentul International Convention Center. 
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Salah satu stasiun televisi komersial yang berlokasi di Jalan Pintu 2 

Taman Mini adalah official broadcaster yang menayangkan konser tersebut 

secara taping. Official broadcaster tersebut menayangkannya dengan 

membaginya ke dalam 2 (dua) hari penayangan pada Jumat (14 Desember 2012) 

dan Sabtu (15 Desember 2012) setiap pukul 21.00 WIB. Jeda iklan dalam siaran 

tunda tersebut mampu mencapai 10 (sepuluh) menit. Jumlah tersebut melebihi slot 

rata-rata jeda iklan yang hanya sekitar 5-7 menit. Tayangan hari pertama 

menempati peringkat 4 (TVR 4,2 dan TVS 21). Sedangkan tayangan pada hari 

kedua mampu meraup TVR 3,7 dan TVS 18,2 dengan peringkat yang sama. 

Sejak sebulan sebelum dihelatnya konser SRK tersebut, beberapa televisi 

termasuk official broadcaster tersebut memanfaatkan momentum konser SRK 

dengan menayangkan film-film Bollywood klasik yang mayoritas dibintangi oleh 

SRK. Official broadcaster tersebut menayangkan film-film SRK pada setiap akhir 

pekan, setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 12.00-16.00 WIB. Salah satu judul 

film yang diputar pada bulan Desember tersebut adalah Veer Zaara yang 

dibintangi oleh ketiga pengisi konser tersebut. Penayangan Veer Zaara mampu 

menempati peringkat 16 dengan TVR 2,6 dan TVS 20,8. Pada hari yang sama, 

official broadcaster tersebut menayangkan wawancara eksklusif bertajuk Up 

Close and Personal with Shahrukh Khan. Tayangan tersebut menempati posisi 12 

(TVR 3 dan TVS 19,2). Stasiun televisi tersebut juga membuat program semacam 

“courtesy of YouTube” untuk mengulas SRK. Stasiun tersebut akhirnya 

melanjutkan penayangan Sinema Utama Bollywood sepanjang tahun 2013 setiap 

Sabtu-Minggu pukul 12.00 WIB atau 13.00 WIB. 
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Sementara, Indosiar juga menayangkan film Bollywood klasik setiap 

Rabu pukul 22.00 WIB dalam balutan program Mega Bollywood. Beberapa judul 

seperti Dabangg (TVR 0,9 dan TVS 7,9), DON (TVR 1,1 dan TVS 8,1), atau 

Kambakkht Ishq (TVR 1,0 dan TVS 8,5). Menjelang konser SRK, film-film yang 

dibintangi oleh SRK seperti Kabhi Khushi Khabie Gham (TVR 0,9 dan TVS 9,0), 

Kal Ho Naa Ho (TVR 0,8 dan TVS 7,6), Kuch Kuch Hota Hai (TVR 1,4 dan TVS 

13,2), Main Hoon Na (TVR 1,1 dan TVS 10,1), Rab Ne Bana Di Jodi (TVR 1,2 

dan TVS 11,3), dan Om Shanti Om (TVR 1,0 dan TVS 9,5) pun ditayangkan. 

Namun, Mega Bollywood hanya bertahan pada tahun 2012 saja dengan TVR dan 

TVS yang terbilang lemah. TVR dan TVS tertinggi Mega Bollywood Indosiar 

melalui KKHH hanya sekitar setengah perolehan TVR dan TVS Veer Zaara di 

official broadcaster tersebut. 

Menurut Siregar dalam Wardhana (2001: xii), televisi dipandang sebagai 

media yang menjadi representasi atas kehidupan modern. Sementara, tayangan 

India yang telah lama dianggap sebagai produk dari kultur menengah ke bawah 

dikhawatirkan mendistorsi kesan modern televisi dan penontonnya. Oleh 

karenanya, dapat dikatakan bahwa kisaran tahun 2005-2013 menjadi periode 

suram dalam siklus kedua Indianisasi tersebut. 

Pada siklus kedua tersebut, industri televisi mampu menangkap nuansa 

erotisme yang ada di bioskop dan menghadirkannya dalam bentuk film India 

romantis. Pada era tersebut, nyanyian pada film India digunakan untuk 

menampilkan romantisme pasangan kekasih yang menggantikan adegan erotis. 

Namun, erotisme film India yang halus mulai tergeser dengan hadirnya film-film 
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horror Indonesia yang juga banyak menampilkan adegan romantis. Film India 

lantas mengubah wajahnya membentuk kesan modern dengan balutan ala 

Hollywood, mulai dari ide cerita, wardrobe, dan visual effect. Namun, hal tersebut 

pun kurang berhasil karena wajah modern industri teelvisi telah terlebih dulu 

diduduki oleh produk-produk Korea. Tayangan-tayangan India yang memang 

sejak awal telah dipandang sebagai tayangan kelas bawah pun semakin tidak 

dilirik oleh industri televisi Indonesia yang kala itu merubah segmentasinya ke 

kelas menengah atas, seperti RCTI, ANTV, dan SCTV. Pada akhir siklus kedua 

ini, sinetron yang merupakan hasil produksi lokal sedang dalam posisi kuat dan 

menduduki pada hampir semua prime time. Kondisi-kondisi tersebut semakin 

menekan tayangan India semakin menghilang dari slot program televisi Indonesia. 

 

2.3.3 Siklus Ketiga Indianisasi: Reinkarnasi Serial Mahabharata di ANTV 
 

Lambat laun, jumlah stasiun televisi komersial yang dapat diakses oleh penonton 

di Indonesia menjadi kian banyak. Jika dilihat melalui kacamata bisnis yang 

menjadi pedoman hidup semua stasiun televisi era tersebut, semakin banyaknya 

jumlah stasiun televisi berarti persaingan program dan perebutan penonton 

semakin ketat (Irawan, 2012). Televisi harus menempuh berbagai strategi untuk 

menyita perhatian pemirsanya. 

Ketika persaingan tayangan yang ada sekarang ini didominasi oleh 
sinetron, ajang pencarian bakat, dan reality show, ANTV 
memanfaatkan celah lewat yang minim pesaing, yakni tayangan film 
India (Rachman, 2014). 
 

Sinetron masih berjaya di prime time berbagai televisi komersial Indonesia pada 

tahun 2013. Televisi komersial saling berkompetisi untuk menarik penonton 
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melalui sinetron. ANTV adalah salah satu televisi yang tercatat belum 

menayangkan sinteron pada saat prime time. Sementara, tayangan India tidak 

terdengar lagi gemerincingnya. Meskipun pada siklus sebelumnya telah terangkat 

dan menyentuh penonton kelas atas (Arnee, 2012). 

Menurut Gunawan, celah untuk masuk pada prime time sinetron 

Indonesia sangat rapat sehingga diperlukan strategi program tersendiri untuk 

berperang merebut hati penonton pada jam yang sama. Akhirnya, ANTV pun 

melakukan reposisi menjadi televisi keluarga pada tahun 2013, tepat sebelum 

stasiun tersebut menayangkan kembali serial Mahabharata. Sebelumnya, ANTV 

adalah televisi Remaja dan Sports (Rachman, 2014; Terpanah Pesona 

Mahabharata, 2014). 

ANTV sempat membuat penasaran para kompetitornya dengan hadirnya 

kembali serial Mahabaharata Versi Modern (2013) karya Siddharth Kumar 

Tewary. Mahabharata yang tayang pada awal 2014 dan dianggap sukses segera 

diikuti oleh "teman-temannya" yang lain yang juga berasal dari India. Berbagai 

judul serial berlatar epos dan kolosal menyapa penontonnya setiap hari, seperti 

Ramayana, Mahadewa, Jodha Akbar, Shakuntala, Krishna, maupun serial modern 

Navya. 

Otis Hahijary selaku Direktur Produksi ANTV mengatakan bahwa 

terdapat kedekatan budaya antara Indonesia dan India (Terpanah Pesona 

Mahabharata, 2014). Alasan kultural masih menjadi dalih utama penayangan 

Mahabharata di ANTV. Setelah mencoba meraba pasar Indonesia, ANTV dan 

tayangan India menjadi semakin tak terpisahkan. Melalui pernyataan Gunawan 
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selaku Kepala Departemen Akuisisi ANTV, dapat ditemukan fakta bahwa siklus 

pertama Indianisasi yang dulu dimotori oleh TPI seakan terulang kembali melalui 

lokomotif serial Mahabharata versi modern di ANTV. 

Nah, ketika sekarang Mahabharata muncul, ini kan resonansinya kuat 
dan ketika kita tau bahwa resonansinya cukup kuat, ANTV melakukan 
ee.. apa namanya tekanan resonansinya jaaauuuh dibikin berlipat kan 
gitu. Ini menurut saya siklus yang ke-tiga karena siklus yang ke-tiga 
ini kita memacu resonansinya tu cukup total gitu. Kalau sekarang kan 
banyak fans-fans base di daerah daerah itu. Fans nya Shaheer, fans 
nya Soumya, fans nya Rohit. Itu banyak banget. Dan termasuk 
fansnya Mahabharata. Sampe sekarang udah muncul lagi fansnya 
Jodha, fans-nya ini, semua muncul. Dan ya itu.. kembali lagi sih.. 
gadget sama medsos tu membuat resonansinya makin.. cukup kuat 
gitu loh. Kalau menurut saya, kalau ini bisa dibilang sebuah 
gelombang. Gitu. Resonansinya makin kuat. Kita juga mem-push 
resonansi itu makin kuat lagi. Gitu. Jadi tidak dibiarkan siklusnya 
jalan sendiri (Wawancara dengan Gunawan pada 27 Maret 2015). 

 
Setelah menuai keberhasilan melalui rentetan serial Indianya, ANTV sebagai 

trendsetter baru tayangan India dengan sengaja menempuh berbagai strategi 

program untuk mempertahankan kesuksesannya. Hal tersebut dilakukan dengan 

terus mengisi slot tayang mereka dengan beragam konten India.  

Perilaku siaran ANTV yang mampu menarik ANTV hingga menjadi 

stasiun televisi pertama di Indonesia pada tahun 2014 tersebut diikuti oleh 

televisi-televisi lainnya pada sepanjang tahun 2014-2015. Trans7 menayangkan 

serial Aladin dan Saraswatichandra secara bergantian mulai tahun 2014 dan juga 

beberapa kali menayangkan film India lepas dalam judul-judul yang baru, seperti 

Aladdin. "Televisi Dangdut" pun selain semakin menggiatkan siaran film-film 

lepas pada setiap weekend, juga menayangkan serial India dengan judul yang 

hampir sama dengan ANTV. 
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ANTV pun menciptakan trend baru dalam tayangan cita rasa India 

dengan mengontrak artis India untuk mengisi berbagai judul programnya sejak 

Nopember 2014. Hingga pertengahan tahun 2015, trend lokal rasa asing ini belum 

terlihat tanda-tanda akan berhenti. Langkah tersebut juga diikuti oleh Indosiar. 

Indosiar mulai menayangkan serial lokal namun menggunakan judul, pemain, dan 

setting lokasi dengan mencampurkan India dengan Indonesia. Serial tersebut 

berjudul Kuch Kuch Dangdut dan mulai ditayangkan pada 11 Mei 2015, setiap 

pukul 16.30 WIB. 

Hal tersebut diperkuat dengan Instruksi Presiden yang dikeluarkan pada 

tahun 2009, yakni Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Inpres tersebut menyebutkan bahwa 

televisi juga tergolong ke dalam industri kreatif yang semakin diperhatikan 

perkembangannya melalui kegiatan ekonominya yang didasarkan pada kreativitas 

untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis. 

Inpres tersebut merupakan bentuk dukungan yang sejalan dengan Pasal 4 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

bahwa televisi merupakan lembaga ekonomi yang memiliki kuasa penuh untuk 

mengatur roda bisnisnya. Kedua peraturan tersebut memiliki kecenderungan yang 

sama dalam mendorong persaingan antar stasiun televisi dalam berlomba mencari 

komoditas yang memiliki positioning yang kuat untuk menarik penonton mereka. 

Pemerintah belum melakukan pembatasan impor program asing pada era 

ini. Pemerintah melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 

(P3SPS) yang disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hanya mengatur 
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persoalan porsi tayang dalam batasan jumlah program dan durasi siarnya. 

Sementara, film dan serial buatan India datang silih berganti untuk mengisi slot 

pada prime time televisi Indonesia. Selanjutnya, berbagai kekhasan tayangan India 

pada industri televisi siklus siklus ketiga yang menjadi fokus utama pada 

penelitian ini akan peneliti jelaskan melalui time series analysis pada Bab III dan 

pola-pola tayangan industri televisi pada Bab IV. 

 


