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Abstract
This research discusses about Warkop’s social criticism through their comedy films that
made in 1980-1987. Comedy film is choosen because film is a audio-visual media who can
documented, communicated and narrated an event. In addition to that, criticism that conveyed
through film is considered will be less intrusive to the national stability. This research is using
historical method which consisted on four steps, which are heuristic, criticism, interpretation and
historiography, which also conjoined to humor classification to simplify in narrating, analyzing
and to classificate which films are consisted ciriticism within them. The purpose of this research
is to narrated Warkop’s social criticism through reconstruction and interpretation from audiovisual media to post media. The result of this research is to prove that comedy film is not only an
entertainment but also can be used as a media to criticizes the government and society, subtlety
or harsly.
Keyword:
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Abstrak
Penelitian ini membahas kritik sosial yang dilakukan oleh kelompok Warkop melalui
film-film komedi yang diproduksi pada tahun 1980-1987. Alasan pemilihan film komedi sebagai
media historiografi adalah karena film merupakan media audio visual yang dapat
mendokumentasikan serta mengkomunikasikan dan menarasikan sebuah peristiwa. Ditambah
pula kritik yang disampaikan melalui media film khususnya komedi dianggap tidak terlalu
mengganggu stabilitas nasional. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari
tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam historiografi ditautkan dengan
klasifikasi humor guna mempermudah menarasikan serta menganalisis dan mengklasifikasikan
film mana saja yang mengandung kritik di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah
menarasikan kritik sosial yang dilakukan kelompok Warkop melalui rekonstruksi dan interpretasi
dari audio visual suatu film. Hasil dari penelitian dengan narasi dan interpretasi terhadap film
komedi Warkop adalah bagaimana sebuah film komedi yang dianggap sebagai hiburan semata
ternyata dapat digunakan sebagai sebuah kritik terhadap pemerintah maupun masyarakat yang
dapat dilakukan secara halus maupun secara tajam.
Kata kunci:
Kritik, Kelompok Warkop, Film Komedi
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1. Latar Belakang
Film sebagai sebuah karya seni yang muncul belakangan mempunyai fungsi yang sama
dengan karya seni lainnya yaitu sebagai sebuah sarana hiburan dan media massa. Dari film-film
yang diputar di bioskop dapat diketahui keadaan dan karakter suatu bangsa. Namun, sebelum
film mempunyai fungsi sebagai hiburan dan media massa seperti yang terjadi sekarang ini, film
hanyalah sebuah kumpulan foto yang dirangkaikan menjadi satu bagian dan digerakkan secara
berurutan yang ditemukan oleh seorang fotografer bernama Eadweard Muybridge.1 Kemudian
metode yang ditemukan oleh Muybridge berkembang sangat cepat baik di Amerika Serikat
sendiri maupun di Eropa seperti Perancis dan Italia. Meskipun sudah menjalar ke seluruh dunia
gambar bergerak ini hanya digunakan untuk merekam kejadian sehari-hari si pembuatnya belum
ada sebuah niatan untuk dipertunjukkan di khalayak umum. Baru pada tahun 1895, film mulai
diperkenalkan kepada khalayak umum2 dengan memungut biaya untuk setiap pemutarannya.
Film yang diputar dan diperkenalkan di Perancis oleh Lumiere bersaudara kepada khalayak
ini hanyalah sebuah cerita sehari-hari dari Lumiere yang direkam dan teknik yang biasa.
Meskipun demikian, ide untuk menampilkan sebuah pertunjukkan film kepada khalayak dan
dengan membayar yang dilakukan oleh Lumiere bersaudara merupakan suatu terobosan untuk
membuat suatu film dengan alur cerita yang jelas dan bukan rekaman kejadian sehari-hari. Pada
tahun 1902 lewat Le voyage data la Luna (A Trip to the Moon), Georges Melies
memperkenalkan film dengan pendekatan yang lebih kreatif, dia memanfaatkan film untuk
mengungkapkan dongeng fantastik lewat teknik spesial dan tipuan sulap dalam menciptakan
gambar-gambar khayal.3 Kemudian lewat setahun setelah Melies memperkenalkan pendekatan
film yang kreatif di Perancis , pada tahun 1903 muncul nama Edwin S Porter Amerika. Porter
yang seorang sutradara dan juru kamera, memperkenalkan fungsi waktu dan teknik cut untuk
memperkuat alur cerita dalam filmnya yang berjudul The great Train Robbery. Teknik film
semakin berkembang setelah David W. Griffith yang juga seorang Amerika menyusul langkah
Porter dengan mengeskplor fungsi kamera lewat sudut pengambilan, close up, dan editing.4
Dalam perjalanan waktu, setelah teknik-teknik baru dalam membuat film mulai banyak
ditemukan akhirnya mulai terjadi pergeseran dalam pembuatan film yang awalnya berupa
dokumenter dan obyeknya hanya keindahan alam. Berubah menjadi sebuah film dengan alur
cerita yang jelas, yang kemudian memunculkan apa yang disebut genre film.5 Setelah dibagi
kemudian film dikategorikan menjadi film komedi, film drama, film aksi, film horror, dan film
dokumenter. Film komedi merupakan film yang ceritanya bersifat lucu dan gembira dan
1

Kemudian gambar yang disatukan ini disebut motion picture atau gambar bergerak. Konsep ini pertama kali
dicoba oleh Eadweard Muybridge seorang fotografer yang berasal dari California dan pengembang shutter kamera
dan bekerja sama dengan mantan Gubernur California yang bernama Leland Stanford. Mereka melakukannya di
arena pacuan kuda dengan menaruh 16 kamera di setiap sudutnya. Dengan 16 kamera itu mereka memotret setiap
kuda yang sedang berlari dipacuan. Asa Briggs dan Peter Burke, Sejarah Sosial Media Dari Guttenberg sampai
Internet. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006. Hlm. 204.
2
Pemutaran film kepada khalayak ini dicetuskan oleh Auguste Lumiere dan Louis Lumiere dua orang bersaudara
yang berkebangsaan Perancis. Pemutaran perdana ini bertempat di Grand Café, 14 Boulevard des Capucines, Paris.
Film yang diputar di Grand Café ini antara lain La Sortie de Usines Lumiere, Le Dejeuner de Bebe, dan Arrivee d’un
Train yang dbuat di tahun yang sama 1895. Veven Sp. Wardhana (ed), Kritik Sosial Dalam Film Komedi : Studi
Khusus Tujuh Film Nya Abbas Akup. (Jakarta).
FFTV – IKJ PRESS, 2006), hal. 6.
3
Ibid.
4
Ibid, hal. 7.
5
Genre adalah pembagian jenis film berdasarkan temanya.
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terkadang kelucuannya mengandung berbagai macam kritik dan sindiran sehingga penonton
setelah selesai menonton dapat menghayati kehidupan.6 Film drama adalah film yang sepanjang
cerita berisi tentang kisah manusia yang bersifat dramatik dan cenderung membawa para
penontonya menjadi sedih dan pada perkembangannya muncul film melodrama yang ceritanya
amat sangat membuat terharu.
Film aksi adalah film yang setiap adegannya memuat berbagai adegan menegangkan dan
memompa adrenalin setiap penontonnya misal film gangster, koboi. Lalu film horor adalah film
yang menyuguhkan ketakutan dan kengerian pada penonton sebagai menu utamanya.7 Film
dokumenter adalah jenis film yang muncul pertama kali yang ceritanya berdasarkan kejadian
secara langsung. Dari semua genre tersebut film komedi yang paling diminati karena
menampilkan adegan pukul-pukulan, lempar-lemparan bangku, dan adegan-adegan yang
berhubungan dengan fisik lainnya. Film komedi seperti ini disebut komedi slapstik dan
menampilkan Charlie Caplin8 sebagai aktor komedi slapstik dunia. Meskipun, tujuan dari film
komedi awalnya hanya sebagai hiburan semata, tetapi film komedi yang ditampilkan oleh
Chaplin sedikit berbeda. Perbedaan itu terlihat dari tema yang diangkat oleh Chaplin, dalam
setiap filmnya ia menggabungkan antara komedi slapstik dengan komedi satir9.
Di Indonesia, apa yang ditampilkan oleh Chaplin dalam film coba ditampilkan oleh
kelompok Warung Kopi (Warkop) dalam film komedi yang mereka buat. Kelompok komedi ini
awalnya beranggotakan Kasino, Dono, Indro, Nanu, dan Badil. Mereka lahir saat terjadinya
peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari). Kelompok ini sebenarnya tidak langsung membintangi
film komedi pada awal karirnya tetapi memulainya dari panggung radio (on air), kemudian ke
panggung off air, dan baru kemudian ke dunia film. Kemunculan kelompok ini ke panggung
komedi nasional dianggap sebagai pembawa angin segar perubahan, karena menampilkan
sesuatu yang baru tidak seragam dengan model komedi yang sedang jadi pedoman pelawak saat
itu yaitu Srimulat dan Bagio Cs.10 Warkop yang berlatar mahasiswa memperkenalkan bentuk
baru dalam penyampaian komedi, jika sebelumnya komedi hanya mengandalkan gerak tubuh dan
plesetan, Warkop hadir dengan keahlian bertutur kata dalam menghasilkan lelucon yang segar
dan bernas.11
Kelompok Warkop paham betul bagaimana memperlakukan humor sesuai dengan manfaat
dan fungsinya, mereka menjalankannya baik di radio, panggung, maupun fiilm. Ketika di radio
dan panggung apa yang mereka tampilkan selain bertujuan menghibur juga sebagai kritik sosial.
Dalam film kadar kritik sosial yang biasa mereka lakukan, sedikit dikurangi dengan
mencampurkan komedi jenis slapstik atau komedi fisik. Namun, seiring perjalanan karir
kelompok Warkop di film, komedi jenis slapstik lebih dominan dalam setiap filmnya, ketimbang
6

Veven Sp. Wardhana, 2006, Op.Cit., hal 29.
M. Yoesoef, “Film Horor: Sebuah Definisi yang Berubah”, Jurnal Wacana, Oktober, 2003, hal. 103.
8
Charlie Spencer Chaplin adalah seorang anak yang lahir dari keluarga seniman panggung yang melarat. Ia lahir
menjelang akhir abad ke-19 tepatnya 16 April 1889 di Inggris. Ia memulai debutnya di panggung pada saat balita
menggantikan ibunya yang kehabisan suara ketika sedang menyanyi. Ketika berumur belasan tahun, ia diajak
kakanya Sidney Chaplin ke rombongan sandiwara milik Fred Karno yang sering mengadakan pertunjukkan di
Amerika Serikat. Dari pertunjukkannya di AS ini kemudian ia bertemu dengan Mack Sennet seorang sutradara film
komedi dari perusahaan Keystone. Salim Said, Dari Festival ke Festival : Film-film Manca Negara dalam
pembicaraan. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 43.
9
Untuk klasifikasi mengenai jenis komedi Lihat Stevie Ray’s, Medium-Sized Book of Comedy. Minneapolis:
Punchline Publications. 1999. Hlm. 16
10
Poskota, 6 Oktober 1991. Hlm. 11.
11
Ibid.
7
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komedi jenis kritik yang hanya ditampilkan sesekali dalam setiap filmnya. Itupun ditampilkan
hanya berupa selipan dalam setiap adegan.
2. Metode Penelitian
Untuk mengungkap tema yang akan dibahas, maka penelitian ini berangkat dari hasil
penelitian sejarah dan dengan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah memiliki empat
tahap dalam penelitiannya.12 Diawali dengan tahap pengumpulan data, baik primer maupun
sekunder. Dalam tahap ini sumber dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Sumber primer yang
didapatkan berupa satu buku semi biografi yang dikeluarkan oleh kelompok Warkop yang masih
hidup, selain dari satu buku itu penulis juga menggunakan naskah-naskah film yang dibuat oleh
kelompok Warkop. Kemudian surat kabar, serta majalah sezaman, Berita dari surat kabar dan
majalah adalah sebagai berikut: Aneka Ria, Varianada, Vista, Popular, Rolling Stone, Majalah
Film Bulanan, Putra, Tempo, Kompas, Sinar Harapan, Suara Karya, Merdeka, dan Suara
Pembaruan. Data tersebut dipadukan dengan sumber sekunder, seperti buku-buku serta artikel
ilmiah lainnya, dan sumber pendukung lain.
Dari berbagai sumber primer dan sekunder tersebut, maka sumber-sumber tersebut masuk
ke dalam tahap kedua yang berupa kritik, kritik yang dilakukan ada dua macam yaitu kritik
internal maupun eksternal. Tahap mengritik sumber ini dilakukan untuk memilah-milah sumber
manakah yang paling relevan untuk digunakan.
Setelah mendapat sumber yang telah diuji kebenarannya dan mencari masalah dari
sumber yang sudah ada. Maka tahap ketiga, yaitu tahap interpretasi dilakukan. Informasi tersebut
dianalisis berdasarkan sudut pandang ilmiah dari penulis. Sudut pandang dibuat seobyektif
mungkin, melalui sumber yang relevan. Setelah itu, hasil analisis tersebut masuk ke dalam tahap
akhir yang berupa Historiografi atau penulisan sejarah.
3. Jalan Panjang Komedi Warung Kopi
Perlawanan mahasiswa kurun waktu 1965-1966 terjadi karena adanya kudeta berdarah
yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 01 Oktober 1965. Kudeta yang
membunuh para perwira Angkatan Darat ini merupakan sebuah puncak dari perseteruan yang
terjadi antara Angkatan Darat dengan PKI semenjak presiden Soekarno menerapkan sistem
Demokrasi Terpimpin dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959. Masalah perseteruan AD
dengan PKI ini merupakan sedikit dari begitu banyaknya permasalahan yang ada selama
Soekarno berkuasa. Pembangunan Orla yang lebih mengedepankan politik sebagai panglima
dianggap sebagai suatu periode yang penuh dengan penyelewengan terhadap UUD 1945 dan
Pancasila sehingga merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.13
Banyaknya bentuk perlawanan yang terjadi dimasyarakat, akhirnya membuat Soekarno
terdesak dan harus diungsikan ke istana Bogor dengan helikopter. Di istana Bogor Soekarno
ditemani oleh Chaerul Saleh dan Subandrio. Melihat keadaan Soekarno yang semakin terdesak,
12

Dalam ilmu sejarah, mesti dibedakan antara metode dengan metodologi. Metode menekankan pada kegiatan
penelitian sejarah, sedangkan metodologi terkait dengan kegiatan penulisan sejarah dan penekanan terhadap
eksplanasi. Metode sejarah adalah metode yang menggunakan tahapan. Yang pertama adalah tahap pengumpulan
data (heuristik), kedua tahap kritik sumber (Verifikasi), ketiga adalah tahap membuat sudut pandang (interpretasi),
serta tahap keempat adalah tahap penulisan sejarah (historiografi). Lihat Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah,
Yogyakarta: Bentang, 2005. hlm. 12-17.
13
Aria Wiratma Yudhistira, Dilarang Gondrong: Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970an. Jakarta: Marjin Kiri. 2010. Hlm. 20.
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Soeharto lalu mengirim ketiga Jenderal AD14 untuk menemui Soekarno di Bogor. Dalam
pertemuan dengan ketiga Jenderal AD tersebut, Soekarno akhirnya menandatangani sebuah surat
yang terkenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).15 Surat ini diberikan
kepada Soeharto yang menjabat sebagai menteri/panglima AD. Setelah diterimanya supersemar
oleh Soeharto menandakan beralihnya kekuasaan dari Orde Lama (Orla) ke Orde Baru (Orba),
peristiwa ini kemudian membuat mahasiswa menghentikan sementara waktu gerakan perlawanan
dan kembali ke kampus.
Hal ini dilakukan oleh mahasiswa sebagai wujud dukungan terhadap pemerintahan baru
yang merupakan mitra mereka dalam menjatuhkan rezim Orla. Langkah pertama pembangunan
Orba yang lebih mengedepankan sektor ekonomi adalah dengan membuat Rencana
Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang dimulai dengan pelita pertama 1969-1973.
Repelita ini akan terus diperbarui seiring dengan permasalahan yang sedang dialami oleh
masyarakat. Repelita pertama dapat dikatakan berhasil karena melebihi target yang diinginkan
pemerintah yaitu sebesar 5% per tahun menjadi 7,43% per tahun.16 Keberhasilan Repelita
pertama ini ditunjang pula dengan adanya ledakan harga minyak dunia atau sering disebut oil
boom. Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor minyak mendapat keuntungan dengan
naiknya harga minyak dunia sebagai dampak perang yang terjadi di Timur Tengah.
Dalam menjalankan program pembangunan dan stabilisasi ekonomi, Soeharto dibantu oleh
orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX,17
Adam Malik,18 dan para Asisten Pribadi Presiden yang disingkat (ASPRI)19. Pembangunan
ekonomi yang diagungkan oleh Orba mulai dirasakan dampaknya memasuki 1970, dengan
lahirnya suatu golongan masyarakat baru yang disebut kelas menengah perkotaan.20 Golongan
inilah yang menikmati hasil paling besar selama jalannya pembangunan yang dilakukan Orba.
Dari golongan inipula anak-anak mudanya dikemudian hari melakukan perlawanan terhadap
pemerintah Orba pada 1974 atau yang dikenal dengan nama malari atau malapetaka 15 Januari.
14

Ketiga Jenderal Angkatan Darat itu adalah Amir Machmud, Andi Muhammad Yusuf, dan Basuki Rachmat. Aria
Wiratma, Op.Cit., Hlm. 27.
15
Surat Perintah Sebelas Maret berisikan mandat Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang
dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi,
serta menjamin kesemalatan pribadi dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar
Revolusi/Mandataris MPRS demi kepentingan persatuan Republik Indonesia dan mengamalkan semua ajaran
Pemimpin Besar Revolusi. Ibid. Hlm. 27.
16
Darmin Nasution, “Beberapa Aspek Pelaksanaan Repelita I dan II: Sebuah Tinjauan”, Prisma No.1, Februari
1978. Hlm. 4.
17
Sri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan salah satu perintis berdirinya Orde Baru bersama dengan Soeharto
dan Adam Malik. Kerjasama mereka dimulai ketika Supersemar mulai difungsikan secara politik dan memunculkan
istilah triumvirat di masyarakat. Dalam triumvirat ini ada Soeharto, Hamengku Buwono IX, dan Adam Malik. Frans
Meak Parera, “Ketokohan Hamengku Buwono IX”, Prisma edisi khusus 20 tahun 1971-1991. Hlm. 59-60.
18
Sebagai salah satu anggota triumvirat Orde Baru, Adam Malik dipercayakan untuk memperbaiki dan merumuskan
kembali kebijakan luar negeri Indonesia untuk mendukung program-program yang sedang dilakukan oleh dua
anggota triumvirat lainnya Hermawan Sulistyo,”Biografi Politik Adam Malik”, Prisma edisi khusus 20 tahun 19711991. Hlm. 90.
19
Asisten Presiden ini dibagi kedalam dua bagian yaitu Aspri hijau dari kalangan militer dengan tokohnya Ali
Moertopo dan Aspri putih dari kalangan teknokrat atau akademisi diwakili oleh Widjojo Nitisastro. Frans M. Parera,
Loc. Cit., Hlm. 70.
20
Yang termasuk golongan kelas menengah perkotaan ini adalah golongan bergaji yang terdiri dari pegawai negri
sipil termasuk akademisi dan guru, profesional seperti insinyur, dokter, pengacara, wartawan, penerbang, dan
eksekutif bisnis, pegawai, dan karyawan “kantoran lainnya. A. Tjahjo Sasongko dan Nug Katjasungkana, “Pasang
Surut Musik Rock di Indonesia”, Prisma No.10. Oktober 1991. Hlm. 52.
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Anak-anak golongan baru ini menikmati hasil dari peningkatan kemakmuran orang tuanya
sehingga memudahkan mereka mengakses berbagai macam informasi dari berbagai macam
komoditi baru seperti radio stereo set, motor, mobil, dan televisi. Bahkan akses terhadap
majalah-majalah luar negeripun bertambah mudah tidak seperti pada masa sebelum Orba.21
Hanya saja memasuki tahun 1970-an, muncul istilah tahun ketidakpuasan22 terhadap
pembangunan ekonomi yang dilakukan Orba. Istilah tahun ketidakpuasan ini disebabkan
banyaknya penyimpangan yang terjadi dan tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan antara
pemerintah Orba dan mahasiswa saat bersama-sama menjatuhkan pemerintah Orla.
Penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud yaitu terkait pemerataan pembangunan, lemahnya
tindakan pemerintah terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan23, adanya
intervensi pemerintah24 dalam pemilu (pemilihan umum) 1971 terhadap masyarakat pemilih
untuk memenangkan organisasi peserta pemilu yang bernama Golongan Karya (Golkar),
dikeluarkannya politik pintu terbuka yang didukung oleh undang-undang tentang penanaman
modal asing dan penyimpangan yang terakhir terkait dengan tindakan kalangan militer yang
sewenang-wenang terhadap warga sipil khususnya kasus penembakan terhadap mahasiswa ITB
yang bernama Rene Coenrad.
Banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan Orba membuat
mahasiswa kembali membuat gerakan perlawanan. Meskipun gerakan ini tidak sebesar gerakan
sebelumnya tetapi cukup keras dalam memprotes proyek yang dibuat oleh ibu negara Ny. Siti
Hartinah Soeharto. Proyek yang diprotes cukup keras pembuatannya adalah pembangunan
kompleks hiburan serta kebudayaan berupa miniatur Indonesia dengan nama Taman Mini
Indonesia Indah (TMII). Proyek yang menghabiskan dana 10,5 miliyar rupiah ini diketuai oleh
Ali Sadikin yang sedang menjabat gubernur DKI Jakarta saat itu dan banyak melibatkan pejabat
militer. Proyek-proyek mercusuar seperti ini mengingatkan kembali kepada masa Orla yang
banyak membuat proyek mercusuar. Padahal proyek semacam ini menjadi sasaran kritik serta
salah satu alasan mengapa pemerintah Orba beserta mahasiswa menjatuhkan pemerintahan Orla.
Gerakan perlawanan mahasiswa 1970 mencapai puncaknya pada peristiwa Malari
(Malapetaka 15 Januari) 1974. Gerakan yang awalnya terkonsentrasi di FKUI sebagai sebuah
21

Mengapa pada masa Orba dikatakan akses terhadap hal-hal yang berbau asing lebih mudah ketimbang masa Orla,
hal itu dikarenakan pada masa Orla ada semangat Anti Neo-Kolonialisme dan Imperialisme dalam rangka
menyelesaikan revolusi Indonesia untuk mencapai sosialisme Indonesia. Dengan kata lain mengembangkan
kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia dan menolak pengaruh budaya asing. Bahkan untuk jenis musik
Barat seperti Rock and Roll yang dibawakan The Beatles, Presiden Soekarno mengatakan sebagai musik Ngak Ngik
Ngok yang harus dibabat untuk menumbuhkan semangat berdikari menumbuhkan seni musik nasional yang
berkepribadian. Dan beberapa artis yang tetap membawakan jenis musik ini harus mendekam di penjara sebut saja
Koes Bersaudara yang ditangkap pada bulan Juli 1965 dan ditahan selama 100 hari di penjara glodok dan baru
dibebaskan 29 September 1965. Ibid. Hlm. 50.
22
Istilah tahun ketidakpuasan ini muncul dalam editorial sebuah majalah mahasiswa di Bandung yang bernama
Mahasiswa Indonesia. Editorial ini dimuat dalam majalah Mahasiswa Indonesia No. 238, Januari 1971. Francois
Raillon. Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru (1966-1974). Jakarta:
LP3ES. 1985. Hlm. 78.
23
Meskipun pemerintah sempat membuat komisi yang bernama Komisi Empat Anti Korupsi yang dipimpin oleh
Wilopo dan M. Hatta. Akan tetapi, hasil penyidikan dari kelompok ini tidak ditindaklanjuti secara tegas karena
melibatkan kalangan pejabat militer dan kerabat Soeharto. Ibid. Hlm. 80.
24
Intervensi pemerintah mendapat pembenaran ketika fakta dilapangan membuktikan Golkar menang mutlak
dengan memperoleh suara sebesar 62,8% dan memenangkan kursi sebanyak 236 (65,6%) dari total 360 kursi yang
diperebutkan. Diikuti oleh Nahdhatul Ulama (NU) sebesar 18,7% dan Partai Nasional Indonesia (PNI) hanya
memperoleh 6,9% , dengan data tersebut dapat dikatakan Golkar mengungguli partai-partai yang telah mapan dan
memiliki basis massa yang sudah besar. M. C. Ricklefs, Op. Cit., Hlm. 585.
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aksi demonstrasi yang dilakukan secara damai terhadap kedatangan PM Jepang Kakuei Tanaka.
Akhirnya pecah menjadi demonstrasi yang tidak terkendali dengan aksi-aksi pembakaran
terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Jepang. Setelah peristiwa ini beberapa
mahasiswa yang dianggap sebagai dalang gerakan ini ditangkap, beberapa surat kabar mahasiswa
dan surat kabar umum yang dianggap terlibat dalam aksi ini ditutup oleh pemerintah.
Setelah peristiwa Malari pemerintah Orba mulai mengontrol kehidupan kampus dengan
mengeluarkan Surat Keputusan 028/1978 yang isinya berupa larangan terhadap kegiatankegiatan atau aktivitas mahasiswa yang sifatnya politis di lingkungan kampus. Surat Keputusan
ini juga menetapkan bahwa pemimpin perguruan tinggi bertanggungjawab sepenuhnya atas
segala sesuatu yang berlangsung di kampus, semua kegiatan organisasi mahasiswa mulai dari
program kerja dan rapat organisasi harus diketahui dan mendapat izin dari pimpinan
universitas.25 Otomatis mahasiswa kembali ke rutinitas sehari-harinya sebagai seorang calon
cendekia yang dikelilingi hal-hal yang berhubungan dengan akademis seperti kuliah kerja nyata
(KKN), wisuda sarjana, dan bakti sosial mahasiswa. Pengontrolan yang dilakukan oleh Orba
memang berhasil mengekang kehidupan politik mahasiswa tetapi tidak lantas membuat
mahasiswa menyerah dalam melakukan perlawanan, mereka mengalihkan bentuk perlawanannya
dalam bentuk folklor26. Folklor dibagi menjadi tiga bentuk yaitu folklor lisan27, sebagian lisan28,
dan bukan lisan29.30 Salah satu yang sedang berkembang dalam kehidupan mahasiswa 1970-an
adalah yang bentuknya folklor lisan berupa humor31. Humor ini dapat teka-teki, nyanyian rakyat,
dan lelucon.32
Pengalihan bentuk perlawanan ini kemudian digunakan oleh ketiga mahasiswa Universitas
Indonesia (UI) yang bernama Kasino Hadiwibowo dan Nanu Mulyono yang merupakan
mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (FIS UI) serta Rudy Badil yang merupakan mahasiswa Fakultas
Sastra (FS UI). Dari ketiga mahasiswa yang merupakan cikal bakal kelompok komedi Warung
Kopi (Warkop) inilah, humor-humor yang awalnya hanya beredar dikalangan terbatas
mahasiswa. Kemudian diperkenalkan oleh ketiga mahasiswa ini kepada khalayak lewat berbagai
media seperti radio, panggung pertunjukan, kaset lawak, film, dan televisi.
Ketiga mahasiswa yang memang aktivis kampus dan aktivis pecinta alam ini dipertemukan
dalam acara perkampungan mahasiswa UI di Cibubur beberapa bulan sebelum terjadinya
25

Bonar Tigor Naipospos, Loc. Cit., Hlm. 27.
Kata folklor berasal dari dua kata dasar folk dan lore, folk menurut Alan Dundes adalah sekelompok orang yang
memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan yang dapat dibedakan dengan kelompok lainnya.
Sedangkan lore adalah tradisi folk yaitu sebagian kebudayaannya, yang diwariskan secara turun temurun baik lisan
maupun melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Jadi, definisi folklor
adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun temurun, diantara kolektif apa
saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan
gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. James Danandjaja, Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lainlain. Jakarta: Grafitipers. 1986. Hlm. 1-2.
27
Folklor lisan terdiri dari bahasa rakyat, ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, sajak dan puisi rakyat, cerita
prosa rakyat, Humor, dan nyanyian rakyat. Ibid. Hlm. 22.
28
Folklor sebagian lisan terdiri dari kepercayaan rakyat dan permainan rakyat. Ibid. Hlm. 153.
29
Foklor bukan lisan terdiri dari makanan rakyat. Ibid. Hlm. 181.
30
Ibid. Hlm. 21-22.
31
Humor yang dimaksud disini adalah yang bersifat dapat menimbulkan atau menyebabkan pendengarnya (maupun
pembawanya) merasa tergelitik perasaannya, lucu, sehingga terdorong untuk tertawa. James Danandjaja, Humor asli
Mahasiswa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2004. Hlm. 14.
32
Ibid. Hlm. 13.
26
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peristiwa Malari. Tujuan dari dibuatnya acara perkampungan mahasiswa ini memang sebuah
konsolidasi dikalangan mahasiswa UI untuk mengetahui ikatan kekeluargaan yang terjalin
diantara sesama mahasiswa dari setiap fakultas yang ada di UI.33 Di saat jeda dari obrolan yang
agak serius itulah, ketiga mahasiswa ini tampil untuk mengisi kekosongan acara, mereka berhasil
mengocok perut teman-temannya lewat lelucon-lelucon yang disampaikan lewat obrolan santai.
Bukan hanya lelucon yang mereka sampaikan melainkan juga mereka menghibur lewat lagu-lagu
yang sedang terkenal saat itu kemudian diplesetkan menjadi lagu parodi. Dari penampilannya di
perkampungan UI, kemudian membuat ketiga mahasiswa ini cukup dikenal di kampus UI
bahkan mulai diundang untuk mengisi acara-acara setiap fakultas di UI. Penampilan ketiga
mahasiswa ini di perkampungan UI membuat teman mereka yang bernama Temy Lesanpura
terkesan kemudian mengajak mereka untuk siaran di radio yang baru saja berdiri bernama
Prambors.
Selepas pertemuan di perkampungan mahasiswa UI itu kemudian mereka diajak oleh Temy
Lesanpura, mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) UI sekaligus merangkap ketua panitia acara
perkampungan tersebut untuk mengisi acara siaran di salah satu radio swasta yang bernama
Prambors. Prambors diambil dari nama jalan Prambanan, Mendut, Borobudur, dan sekitarnya
yang terletak di kawasan Menteng ini merupakan tempat tinggal dari para pendirinya. Mereka
adalah sekelompok anak muda yang bernama Malik Sjafei, Imran Amir, Bambang Wahyudi,
Mursid Rustam dan Tri Tunggal.34
Sebagai sebuah radio swasta yang baru mengudara, Prambors masih mencari bentuk yang
cocok untuk segmen pendengarnya yang terutama adalah anak muda. Salah satunya adalah
membuat acara Warung Kopi yang diisi oleh ketiga mahasiswa yang dipertemukan di acara
perkampungan mahasiswa di Cibubur tadi. Pemilihan nama Warung Kopi adalah usul dari Rudy
Badil yang terinspirasi dari keadaan dua Warung Kopi yang ia jumpai. Warung kopi pertama
adalah yang ia temukan ketika sedang melakukan penelitian di daerah Medan dan warung kedua
adalah Warung Tegal merangkap Warung Kopi yang berada di Tanah Abang dekat dengan
rumahnya. Menurut Badil, ada kesamaan dari kedua warung tersebut yaitu tempat berkumpulnya
para lelaki ngobrol ngalor ngidul35 sambil pesan secangkir kopi dan betah duduk berlama-lama
di tempat itu.36 Badil menginginkan bentuk siaran yang seperti keadaan di dalam Warung Kopi,
siaran yang bebas membicarakan apa saja sambil menyentil sana-sini lewat lelucon-lelucon a la
mahasiswa. Dalam siaran malam jum’at itu mereka memerankan tokoh-tokoh yang ada di
Warung Kopi seperti hasil penglihatan Badil antara lain Bang Holil pemilik Warteg di Tanah
Abang diperankan oleh Rudy Badil sendiri, kemudian ada Acing dan Tullo yang masing-masing
diperankan oleh Kasino dan Nanu. Ketiga mahasiswa ini juga mendapatkan anggota baru yang
bernama Wahyu Sardono yang memerankan Mas Slamet dan kemudian disusul dengan
masuknya Indrojoyo Kusumonegoro yang memerankan Ubai.37
33

Suara Pembaruan, 19 Desember 1997. Hlm. 20.
Kompas, 26 Maret 2010. Hlm. 16.
35
Menurut Badil, obrolan ngalor ngidul mereka bukan sembarangan yang hanya ngelantur tetapi mereka berdiskusi
adu pikiran layaknya anggota DPRD sambl mengeluarkan gagasan dan pandangannya mulai dari soal kehidupan diri
dan lingkungan sampai soal bangsa dan negaranya dengan versi otak rakyat kecil. Rudy Badil dan Indro Warkop
(ed), Warkop: Main-main Jadi Bukan Main. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2010. Hlm. 39.
36
Denny Sakrie, “35 Tahun Warung Kopi: Secawan Tawa Sebelangga Laba”. Rolling Stone Edisi 63, Juli 2010.
Hlm. 104.
37
Wahyu Sardono atau Dono adalah mahasiswa FIS UI jurusan sosiologi yang diajak bergabung setelah bersamasama dengan ketiga mahasiswa tadi menjadi panitia pelaksana Pelatihan Nasional Lingkungan Hidup bagi Pemuda
Indonesia di Puncak Pass Hotel tahun 1975 dan diketuai oleh Arianto Gabuk. Acara ini disponsori oleh Menteri
34
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Dalam siaran ini ketiga pemuda ini mulai melemparkan lelucon-lelucon tentang masalah
urbanisasi yang kian marak di Jakarta seiring dengan pembangunan ekonomi yang terus
berkembang. Salah satunya adalah lelucon Warkop yang disampaikan oleh Nanu sebagai berikut:
“Macam si Tagor, dia itu be-te-el alias Batak tembak langsung. Maksudku dia dari
Siborong-borong, langsung Sibolga dan naik kapal dan mendarat di Tanjung Priok. Dia
tembak langsung, tanpa sekolah dan cocokin dirinya di Medan. Lebih baguslah kusebut
be-te-el, Batak tembak langsung, kalau aku panggil si Tagor tur-po matilah dia. Turpo
itu turun pohon, langsung ke Jakarta.”38
Istilah tembak langsung disini adalah penggambaran betapa orang-orang dari daerah itu
datang ke Jakarta tanpa mempunyai pengalaman kerja dan kemampuan yang sesuai dengan
bidang pekerjaan yang ditawarkan di Jakarta. Orang-orang yang melakukan Urbanisasi ini
biasanya tidak sempat mengenyam pendidikan karena terbatasnya biaya dan sarana
prasarana di daerah.
Seiring dengan makin terkenalnya Warkop di radio, kemudian tawaran untuk mengisi
panggung off air mulai berdatangan. Hanya saja materi yang dibawakan di atas panggung dengan
materi di radio agak berbeda, mereka mulai memilah-milah materi lelucon yang sesuai dengan
target penontonnya. Ketika di panggung Warkop memang lebih banyak menyampaikan lelucon
tentang ethnic slur yang terkadang diselipkan juga lelucon porno.39 Meskipun demikian Warkop
tetap menjaga juga kadar lelucon kritik yang memang ciri khas mereka. Salah satunya adalah
lelucon tentang ramalan cuaca yang dibawakan di acara Terminal Musikal TVRI, begini bunyi
leluconnya:
“Ramalan cuaca untuk Jakarta hari ini, angin variabel akan bertiup sesuai musim dan
kondisi sekitarnya. Angin akan berembus sepoi-sepoi basah kalau di taman ada orang
pacaran, tapi angin akan bertiup kencang sekali kalau banyak orang main layangan.
Namun angin hanya berani bertiup tidak lebih dari 5 kilometer per jam kalau lewat
kompleks ABRI.”40
Ataupun lelucon tentang ABRI lainnya seperti:
“Sekarang ini ada konsep Manunggalnya ABRI dengan Rakyat. Maka berarti ABRI bukan
rakyat dan sebaliknya rakyat bukan ABRI, oleh karena mereka harus manunggal. Nah
kalau kita membaca UUD 45, pasal 33 tentang: Semua kekayaan alam Indonesia dikuasai
negara untuk kepentingan rakyat, menjadikan ABRI sebenarnya tidak kebagian kekayaan
itu sama sekali, karena apa? ABRI bukan rakyat!.”41
Kelompok Warkop mulai semakin sering untuk tampil di luar siaran radio, order untuk
tampil di luar kota semakin sering diterima Warkop. Selain itu, dikalangan kelompok komedian
lain nama Warkop semakin dikenal dengan model lelucon yang cerdas dan kampusan. Kritik
yang sering ditampilkan kelompok Warkop di panggung off air, mulai menemui hambatan
KLH Emil Salim, dalam acara itu Dono menjadi salah seorang redaktur yang membuat buletin harian pelatihan
Ekologia. Sedangkan Indrojoyo Kusumonegoro atau Indro adalah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas
Pancasila diajak bergabung karena memang sering datang ke siaran malam jum’at yang dikelola Warkop, rumah
Indro juga dekat dengan radio Prambors. Rudy Badil dan Indro Warkop (ed), Op. Cit., Hlm. 41-43.
38
Rudy Badil dan Indro Warkop (ed), Op. Cit., Hlm. 16.
39
Lelucon porno dibawakan warkop sebagai sebuah troef jika lelucon yang disampaikan mengalami kegagalan atau
tidak diterima oleh penonton dan hal itu memang telah disepakati bersama. Menurut Kasino, lelucon yang seperti itu
memang mudah diterima dan dapat mengundang tawa. Varianada. “Troef Kami Memang Pada Lawakan Porno”.
Hlm. 31.
40
Rudy Badil dan Indro Warkop (ed), Op. Cit., Hlm. 46.
41
Kompas, 22 Maret 1996. Hlm. 4.
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karena beberapa kali kelompok ini mulai dipanggil oleh pihak keamanan agar tidak
membawakan lelucon yang berujung kritik.42
Semenjak peristiwa pemanggilan kelompok Warkop oleh pihak berwajib, kemudian
berdampak pada pertunjukan Warkop selanjutnya. Mereka selalu menemui hambatan dari pihakpihak berwajib. Sebagai contoh ketika mereka mengadakan pertunjukan di Bandung, mereka
sempat dicegat sebelum naik panggung untuk ditanyakan materi apa yang akan ditampilkan nanti
dan mereka diminta untuk tidak melakukan kritik terhadap aparat pemerintahan.43 Pertunjukan
Warkop semakin hari terus mengalami hambatan sampai akhirnya muncul tawaran untuk
membuat kaset lawak. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh kelompok Warkop meskipun
tawaran ini tidak dapat dilepaskan dari nilai komersial yang terkandung di dalamnya. Akan
tetapi, kelompok ini melihat dari sudut lain yaitu sebagai cara baru dalam menyampaikan kritikkritiknya. Lewat kaset lelucon kritik Warkop masuk ke dalam ruang-ruang privasi para
pendengarnya seperti ruang keluarga dan kamar tidur sehingga tidak perlu membuat keramaian
di ruang publik untuk menyampaikan kritik.
Album kaset Warkop ini bekerja sama dengan Pramaqua, kemudian langsung dicetak
sebanyak dua buah, kaset pertama diambil dari penampilan Warkop saat tur keliling di
Palembang serta di studio Gelora Seni yang diberi judul Cangkir Kopi dan yang kedua diambil
langsung ketika Warkop mengadakan tur keliling di Jakarta dan Bandung serta di Pontianak dan
studio Irama Mas serta diberi judul Warung Tenda. Setelah berhasil mengeluarkan album lawak,
tawaran kepada kelompok Warkop dari para produser film semakin banyak berdatangan.
Masuknya Warkop ke dalam industri film memang tidak main-main dan tergesa-gesa. Mereka
melakukan diskusi dahulu dengan teman-teman Prambors dan sempat bertanya kepada Teguh
Karya yang mengasuh Teater Populer dan juga seorang sutradara kawakan. Alhasil setelah
bertanya kesana-kemari, akhirnya Warkop menerima tawaran dari Bola Dunia Film. Film
pertama yang diproduksi kelompok ini berjudul Mana Tahan yang disutradarai oleh Nawi
Ismail.44
4. Warkop Bermain Film
Sebuah ledakan tawa awal 1980, begitulah kira-kira berita dalam beberapa surat kabar untuk
menggambarkan kesuksesan film perdana kelompok Warkop. Istilah ini muncul karena
kelompok Warkop berhasil mendatangkan penonton sebesar 35.000 orang dalam 11 hari
pemutaran perdananya. Jumlah penontonnya ini bahkan mengalahkan pemutaran film-film impor
Barat, India, dan Mandarin dalam jumlah hari pemutaran yang sama.45 Kesuksesan film Warkop
ini ditunjang oleh tiga faktor. Pertama adalah penggunaan bahasa yang digunakan, yaitu bahasa
yang sedang populer dikalangan anak muda saat itu untuk digunakan dalam judul filmnya.
Warkop memakai bahasa pergaulan atau saat itu sering disebut dengan istilah bahasa prokem.
Bahasa prokem bukanlah hal baru bagi kelompok ini, karena mereka sudah sering memakainya
ketika siaran di radio maupun tampil dalam panggung pertunjukkan. Istilah prokem ini sendiri
sudah dipakai oleh para kriminal di tahun 1950-an dan menjadi semacam bahasa rahasia dari
para kriminal serta belum diketahui khalayak.46 Istilah prokem ini adalah semacam kode rahasia
42

Kompas, 13 Mei 1979. Hlm. 8.
Putra, Edisi 323 Februari 1980.
44
Alasan pemilihan Bola Dunia Film ini dikarenakan adanya kenalan Warkop bekas orang radio Prambors yang ada
di Bola Dunia Film. Rudy Badil dan Indro Warkop (ed), Op. Cit., Hlm. 118.
45
Pelita, 16 Februari 1980.
46
Prathama Rahardja dan Henri Chambert Loir, Kamus Bahasa Prokem (rev. ed). Jakarta: Pustaka Utama Grafitti.
1990. Hlm. 1.
43
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suatu kelompok terbatas ibukota dalam berkomunikasi untuk membedakan dengan kelompok
lainnya. Sekian banyaknya istilah prokem dalam masyarakat saat itu, justru kelompok Warkop
lebih memilih istilah prokem dari kelompok wadam. Lihat saja judul seperti Mana Tahan,
Gengsi Doong, Ge..er (1980), Pintar-pintar Bodoh (1980), Dongkrak Antik (1982), Tahu Diri
Dong (1984).
Faktor kedua adalah dari segi tema yang diangkat oleh kelompok Warkop yang konsisten
mengangkat tema kelas menengah perkotaan dalam film-filmnya. Lihat saja dalam film Mana
Tahan (1980) Warkop mengangkat tema tentang gaya hidup kelas menengah yang senang
berbelanja di pusat perbelanjaan seperti yang dilakukan oleh Tante Mira. Padahal keadaan di
sekitarnya, yaitu para mahasiswa yang indekos di tempatnya kekurangan biaya untuk
melanjutkan kuliah. Sampai para mahasiswa tersebut mencari pekerjaan sambilan, di tengah
jadwal kuliah mereka. Faktor terakhir atau yang ketiga adalah penggunaan wanita-wanita seksi
dalam setiap filmnya. Kebanyakan wanita seksi ini menggunakan pakaian super ketat sehingga
menonjolkan bagian vitalnya, seperti payudara dan paha. Lihat saja dalam salah satu adegan di
film Mana Tahan, penonjolan adegan vital itu dilakukan Halimah terutama ketika sedang tidur,
bajunya yang tersingkap memperlihatkan pahanya kemudian ketika ia sedang mandi juga
ditampilkan adegan mengintip yang memperlihatkan paha Hailmah.47
Kesuksesan film Warkop dalam menjaring banyaknya penonton bukanlah suatu
kebetulan. Warkop sebagai kelompok komedi sudah membangun sebuah brand yang cukup lama
sejak mereka siaran di radio dan tampil di seni pentas. Selain itu, Warkop juga memiliki sebuah
identitas yang membedakannya dengan kelompok lain yaitu selalu menampilkan permasalahan
yang sedang aktual dan disampaikan secara menggelitik serta sebagai satu-satunya kelompok
yang berani menampilkan kritik secara tajam.48 Menurut Kasino, dasar kritikan mereka
merupakan sebuah wujud pertanggungjawaban sebagai generasi muda dan lulusan universitas
terhadap negara ini, kritik yang disampaikan pun bertujuan untuk mengurangi kepincangan yang
terjadi di negara ini.49 Identitas yang seperti inilah yang kemudian coba dipertahankan Warkop,
di tengah-tengah tuntutan dari produser dan selera pasar.
Untuk mempertahankan identitasnya itulah Warkop melakukan beberapa kompromi,
yaitu pertama lebih menonjolkan komedi slapstik dan mengurangi kadar komedi satirnya. Hal ini
terlihat dalam salah satu film Warkop berjudul Gengsi Dong. Film ini menceritakan bagaimana
kondisi sosial masyarakat perkotaan yang penuh dengan gengsi. Ini merupakan salah satu
dampak negatif dari pembangunan yang dilakukan terpusat hanya di Jakarta. Pembangunan yang
dilakukan terpusat ini memunculkan berbagai macam tingkatan sosial yang ada di dalam
masyarakat tidak terkecuali dunia perguruan tinggi. Kritik ini tidak mendominasi jalannya film,
tetapi lebih banyak adegan slapstiknya, seperti adegan terjatuh, tersiram air, dan menabrak pintu.
Kompromi kedua adalah ikut serta dalam menetukan tema cerita yang akan dibuat untuk
film. Hal ini terlihat dalam film mereka seperti Mana Tahan (1980) sutradara Nawi Ismail dan
cerita Warkop, Gengsi Dong (1980) sutradara Nawi Ismail dan cerita Warkop, IQ Jongkok
(1981) sutradara Iksan Lahardi dan cerita Warkop, Setan Kredit (1982) sutradara Iksan Lahardi
dan cerita Warkop, CHIPS (Cara Hebat Ikut Penanggulangan Masalah Sosial) 1982 disutradarai
oleh Iksan Lahardi dan cerita dibuat oleh Warkop, dan dalam film Saya Suka Kamu Punya
(1987) yang disutradarai Tommy Burnama, cerita dan skenarionya ditulis oleh Dono. Terlihat
Duduh Durahman,”Komedi Konyol Dengan Lawakan Basi: Mana Tahan Tanpa Logika”, Pikiran Rakyat, Januari
1980.
48
Merdeka, 19 November 1983. Hlm. VII.
49
Putra, Februari 1980.
47

Universitas Indonesia
Kritik sosial..., Wahyu Tri Laksono, FIB UI, 2013

12

betul ciri Warkop ketika mereka ikut andil dalam produksi film yaitu selalu memerankan
mahasiswa-mahasiswa yang moralis, intelek, suka pesta, peka terhadap lingkungan sekitarnya
dan sedikit bodoh. Khusus dalam film CHIPS kelompok ini ditampilkan bukan sebagai
sekelompok mahasiswa seperti yang sudah-sudah, tetapi semacam polisi yang dibentuk oleh
seorang wiraswasta dengan tujuan membantu kerja kepolisian.
Kompromi ketiga adalah dengan menuruti selera pasar saat itu dengan membuat judul
nyerempet-nyerempet porno dan dialog-dialognya yang menjurus ke arah porno juga.50 Tengok
saja judul-judul seperti Maju Kena Mundur Kena, Atas Boleh Bawah Boleh, Depan Bisa
Belakang Bisa, Makin Lama Makin Asyik, Saya Suka Kamu Punya, dan Masuk Kena Keluar
Kena. Judul-judul seperti ini memang memiliki makna yang ambigu dan kebanyakan dianggap
berkonotasi negatif. Kelompok ini beranggapan membuat judul dan dialog menjurus ke arah
porno lebih aman ketimbang yang menyerempet politis, karena selama pemerintahan Orba halhal yang berhubungan dengan politis dapat mengganggu stabilitas nasional. Berbeda dengan
yang menjurus porno dianggap tidak mengganggu stabilitas nasional dan tidak akan terkena
penyensoran atau pemotongan adegan.
Sepanjang karirnya di industri film nasional Warkop banyak mencoba sesuatu baru dalam
memproduksi filmnya. Kelompok ini tidak terbatas semata-mata hanya menampilkan genre
komedi dalam filmnya, Warkop juga sering menggabungkan genre-genre film lainnya seperti
drama, aksi, horor, romantis, dan fiksi ilmiah (science fiction) ke dalam film mereka. Berikut
jenis-jenis film komedi yang coba dibawakan kelompok Warkop sepanjang 1980-1987. Pertama
komedi drama51 terdapat dalam film-film seperti Mana Tahan, Ge..er, Gengsi Doong,52 Atas
Boleh Bawah Boleh, Sama Juga Bohong, dan Makin Lama Makin Asyik. Kedua adalah komedi
aksi53 yang coba dimainkan oleh Warkop dalam film-film sebagai berikut CHIPS (Cara Hebat
Ikut Penanggulangan Masalah Sosial), Setan Kredit, Depan Bisa Belakang Bisa, Manusia 6 Juta
Dolar, Saya Suka Kamu Punya, dan IQ Jongkok. Berikutnya adalah bentuk situasi komedi
(sitkom)54 yang terdapat dalam film-film seperti Dongkrak Antik, Maju Kena Mundur Kena, Itu
Bisa Diatur, Pokoknya Beres, Tahu Diri Dong, Gantian Dong, dan Kesempatan Dalam
Kesempitan.
Film-film seperti Manusia 6 Juta Dolar dan Sama Juga Bohong dapat juga dikategorikan
kedalam film komedi science fiction atau fiksi ilmiah Pengertian science fiction sendiri adalah
film yang mengeksplorasi penemuan-penemuan baru dengan latar waktu di masa yang akan

50

Hal ini diakui oleh Dono sebagai sebuah teknik dari Warkop untuk memancing perhatian orang yang
membacanya. Hal ini juga menurut Dono sebagai sebuah pembelajaran dan pembiasaan diri agar jangan bersikap
norak dan ngeres ketika melihat penampilan yang sedikit seronok. Majalah Film, Dono Warkop Film Seronok.
Maret 1991.
51
Komedi drama adalah film komedi yang dibalut dengan pola dramaturgi atau dengan kata lain kelucuan-kelucuan
yang terdapat dalam film dibangun dari konflik psikologis sang tokoh. Dimulai dari asal muasal sampai pada
penyelesaiannya.
52
Ketiga film ini (Mana Tahan, Ge..er, dan Gengsi Doong) dapat juga digolongkan dalam film komedi musikal
karena dalam beberapa adegan filmnya ditampilkan para pemeran utama bernyanyi musik dangdut dengan gaya film
India yaitu bernyanyi di taman dan pantai. Suara Karya Minggu, 8 Januari 1980.
53
Komedi aksi adalah film komedi yang disertai dengan adegan pertarungan, kejar mengejar serta tembak
menembak, meskipun demikian adegan perkelahiannya dilakukan secara lucu bahkan menjadi konyol. Veven Sp.
Wardhana, Op. Cit., Hlm. 67.
54
Bentuk komedi situasi ini sudah sangat populer dalam tayangan televisi. Komedi sitkom ini dibuat berdasarkan
pada para tokohnya, atau plot yang menggelar situasi cerita. Bisa dibilang perintis pertama kali film komedi dengan
bentuk sitkom di industri film nasional adalah kelompok Warkop. Ibid. Hlm. 67.
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datang.55 Begitu pula film Setan Kredit, film ini adalah film komedi yang dibalut dengan horor.
Horor adalah sebuah genre tersendiri dalam film, genre horor ini identik dengan hal-hal yang
menakutkan, menegangkan, dan mengerikan, dengan tujuan meneror penonton melalui adegan
dan tokoh yang menakutkan.56
5. Kritik Sosial Dalam Film Komedi Warkop
Berdasarkan pembagian jenis film komedi di bab 3.3, dari dua puluh film dalam kurun
waktu 1980-1987, kemudian diambil tujuh judul film yang merupakan perwakilan dari setiap
jenis film komedi Warkop. Untuk kemudian dijadikan tema kritik dalam film Warkop. Ketujuh
film itu antara lain CHIPS mewakili film komedi aksi, Maju Kena Mundur Kena, Pokonya
Beres, dan Tahu Diri Dong mewakili film komedi situasi, Sama Juga Bohong film komedi
drama science fiction dan terakhir adalah IQ Jongkok dan Donkrak Antik yang berasal dari dua
genre berbeda yaitu film komedi aksi dan film komedi situasi. Ketujuh film dipilih atas dasar
substansi atau isi cerita yang mengandung kritik sosial di dalamnya.
Kritik sosial ini terkait dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi di masyarakat
dan pemerintahan. Maraknya kasus korupsi dibahas dalam film CHIPS dan urbanisasi yang
terdapat dalam film Sama Juga Bohong, merupakan kritik sosial yang ditujukan kepada
pemerintah terkait dengan program modernisasi57. Sedangkan kritik sosial yang ditujukan kepada
masyarakat berkaitan dengan perubahan gaya hidup masyarakat seperti kumpul kebo terdapat
dalam film Maju Kena Mundur Kena dan Tahu Diri Dong. Kemudian gaya hidup kesenangan
terhadap barang asing terdapat dalam film Pokoknya Beres. Kritik sosial terakhir kepada
masyarakat adalah mengenai mentalitas masyarakat Indonesia yang terdapat dalam film IQ
Jongkok dan Dongkrak Antik. Kritik yang ditampilkan Warkop ini mewakili keadaan yang ada di
kota besar macam Jakarta.
5.1 Korupsi
Korupsi didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan negara untuk memperoleh
penghasilan, keuntungan atau prestise perorangan, atau untuk memberi keuntungan bagi
sekelompok orang atau suatu kelas sosial dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang
atau dengan norma akhlak yang tinggi.58 Kritik yang ditampilkan oleh kelompok Warkop,
difokuskan pada permasalahan korupsi yang terjadi di lembaga birokrasi negara. Korupsi di
birokrasi negara ada banyak prakteknya mulai dari praktek suap-menyuap, pemberian komisi,
uang semir, uang rokok, dan pungutan liar (pungli).
Kelompok Warkop dalam film-film komedinya yang dibuat dalam rentang waktu 19801987. Banyak memberikan porsi kritik yang lebih banyak terhadap permasalahan korupsi.
Hampir di seluruh filmnya kritik ini muncul baik yang ditampilkan dalam selipan adegan
maupun yang ditampilkan dalam keseluruhan film. Film yang mengandung kritik mengenai
korupsi dalam bagian ini adalah yang ditampilkan secara keseluruhan film. Yaitu terdapat dalam
M. Yoesoef, ”Film Horor: Sebuah Definisi Yang Berubah,” Jurnal Wacana. Vol. 5 No. 2. Oktober 2003. Hlm.
104.
56
Ibid. Hlm. 105.
57
Modernisasi adalah suatu perubahan total dari suatu masyarakat dalam keadaan tradisional menuju suatu
masyarakat yang “maju”. Dr. Phil. Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Bandung:
Penerbit Putra A. Bardin. 1999. Hlm. 180. Lihat juga J. W. Schoorl, Sociologie Der Modernisering, atau
Modernisasi: Pengantar Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang, terj. R. G Soekadijo. Jakarta:
Gramedia. 1982. Hlm. 1.
58
J.W. Schrool, Op. Cit., Hlm. 175.
55
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film CHIPS (Cara Hebat ikut Penanggulangan Masalah Sosial) yang dibuat tahun 1982. Berikut
jalan cerita singkatnya film CHIPS a la Warkop ini:
Kasino, Dono, dan Indro adalah anggota kelompok pelayanan masalah sosial CHIPS
(Cara Hebat Ikut Penanggulangan Masalah Sosial) yang dipimpin Oom Junet (M.
Panji Anom). Kelompok Chips ini ingin menanggulangi berbagai macam
permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat secara profesional guna
membantu tugas-tugas Kepolisian. Hanya saja alih-alih menanggulangi tugas secara
profesional kelompok ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang justru
menambah permasalahan sosial itu sendiri. Dari sekian banyak permasalahan sosial,
hanya satu yang berhasil mereka selesaikan, yaitu menolong seorang ibu yang
dirampok. Tetapi kemudian mobil mereka, ternyata mesinnya dicuri.59
Peniruan lewat parodi yang dilakukan kelompok Warkop dalam film ini bukan sebatas
untuk tujuan komersil semata. Karena di dalam parodi selalu memuat sindiran, plesetan, atau
lelucon, dan memiliki tema percakapan yang bersifat otokritik maupun kritik dengan penuh canda
untuk menertawakan diri sendiri.60 Kritik yang berhubungan dengan korupsi itu sendiri
ditampilkan melalui dialog-dialog cerdas dan adegan-adegan slapstik, seperti umumnya kritik
yang terdapat dalam film Warkop lainnya. Mengenai permasalahan korupsi ini sudah ditampilkan
Warkop dalam adegan awal film. Korupsi ini ditampilkan lewat sosok petugas CHIPS yang
diperankan oleh Dono, ia menyalahgunakan fasilitas kantor berupa mobil dinas untuk
kepentingan pribadi. Hal ini terlihat dari adegan ketika Dono sedang berpatroli, disaat dimintai
bantuan oleh temannya yang benar-benar sedang butuh pertolongan. Ia menolaknya dengan
alasan sedang ada tugas penting, tetapi ternyata dia pakai mobil dinas itu untuk mengantar
seorang wanita ke daerah Blok M.61 Berikut dialognya:
Indro: Chip’s tiga, Chip’s dua panggil 3x, Chip’s tiga budeg kali ya!
Dono: Sory, Mac.
Indro: Butuh bantuan ke jalan Tokai nomer 25.
Dono: Lagi nambal ban kena paku, panggil Chip’s satu aja kenapa sich! Enak-enak pacaran
diganggu.62
Praktek korupsi lain yang berupa pemberian uang rokok atau uang semir, dilakukan oleh
sang boss Oom Junet kepada Kasino. Hal ini dilakukan karena Kasino yang sedang bertugas
menolong masyarakat, bertemu dengan Oom Junet yang sedang asyik bermesraan denga seorang
wanita disemak-semak. Untuk menjaga kewibawaannya sebagai seorang pemimpin CHIPS,
akhirnya Oom Junet memberikan sejumlah uang kepada Kasino sebagai tutup mulut agar tidak
memberitahukan kepada anggota CHIPS yang lain. Berikut dialognya:
Kasino
: Ngapain disemak-semak begini, Boss?
: (gugup) anu..anuuu..anu. nyari jangkrik..ya jangkrik.
Boss
Kasino
: (senyum-senyum salah tingkah) terusin deh boss, nyari jangkriknya.
Boss
: (Mengeluarkan selembar lima ribuan) ini untuk beli rokok.
Kasino
: (menerimanya) terima kasih, Boss.
Boss
: Kasino!
Kasino
: Ya, Boss.
59

CHIPS (Cara Hebat Penanggulangan Masalah Sosial). 1982. Jakarta: PT Nugraha Mas Film.
http://cinemapoetica.com/retrospeksi/manusia-6-000-000-dollar-sebatas-parodi-dan-translasi-judul. Diakses pada
tanggal 19 Mei 2013 Pukul 13.30.
61
Ibid. Adegan 03:10.
62
Ibid. Adegan 29:36.
60
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: Jangan Bilang Siapa-siapa.
Boss
Kasino
: (memberi hormat secara militer) Sip, Boss. Rahasia terjamin.63
Praktek korupsi seperti ini biasa terjadi antara atasan kepada bawahannya karena adanya faktor
kekuasaan di dalamnya. Sebagai seorang pimpinan yang ingin mengurusi masalah-masalah
sosial, apa yang ditampilkan oleh Oom Junet ini sangat tidak baik. Ia justru memberi contoh
buruk kepada bawahannya. Alhasil, bawahannya yang diwakilkan oleh sosok Kasino, kemudian
menirunya dengan melakukan semacam pungli (pungutan liar)64 kepada sang boss.
Praktik korupsi yang ditampilkan Warkop dalam filmnya ini, pada dasarnya bukan
ditujukan kepada satu lembaga birokrasi saja dalam hal ini kepolisian. Warkop ingin mengkritik
banyaknya praktik-praktik korupsi yang di tahun 1980 sangat marak dan mulai banyak terungkap
berbarengan dengan pemberantasan kasus kejahatan. Simak saja kasus-kasus korupsi yang
terungkap tahun 1983, kebanyakan terjadi di daerah seperti Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Selatan.65 Kasus
korupsi yang terungkap ini mengenai manipulasi proyek penghijauan dan reboisasi. Ada juga
praktek-praktek korupsi berupa pemberian komisi dari kontraktor kepada pejabat pemerintah
untuk mendapatkan serta melancarkan sebuah proyek. Hal ini terungkap lewat operasi Vidya
Griya yang dipimpin oleh Mayjen E. Y. Kanter selaku koordinator Opstibpus.66 Hal ini terungkap
dikarenakan banyaknya bangunan proyek yang dibuat tidak sesuai dengan bestek-bestek yang
dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Film ini juga ingin menyampaikan kritik kenapa
masalah-masalah korupsi tidak pernah selesai untuk diberantas semenjak Soeharto berkuasa.
Pemberantasan yang dilakukan secara setengah-setengah oleh pemerintah Orba, dengan cara
tebang pilih tidak pernah menyentuh lapisan atas pemerintahan.
5.2 Gaya Hidup
Menurut David Chaney, gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara
satu orang dengan orang lain.67 Pola-pola itu bisa berbagai macam bentuknya mulai dari barang
sampai jasa, seperti gaya berpakaian, kemudahan akses informasi dan transportasi, perubahan
sistem kehidupan, kemudian pola pemukiman, dan interakasi manusia pada suatu tempat seperti
pariwisata. Berdasarkan pola tersebut, gaya hidup ini merupakan bagian dari kehidupan seharihari masyarakat modern dalam hal ini perkotaan. Hal ini dilakukan masyarakat perkotaan,
sebagai sebuah identitas dalam berinteraksi dengan kelompoknya. Untuk membedakan mereka
dengan masyarakat sebelumnya yaitu pedesaan. Dari pola-pola tindakan itu yang berkaitan
dengan ketiga film ini adalah terkait dengan perubahan sistem kehidupan dalam masyarakat,
terutama tentang kasus samen leven dan kegandrungan masyarakat terhadap merek asing.
5.2.1 Samen Leven
Samen leven atau dalam istilah Indonesianya disebut kumpul kebo adalah cara hidup pria dan
wanita yang tinggal satu rumah tanpa adanya ikatan pernikahan yang resmi. Kumpul kebo ini
oleh kelompok Warkop dijadikan sebagai sebuah tema kritik dalam 15 filmnya yang disutradarai
oleh Arizal. Hanya saja dilihat secara keseluruhan melalui jalan ceritanya Maju Kena Mundur
63

Ibid. Adegan 41:00.
Lihat juga Deddy Armand, Skenario Film CHIPS. Jakarta: PT Nugraha Mas Film. 1982. Hlm. 36.
64
Meminta sesuatu (uang) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dsb) tanpa menurut peraturan yang lazim.
KBBI.web.id. Diakses pada tanggal 20 Mei 2013 Pukul 08.00.
65
Umar Nur Zain et. al, Rekaman Peristiwa 1983. Jakarta: Sinar Harapan. 1984. Hlm. 160.
66
Tempo, 19 Februari 1983. Hlm. 12.
67
David Chaney, Gaya Hidup: Sebuah Pengantar Komprehensif. Yogyakarta: Jalasutra. 2009. Hlm. 40.
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Kena serta Tahu Diri Dong cukup mewakili filmnya yang berisi tentang kumpul kebo ini.
Fenomena ini diangkat oleh kelompok Warkop, karena tahun 1983 banyak media nasional yang
memberitakan tentang maraknya fenomena kumpul kebo di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Kritik yang coba digambarkan Warkop dalam mengkritik terkait gaya hidup kumpul kebo
diatas. Dalam kedua filmnya ini Warkop mencoba menampilkan bahwa untuk menanggapi
perihal kumpul kebo, masyarakat kota lebih berpikir rasional. Kumpul kebo bukanlah hal baru
dalam masyarakat kita, khususnya masyarakat Jawa.68 Lihat saja dialog serta adegan yang
terdapat dalam film Tahu Diri Dong berikut ini: Kasino yang sedang asyik mandi kemudian
keluar dengan hanya mengenakan handuk saja. Kaget mendengar suara teriakan dari kedua
teman wanitanya Marina (Eva Arnaz) dan Anita (Lydia Kandou) yang sedang memasang lukisan
di tempat indekos tersebut. Alhasil Kasino kemudian membantu memasang lukisan tersebut,
namun karena saking kerasnya memukul, temboknya pun hancur. Ketika pemilik kosan bernama
Pak Us Us datang, mereka dibuat bingung dan akhirnya Kasino memiliki ide untuk menutup
tembok yang hancur itu dengan lukisan yang akan dipasang. Kasino yang hanya mengenakan
handuk ketika sedang menutupi lubang di tembok tersebut melorot handuknya. Dan ia meminta
tolong kepada Anita yang kebetulan ada di dekatnya untuk memegangi handuk tersebut. Gaya
Anita dan Kasino itu mirip adegan kedua pasangan yang sedang beradegan mesum. Pak Us Us
yang melihat gaya mereka berdua kaget dan kemudian hanya bisa berkata “apa-apaan ini, masa
bodo sama handuk kamu, tahu diri dong”.69
Dari dialog yang dikeluarkan oleh Pak Us Us tersebut, terlihat bahwa masyarakat kota
sudah berpikir rasional, terbuka serta cuek, yang penting harus tahu situasi dan tempatnya. Pak
Us Us justru akan marah ketika para pemuda dan pemudi ini telat bayar uang indekos. 70 Hanya
saja orang-orang perkotaan dan berpendidikan ini dibuat repot juga tatkala kedatangan tamu
seperti orang tua serta kakek dan neneknya. Daripada harus menjelaskan panjang lebar akhirnya
mereka harus melakukan kebohongan, dengan berpura-pura menjadi sepasang suami istri.
5.2.2 Kegandrungan Terhadap Produk Asing
Gaya hidup ini coba ditampilkan Warkop dalam filmnya berjudul Pokoknya Beres yang
diproduksi tahun 1983. Setidaknya ada dua adegan yang menampilkan bahwa masyarakat
Indonesia mulai gandrung akan produk asing. Karakter ini ditampilkan kelompok Warkop dalam
sosok Pak Us Us yang merupakan pemilik indekos yang ditinggali oleh kelompok Warkop. Lihat
saja dalam dialog berikut, “Pak Us Us: Bagaimana bunyinya? Enak?. Dono: Bagus sekali yah.
Pak Us Us: Gak sia-sia beli bel impor, biar sedikit mahal tapi yahud. Marina: Kok ga diemdiem?. Dono: Bel impor kok kaya gitu Pak Us Us. Pak Us Us: korslet mungkin belum cocok
dengan listrik lokal.”71 Lain lagi dialog dalam adegan berbeda di film yang sama berikut ini,
“Dono: Belum selesai-selesai juga pak masang kuncinya?. Pak Us Us: memang rada sulit, sebab
ini kunci keluaran terbaru! Keluaran Jerman.”72 Tetapi kemudian pintu itu susah dibuka dan
menimpa tubuh Pak Us Us.

68

Dalam Masyarakat Jawa, kumpul kebo merupakan hiperbol yang bersifat sebagai sebuah bahasa penghukuman
terhadap pelakunya. Dikarenakan perbuatan ini merupakan pelanggaran yang berat, sampai-sampai perlu dibuat
semacam peringatan bahwa tindakan seperti itu sama halnya mencontoh perilaku binatang (kerbau). Iman Budhi
Santosa, Kisah Polah Tingkah: Potret Gaya Hidup Transformatif. Yogyakarta: LKiS. 2001. Hlm. 2
69
Arizal, Film Tahu Diri Dong. Jakarta: PT Parkit Film. 1984. Adegan 09:42.
70
Iman Budhi Santosa, Op. Cit., Hlm. 3 dan 4.
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Arizal, Film Pokoknya Beres. Jakarta: PT Parkit Film. 1983. Adegan 14:18.
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Terlihat dari kedua dialog diatas bahwa masyarakat kita khusunya kelas menengah
perkotaan yang diwakilkan oleh Pak Us Us. Memiliki gaya hidup gandrung atau senang kepada
produk asing sampai hal terkecil sekalipun seperti bel dan gagang kunci harus produk asing.
Padahal dari segi kualitas sama saja dengan produk nasional. Hanya saja ketika produk asing ini
memiliki kualitas di bawah produk nasional yang disalahkan adalah produk nasional karena
dianggap belum cocok dengan benda asing tersebut. Hal ini dilakukan oleh golongan kelas
menengah sebagai identitas yang membedakannya, dengan golongan di bawahnya.
Salah satu contoh proses gandrung terhadap produk asing yang terjadi dalam
pemerintahan Orba adalah peristiwa yang terjadi pertengahan 1970-an. Dimana saat itu dibuka
sebuah toko roti dan kue bernama Holland Bakery di jalan Hayam Wuruk.73 Masyarakat kita
tertarik untuk membeli sampai rela untuk mengantri, dikarenakan nama tokonya berbau Barat
serta di depan toko dipajang seorang bule dengan berpakaian baju jas koki dapur putih-putih
lengkap dengan topinya.74
5.3 Mentalitas Masyarakat
Mentalitas adalah cara berpikir suatu bangsa dalam menghadapai pembangunan dengan
berorientasi pada masa depan, biasanya mempunyai ciri-ciri bersifat hemat untuk bisa teliti
memperhitungkan hidupnya di masa depan; lebih menilai tinggi hasrat eksplorasi untuk
mempertinggi kapasitas berinovasi; lebih menilai tinggi orientasi ke arah achievment dari karya;
dan akhirnya menilai tinggi mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri, percaya kepada diri
sendiri, berdisiplin murni, dan berani bertanggung jawab sendiri.75 Hanya saja mentalitas yang
terdapat dalam masyarakat Indonesia berbanding terbalik dengan definisi diatas. Mentalitas
masyarakat Indonesia baik sebelum maupun sesudah revolusi kesemuanya merupakan sebuah
mentalitas yang tidak berorientasi masa depan.
Kritik yang ditampilkan kelompok Warkop dalam tema ini, lebih ditujukan kepada
kelemahan mentalitas yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Khususnya mentalitas
masyarakat Indonesia yang suka menerabas, mentalitas ini ditampilkan kelompok Warkop dalam
filmnya yang berjudul IQ Jongkok dan Dongkrak Antik.
5.3.1 Mentalitas Menerabas
Secara keseluruhan untuk melihat kritik mengenai mentalitas menerabas yang terdapat
dalam film IQ Jongkok ini harus dilihat dari sinopsisnya, berikut sinopsis film ini:
Ketiga Mahasiswa (dono, Kasino, dan Indro) mendapatkan sebuah buku notes yang
berisi catatan dokumen penting tentang harta karun dari seorang korban kecelakaan
tabrak lari yang kemudian meninggal. Korban tabrak lari itu adalah bekas perampok
dan sudah dibebaskan dari penjara bernama Broto (S. Praya). Sesuai dengan petunjuk
dari kode-kode yang terdapat dalam notes tersebut, kemudian ketiga mahasiswa ini
berkelana mencari tempat harta karun itu. Bersamaan itu pula ada bekas teman Broto
bernama Tarno juga menginginkan harta itu. Akhirnya ketiga mahasiswa dan Tarno
bekerja sama untuk mendapatkan harta karun itu, ternyata yang mereka dapatkan
hanya tangki WC yang ada di penjara. Mereka akhirnya sadar dan Tarno
menyerahkan diri ke pihak berwajib dengan mengakui bahwa ia adalah pelaku tabrak
lari Broto.76
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Berdasarkan sinopsis diatas, secara keseluruhan alur cerita film ini memang ditujukan untuk
fokus mengkritik masalah tentang mentalitas menerabas ini. Biasanya dalam film lainnya, kritik
disampaikan tidak fokus pada satu permasalahan utama serta tidak sesuai dengan alur cerita film.
Dalam film ini kritik ditampilkan secara utuh sejak adegan awal sampai adegan akhir.
Mentalitas menerabas sendiri adalah suatu mentalitas yang bernafsu untuk mencapai
tujuannya secepat-cepatnya tanpa banyak kerelaan berusaha dari permulaan secara langkah
demi langkah.77 Dalam film ini mentalitas menerabas dapat dilihat dari ketiga mahasiswa
(Dono, Kasino, dan Indro) yang tergiur untuk mencari harta karun. Ketiga mahasiswa ini
ingin hidup mewah dan kaya raya lewat cara yang cepat tanpa melalui proses yang panjang.
Proses itu seperti bekerja dengan baik dan bertanggung jawab untuk seorang karyawan dan
pegawai, sedangkan untuk pelajar atau mahasiswa proses untuk menjadi sukses tahapannya
adalah menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Harus ada sebuah tahapan-tahapan yang
mesti dilewati bukan cara cepat dan instan seperti menggantungkan nasib pada peta harta
karun yang belum pasti keberadaannya.
Mentalitas menerabas ini sangat marak sekali terjadi selama masa pemerintahan
Orba, khususnya memasuki 1980. Terutama setelah pemerintah mengeluarkan sebuah
permainan baru yang berhubungan dengan olahraga sepak bola bernama Porkas. Porkas ini
merupakan permainan yang meniru permainan dari Inggris dengan nama sama yaitu
forecast yang berarti ramalan. Disinilah terlihat mentalitas menerabas masyarakat itu yaitu
lebih menyukai permainan yang menebak-nebak dibandingkan dengan permainan porkas
yang sesungguhnya yang lebih mengandalkan analisis dan pemikiran terhadap
pertandingan. Inilah yang dikritik oleh kelompok Warkop dalam film IQ Jongkok, dalam
film ini ditampilkan adegan-adegan dimana ketiga mahasiswa (Dono, Kasino, dan Indro)
mencoba memecahkan kode rahasia harta karun dengan menebak-nebak. Berikut
dialognya: “Indro: Asal bisa ditelen, pasti ditelen. Dono: Asal bisa ditelen, pasti ditelen
(berpikir), disini tertulis jalan kemana menuju ke laut?, Nah, untuk ke laut pasti lewat
sungai dan yang bisa ditelen adalah ikan. Kasino: Sungai, klo dikampung gw namanya kali,
pasti gak salah kali jodoh”.78
Apa yang ditampilkan Warkop dalam dialog tersebut menggambarkan dengan jelas,
bahwa analisis yang dilakukan oleh masyarakat dalam permainan Porkas ini bukan terhadap
pertandingan yang dijalani melainkan menebak huruf. Hal ini juga disampaikan kelompok
Warkop dalam dialog lainnya, sebagai berikut: “Kasino: Bukan gunung tetapi tinggi, tiga depa ke
utara memburu rezeki, orang jahat jalan ke kiri langkah baik, langkah ke kanan, terbentur
menghindar ke selatan, langkah kanan biarpun mundur, rezeki di bawah kaki sampai di tangan,
jangan bingung karena gempa membawa rezeki”.79
Mentalitas menerabas ini juga terdapat dalam film kedelapan Warkop yang berjudul
Dongkrak Antik. Film ini adalah sebuah film komedi situasi yang jalan ceritanya berlatar dalam
sebuah hotel, lengkap pula dengan karyawan hotel yang diperankan oleh kelompok Warkop
ditambah dengan Mat Solar, kemudian sang Manager bernama Paulus diperankan oleh Pietrajaya
Burnama, dan Merriam Bellina sebagai Sri Anunia. Dalam cerita ini para karyawan hotel ini
mencoba bersaing dengan sang Manager untuk mendapatkan sekretaris Sri Anunia. Dari
persaingan inilah ditampilkan adegan yang berhubungan dengan mentalitas menerabas
masyarakat Indonesia, menyukai cara-cara cepat dalam mencapai tujuannya. Berikut dialognya:
77
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“Indro: Saya tadinya juga ga percaya sama kuburan keramat itu Pak, tapi belakangan tementemen saya banyak yang berhasil Pak, ada yang menang kode buntut, ada yang dapet jodoh, nah
yang paling banyak yang dapet jodoh Pak”.80
5.4 Urbanisasi
Tema kritik mengenai urbanisasi ini juga mendapat perhatian Warkop dalam filmfilmnya. . Definisi urbanisasi sendiri berarti suatu arus perpindahan masyarakat dari desa ke kota
untuk menetap (migrasi), yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya
lapangan pekerjaan, dan meluasnya pengaruh kota di daerah pedesaan mengenai segi ekonomi,
sosial, kebudayaan, dan psikologi.81 Film yang terkait adalah Sama Juga Bohong yang dibuat
1986.
Secara garis besar film ini bercerita tentang ketiga pemuda yang berasal dari daerah yang
berbeda Dono (Delangu), Kasino (Banyumas), dan Indro (Tambun, Bekasi) datang ke Jakarta
untuk melanjutkan studi. Sesampainya di Jakarta masalah demi masalah menimpa mereka dari
dikira copet, kemudian digebukin, sampai kecopetan. Karena kecopetan biaya mereka untuk
hidup di Jakarta habis, tetapi di tempat indekosnya ada sebuah kepala robot yang kemudian
diperbaiki oleh ketiga pemuda tersebut. Setelah robot selesai kemudian digunakan oleh ketiga
pemuda tersebut untuk mencari uang agar bisa membayar indekos dan biaya hidup. Robot ini
juga digunakan oleh ketiga pemuda tersebut untuk membantu sesama, dengan mengadakan
malam amal untuk yayasan panti asuhan yang dimiliki oleh teman mereka bernama Ayu (Ayu
Azhari).82
Kritik terdapat dalam permulaan film terutama dalam adegan perkenalan tokoh atau credit
title. Dalam adegan ini ditampilkan bagaimana perkembangan infrastruktur kota dan meluasnya
investasi mendorong perkembangan ekonomi perkotaan. Perkembangan kota Jakarta inilah yang
kemudian menarik ketiga pemuda (Dono, Kasino, Indro) yang berasal dari daerah yang berbedabeda untuk datang dan melanjutkan pendidikan di kota ini. Karena di daerah asal mereka masih
belum adanya pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi.
Dalam film ini ada satu adegan kritik yang menarik tentang permasalahan urbanisasi ini,
yaitu Indro yang merupakan penduduk Betawi asli harus melakukan urbanisasi juga ke Jakarta.83
Hal ini merupakan sebuah dampak dari urbanisasi itu sendiri, yang menyebabkan penduduk asli
Betawi harus menyingkir ke pinggiran kota. Peristiwa ini mulai terjadi memasuki tahun 1970-an,
saat Jakarta dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin . Terpinggirkannya penduduk Betawi ini,
dikarenakan mereka tergusur oleh pembangunan rumah real estate, industri, dan sarana lainnya.
Setelah mereka menjual tanah giri milik mereka karena tergiur dengan harga jual yang tinggi, dan
akhirnya mereka pergi ke daerah pinggiran yang harga tanahnya masih murah.84
Dapat dikatakan dalam film ini Warkop ingin menyampaikan kepada pemerintah, bahwa
untuk apa pembangunan dilakukan secara besar-besaran dan menghabiskan uang triliunan rupiah
dengan meminjam modal asing. Kalau hanya dinikmati oleh segolongan saja tidak dapat
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, dapat dikatakan pembangunan ini gagal atau
pembangunan ini sesuai dengan judul film ini sendiri Sama Juga Bohong.

80

Arizal, Film Dongkrak Antik. Jakarta: PT Parkit Film. 1982. Adegan 42:25. Lihat juga Deddy Armand, Skenario
Dongkrak Antik. Jakarta: PT Parkit Film. 1982.
81
J.W. Schrool, Op. Cit., Hlm. 263.
82
Sama Juga bohong. 1986. Jakarta: Garuda Film.
83
Chaerul Umam. Film Sama Juga Bohong. Jakarta: PT Garuda Film. 1986. Adegan 03:10.
84
Firman Lubis, Op. Cit., Hlm. 65.
Universitas Indonesia
Kritik sosial..., Wahyu Tri Laksono, FIB UI, 2013

20

6. Kesimpulan
Setelah berakhirnya peristiwa Malari 1974, pemerintah Orba di bawah pimpinan Soeharto
mulai mengekang kehidupan mahasiswa khususnya yang berhubungan dengan bidang politik.
Berbagai upaya dilakukan mahasiswa untuk dapat menyampaikan kritiknya terhadap
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan Orba. Salah satunya lewat humor
berupa lelucon yang sudah marak beredar dikalangan terbatas mahasiswa, khususnya Universitas
Indonesia. Lelucon ini kemudian diangkat ke permukaan agar tidak beredar hanya dikalangan
mahasiswa saja tetapi juga dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Disinilah kelompok
komedi yang bernama Warung Kopi (Warkop) berperan. Kelompok ini membawa semangat baru
dalam penyampaian kritik terhadap pemerintah Orba, yaitu lewat humor yang cerdas dan bernas.
Kritik yang disampaikan kelompok Warkop lewat humor ini kemudian semakin dikenal
oleh khalayak umum setelah kelompok ini menyampaikannya lewat acara di radio swasta
bernama Prambors. Kemudian Warkop mulai masuk ke panggung pertunjukan. Di panggung
pertunjukan inilah Warkop mulai mendapat larangan dalam mengadakan pertunjukannya. Salah
satunya lewat penyensoran naskah yang akan dibawakan. Setelah mengalami larangan, Warkop
mulai mencari cara lain untuk menyampaikan kritiknya. Dipilihlah media kaset lawak serta film,
pemunculan Warkop dalam dua media ini hanya berbeda berapa bulan saja. Dalam kedua
pemunculannya baik dalam album kaset maupun film, Warkop tidak dapat dilepaskan dari sisi
komersialnya.
Di film Warkop juga tetap menampilkan sesuatu yang baru, yang membedakannya
dengan film-film komedi yang sudah ada. Hal baru itu mulai dari tema yang diangkat, pemilihan
judul yang dipilih sampai menampilkan wanita-wanita seksi dalam film. Di film kelompok ini
juga melakukan banyak kompromi antara selera pasar dan identitas mereka sebagai kelompok
komedi yang sarat kritik. Di media film kelompok Warkop menampilkan berbagai macam humor
tidak terbatas pada humor yang sifatnya satir tetapi juga slapstik, porno, dan parodi. Dalam film
kelompok Warkop ingin menampilkan keadaan zaman saat itu tepatnya tahun 1980, yang banyak
terjadi penyimpangan-penyimpangan baik yang terjadi di masyarakat maupun di pemerintahan.
Penyimpangan yang terjadi di masyarakat terutama terkait dengan perubahan gaya hidup
seperti kumpul kebo dan kesenangan terhadap barang asing. Di film yang mengkritik gaya hidup
ini kelompok Warkop ingin menyampaikan bahwa kehidupan kota telah merubah sistem
masyarakat yang tadinya tabu menjadi hal yang biasa saja. Selain itu, dalam kritik mengenai
gaya hidup ini kelompok Warkop juga mengkritisi kehidupan masyarakat perkotaan yang senang
terhadap barang-barang asing.
Kritik lainnya yang sering disampaikan oleh kelompok Warkop dalam filmnya adalah
mengenai penyimpangan yang terjadi di pemerintahan. Seperti masalah korupsi dan masalah
urbanisasi. Kedua masalah ini merupakan dua masalah yang saling berkaitan satu sama lainnya
kasus-kasus korupsi membuat pembangunan tidak merata dan menjadi terpusat sehingga
menyebabkan kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah. Kemudian membuat masyarakat daerah
melakukan urbanisasi ke kota. Kasus korupsi menjadi obyek yang paling sering dikritik
kelompok Warkop dalam filmnya, dikarenakan selama Orba berkuasa tidak pernah serius dalam
menangani kasus korupsi terutama menangkap pejabat-pejabat tinggi yang terkait kasus korupsi.
Pemerintah lewat presiden di tahun 1980 justru memberikan contoh korupsi itu sendiri kepada
masyarakat lewat pemberian akses kepada bisnis keluarganya. Di film yang terkait dengan
korupsi ini Warkop mengkritik permasalahan mengenai korupsi yang dicontohkan langsung oleh
Presiden.
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Kritik yang ditampilkan kelompok Warkop dalam film berbeda sekali dengan kritik yang
disampaikan dalam radio, album lawak dan panggung pertunjukan. Kritik yang disampaikan
dalam media sebelumnya cukup efektif, mengena kepada obyek yang dikritiknya. Terbukti
kelompok Warkop sempat dilarang tampil dibeberapa tempat, bahkan sampai diperiksa naskah
yang akan dibawakannya dalam pertunjukan. Sedangkan untuk kritik dalam film, dapat
dikatakan kurang berhasil karena dalam film tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai komersial.
Meskipun, Warkop sempat kompromi dengan selera pasar, pada akhirnya kelompok ini
menyerah juga kepada para produser yang merupakan pedagang film. Terlihat dengan film-film
yang dibuat kemudian lebih mengedepankan wanita-wanita seksi. Dapat dikatakan kritik yanag
ingin disampaikan kelompok Warkop tidak terlalu berhasil dalam media film.
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