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ABSTRACT
The globalization impact has accelerated interconnectivity of human activity and information across time 
and space. Internet and mass media as medium of global communication growth exponentially. Narrative 
has been reduced into compact medium, time and space.

This article explored all the shifting into transformation of stakeholders and elements of popular culture 
and how the impact of moving picture culture, especially in Indonesian movies. Since technology drifting 
through times and articulate as a cultural shaper. Social media platform shared visual culture and par-
ticipate to construct of identity, gender and class, power relationship and other social and political mean-
ings and values. Indonesian artist, designer, filmmakers and all creative workers explored and recognized 
through social media platform.  

Encouraging and destructive edge of these new era will come and ready to consume us. The Su-
premacy of digital technology has been destroyed the conventional boundary and engaging generally 
of the new culture. 
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ABSTRAK
Dampak globalisasi telah mempercepat interkonektivitas dari aktivitas manusia dan informasi melintasi 
ruang dan waktu. Internet dan media massa sebagai sarana pertumbuhan komunikasi global secara ek-
sponensial. Narasi telah direduksi menjadi medium, waktu, dan ruang yang ringkas. Artikel ini memba-
has semua perubahan ke dalam transformasi pemangku kepentingan dan elemen budaya populer dan 
bagaimana dampak budaya gambar bergerak, khususnya dalam film Indonesia.

Karena teknologi mengalir melewati waktu dan berakulturasi sebagai pembentuk budaya.Platform me-
dia sosial membagikan budaya visual dan berpartisipasi untuk membangun identitas, gender dan kelas, 
hubungan kekuasaan dan makna serta nilai sosial dan politik lainnya.Artis, perancang, pembuat film In-
donesia, dan semua pekerja kreatif dieksplorasi dan diakui melalui platform media sosial. sisi yang men-
dukung dan yang merusak dalam era baru ini akan tiba dan siap untuk mengkonsumsi kita. Supremasi 
teknologi digital telah menghancurkan batas konvensional dan melibatkan budaya baru secara umum. 

Kata kunci: transformasi, digital, budaya populer, film Indonesia
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INTRODUKSI
400 tahun yang lampau tepatnya pada tahun 1641, seorang filsuf Prancis Rene Descartes memberikan 
suatu pernyataan “dubito, ergo cogito, ergo sum” yang diterjemahkan menjadi “I doubt, therefore I think, 
therefore I am”. Konsep ini disebut sebagai konsep the cogito. Konsep ini dipopulerkan menjadi I think 
therefore I am. Pada era akhir Renaissance ini menjadi jembatan antara jaman pertengahan dan era 
modern, pada era masa kejayaan sains inilah pengakuan atas diri sendiri dan pencapaian diri dibukti-
kan berdasarkan pemikiran. 

Abad 2000 dengan perkembangan teknologi ditandai dengan perkembangan alat komunikasi 
muncul terminologi “I selfie therefore I am”. Modernisasi yang berkembang memanfaatkan bu-
daya populer sebagai entitas gagasan, perspektif, gambar, meme yang menarik bagi arus utama 
budaya tertentu. Budaya populer dilihat dalam berbagai bentuk seperti didefinisikan sebelumnya 
dalam film, gambar, iklan, pendidikan, televisi dari bagaimana mereka menggambarkan fenomena 
yang mengarah pada penciptaan akal sehat dari kelompok tertentu yang memiliki ide, pendapat, 
gagasan tentang diri. 

Budaya Populer sebagai Subkultur
Memahami budaya popular adalah memahami sub culture. Andi Warhol yang pernah bekerja 
sama dengan Marilyn Monroe dalam merancang promosi film yang dibintangi oleh pop icon tahun 
1960an ini, menduplikasi satu gambar dari sang sosok populer karena citra yang dibawakan. 
Feminin dan erotis diidentifikasikan melalui Marilyn Monroe. Oleh Andy Warhol karya yang ber-
judul Marilyn (1967) merelasikan kalangan konsumerisme, fashion, ketenaran, sensasionalisme 
dan kematian. 

Warhol menganggap seorang pop icon adalah produk, disini nilai hedonis dan konsumerisme yang 
dibangun oleh budaya populer. Karya seni yang awalnya tidak dianggap sebagai karya seni ini men-
ciptakan genre baru dalam seni yang disebut seni pop. Sub culture ini yang kemudian disebut pop art 
adalah ekspresi abstrak dari gambar yang telah digunakan dalam karya yang dibuat oleh Andy Warhol 
dalam menciptakan interpretasi artistik dari budaya massa yang diwakilinya. 

Sub culture ini mendefinisikan budaya populer sebagai akumulasi dari produk budaya seperti 
musik, seni, sastra, fesyen dan film yang dikonsumsi oleh kelompok tertentu dalam masyarakat 
terutama bukan elit. Awalnya budaya populer adalah subkultur dari kelompok pemberontak, atau 
minoritas yang cenderung melampiaskan pemberontakan mereka terhadap kelompok dominan 
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melalui pesan simbolis dan sublim, selain itu budaya populer melibatkan kelompok-kelompok 
orang elit yang mengendalikan mereka menggunakan media massa dan medium budaya seperti 
seni, film, mode dan buku. Sebagai salah satu stakeholder budaya populer, kelompok elit ini 
menggunakan media massa sebagai medium.

Media digital menggunakan teknologi digital, dari inovasi budaya. Ini telah menciptakan 
budaya digital menjembatani inovasi antara budaya baru dan lama, meningkatkan loyalitas 
audiens pada pop icon tertentu. Audiens membantu menciptakan setiap dukungan produk 
melalui media digital. Media digital telah membuka banyak cara dan saluran komunikasi 
untuk berbagai orang dalam budaya yang berbeda. Perubahan budaya tidak pernah tanpa 
gesekan dan repetitive.

Budaya visual adalah pendekatan teoretis mempelajari gambar dan konteks sosial (Sturken, M., & 
Cartwright, L.,2009), budaya visual mempelajari berbagai medium visual politik, budaya populer, tetapi 
artikel ini akan fokus pada budaya populer media digital. Untuk menjelaskan secara teoritis budaya 
visual dan refleksi dalam masyarakat, Paul Messies (2001) menggambarkan aspek ideologis dari 
gambar. Artikel ini akan menjabarkan pendekatan teoritis budaya, budaya populer dan masyarakat di 
mana gambar bergerak dan audio visual akan menjadi mengubah ritme kehidupan manusia. Teknologi 
mengambil alih keputusan audiens. 

Globalisasi
Ciri utama dari dunia seni di abad ke-21, dan banyak sektor kehidupan, adalah dampak globalisa-
si. Yaitu percepatan interkonektivitas aktivitas manusia dan informasi lintas waktu dan ruang. 
Dibantu oleh internet dan media massa, kesadaran akan vitalitas seni kontemporer di lokalitas di 
seluruh dunia telah tumbuh secara eksponensial. Siapa pun yang memiliki akses ke internet dapat 
mengikuti perkembangan di New York, Amsterdam, Iran, atau Cape Town. Bersamaan dengan 
meningkatnya gerakan pekerja seni lintas batas dan lautan telah menambah campuran pengaruh 
dan kosakata artistik. Sebagai contoh, Tintin Wulia, berasal dari Indonesia keturunan Tionghoa, 
melanjutkan pendidikan di Eropa dan kemudian menetap di Australia. Dengan latar belakang 
Pendidikan arsitek dan musik karya dari Tintin Wulia banyak bertutur mengenai gesekan budaya 
dan politik di Indonesia dengan interaksi audio visual.

Makna dan konsekuensi dari globalisasi banyak diperdebatkan oleh akademisi. Secara ekonomi dan 
politik, apakah globalisasi merupakan kekuatan untuk pertumbuhan dan kebebasan dalam masyarakat 
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di mana-mana, atau apakah globalisasi berkontribusi pada eksploitasi oleh para elitis dan kaum bor-
juis? Apakah globalisasi bekerja dengan cara yang berbeda di tempat yang berbeda?

Mengenai globalisasi dan seni itu sendiri, apakah di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan daerah lain menan-
tang asumsi tradisional dan penilaian nilai yang menjadi dasar dunia Barat? Apakah lembaga-lembaga 
dunia Barat memikirkan bahwa seni dari tempat lain mempengaruhi atau dipengaruhi oleh makna 
dari lokasi yang berbeda? Bagaimana pameran yang dikurasi yang membahas tema-tema globalisasi 
mewakili seniman dari berbagai belahan dunia? Pasar seni yang berkembang dan proliferasi dalam 
bienalle, trienalle dan pameran seni membantu sekelompok seniman terpilih dari setiap benua untuk 
mendapatkan kehadiran internasional, tetapi apakah struktur dan nilai-nilai yang mendasari pasar seni 
berubah sebaliknya?

Budaya Visual
Pada abad ke-21 budaya visual telah tumbuh sebagai bidang studi interdisipliner yang diakui, mengam-
bil pendekatan beragam. Memahami arti gambar dari semua jenis berkomunikasi dan berpartisipasi 
dalam pembangunan identitas, gender, kelas, relasi kekuasaan, dan sosial dan politik lainnya. makna 
dan nilai. Kedokteran, sains, politik, budaya konsumen, dan agama serta spiritualitas adalah beberapa 
arena yang dipelajari oleh studi budaya visual bersama dengan seni. Akademisi budaya visual menga-
nalisis film, televisi, novel grafis, desain mode, dan bentuk-bentuk budaya populer lainnya selain media 
seni rupa seperti lukisan, dan mereka memanfaatkan banyak metodologi dan teori, termasuk semio-
tika, sosiologi, psikoanalisis, teori penerimaan, feminisme, dan konsep tatapan, untuk beberapa nama.

Sama seperti akademisi budaya visual yang memeriksa gambar dan media dari semua jenis, demikian 
juga, seniman abad 21 menggambar inspirasi, pencitraan, bahan, dan konsep dari berbagai bidang 
budaya, bergerak jauh melampaui pengaruh dari sejarah seni rupa dan budaya. rancangan. Dunia 
olahraga Liga Inggris menayangkan secara langsung pertandingan Liverpool dan Manchester City, 
sementara melalui video karya seniman Indonesia FX Harsono “Writing in the Rain” (2011) ditayangkan 
dari Times Square, New York sepanjang Januari 2018

Sebagian besar seniman kontemporer tidak menggambarkan perbedaan kaku antara seni tinggi dan 
budaya populer. Misalnya, sejumlah seniman kontemporer Cai Guo Qiang menggunakan teknik leda-
kan petasan dan menggunakannya untuk membuat lukisan. Sejalan dengan ini, seniman Indonesia 
Mang Moel atau Moeljana menggunakan rajutan dalam karya seninya dan memanfaatkan komunitas 
dalam menduplikasi karyanya. Banyak seniman abad ke-21 duplikasi dan multiplikasi dalam budaya 
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visual global, yang sekarang hadir dengan jelas melalui jaringan online. Banyak seniman mengelola 
situs web pribadi, dan beberapa membuat seni secara tegas untuk disebarluaskan melalui media social 
dan media streaming. Seperti biasa, teknologi baru memberikan peluang dan tantangan baru.

Seni Umum dan Partisipatif
Seni publik adalah genre mainstream pada akhir abad kedua puluh, menarik pelaku seni tradisional 
dan eksperimental. Seni publik di abad ke 21 telah berkembang menjadi bidang kegiatan di mana in-
vestigasi kreatif dapat terjadi. Selain melanjutkan bentuk-bentuk yang sudah dikenal seperti monumen 
khusus situs, mural, grafiti, dan kolaborasi antara seniman, arsitek, seni publik mencakup tujuan, ben-
tuk, dan lokasi baru, termasuk toko seni pop-up, parade jalanan, dan video streaming. Seniman public 
dan multikultur di era post modern menggunakan pendekatan yang sudah mapan seperti instalasi 
dan kinerja tetapi memperkenalkan variasi baru. Misalnya, sekarang sudah umum bagi seniman untuk 
merekrut orang lain, kadang-kadang dengan keterampilan khusus, untuk melakukan pertunjukan atas 
nama mereka. Sebut saja instalasi Ai Wei Wei yang dibuat di Konzerthaus Berlin yang menampilkan 
14000 jaket pengungsi Siria. Karya ini menilik lintas budaya, karena permasalahan pengungsi di Eropa 
yang dilihat dan diidentifikasi kemudian ditampilkan oleh seorang seniman dari Republik Rakyat Cina.

Kecenderungan yang menonjol pada abad ke-21 adalah seni yang partisipatif, di mana interaksi sosial 
yang didorong oleh sebuah karya menjadi isinya. Sering disebut seni relasional, karya ini benar-benar 
melibatkan publik dalam beberapa cara. Misalnya, seniman Amerika Serikat, Jenny Holzer yang terk-
enal melalui karyanya yang penuh dengan pernyataan yaitu Survival (1983-1985) ditayangkan dalam 
billboard Times Square, New York untuk memberi kesadaran pada audiens, dan Natasha Gabriela 
Tontey dalam pamerannya Pesta Mayit (2017) yang kontroversial telah menyiapkan makanan dengan 
bentuk seperti bayi dan menyajikannya kepada pengunjung galeri. 

Seniman tertarik oleh kedekatan dan konektivitas media dengan jaringan global, proyek ini mengun-
dang interaksi sosial. Estetika relasional telah berkembang dan telah diperebutkan sebagai teori kritis 
untuk menganalisis dan mengevaluasi usaha semacam ini. 

Pertanyaan-pertanyaan kunci dalam debat-debat ini meliputi: Apakah penting jika interaksi sosial yang 
didorong oleh karya dengan interaksi sosial dapat membangun wacana dunia lebih baik atau apakah 
tujuan-tujuan kenyamanan dan hiburan cukup? Sejauh mana produk fisik seni relasional harus dievalu-
asi secara estetika dan juga untuk efek sosialnya?
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Seni abad ke-21 adalah bidang praktik, penelitian, dan publikasi yang berkembang, menjadikannya 
bidang studi yang sangat dinamis. Banyak topik penting telah beresonansi di abad baru dan mengin-
spirasi pemikiran baru dan debat ilmiah, seperti gelombang bio art, dalam menanggapi penelitian ilmiah 
dalam ilmu kehidupan, dan teori kritis yang dikenal sebagai estetika relasional yang dikembangkan 
sebagai respons terhadap seni yang mengundang partisipasi dan interaksi pemirsa. Topik lain yang 
banyak dibahas pada akhir abad ke-2- tetap penting untuk analisis seni dan budaya visual abad ke-21, 
termasuk semiotika, postmodernisme, dan feminisme.

Seni abad ke-21 muncul dari berbagai macam bahan dan sarana. Ini termasuk teknologi elektronik 
terbaru, seperti pencitraan digital dan Internet; genre yang akrab dengan sejarah panjang yang terus 
dipraktikkan dengan penuh semangat. Banyak seniman secara teratur dan bebas memadukan media 
dan bentuk, membuat pilihan yang paling sesuai dengan konsep dan tujuan mereka. Kegiatan bervari-
asi dari proyek-proyek spektakuler yang diselesaikan dengan anggaran besar dan nilai produksi luar 
biasa hingga upaya sederhana yang menekankan proses, pengalaman sesaat, dan pendekatan do-it-
yourself. Gagasan pengaruh juga telah bergeser dengan perubahan dalam komunikasi dan teknologi; 
setiap lokasi di seluruh dunia memiliki seniman yang merespons geografi dan sejarah lokal serta goy-
angan budaya visual global.

Budaya Populer dan Media Digital
Budaya populer di media digital pada 2000-an mencakup blog online, blog gosip, blog, dan tren se-
lebritas, produk konsumen yang mengarah pada dukungan produk dan manajemen merek. Berbagai 
platform digital ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah gambar, desain, sketsa gambar, ko-
lase dll. Media digital telah memungkinkan integrasi budaya populer, mulai dari tari, mode, musik, film, 
dan teknologi.

Linda Holm (2014) untuk memahami budaya dan masyarakat, artinya memahami apa yang mereka 
lakukan. Perlu memahami apa yang harus mereka konsumsi, apa yang mereka konsumsi di media 
digital, informasi dan komunikasi adalah konsumsi, visual telah menjadi tren populer sebesar sejumlah 
besar aplikasi dan program desain untuk membuat karya seni, gambar oleh pengguna media digi-
tal menciptakan pengalaman mereka sendiri. Tren adalah kendaraan dalam budaya pop mulai dari 
meme, twerking, tweeting, vloggin, hingga atribusi leksikal baru. menggambarkan keunggulan budaya 
populer sebagai apa yang orang panggil dan pegang sepanjang mereka tidak pernah meninggalkan 
budaya konsumen budaya populer. Karena budaya populer berhubungan dengan budaya konsumen di 
mana citra memainkan peran utama, memahami dan mempelajari budaya mereka akan menyoroti cara 
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Anda dapat mengomunikasikan anggota budaya populer ini menggunakan berbagai teori seperti teori 
budaya untuk menjelaskan konsumsi budaya dan penyebaran tren, aktivitas , nilai, dll. Raymond Wil-
liam (1958) menjelaskan budaya populer sebagai praktik materialis budaya dalam mengubah praktik 
budaya; itu menekankan bagaimana nilai-nilai budaya, konflik, apa yang kita pikirkan sebagai produksi 
dan apa yang sekarang sebagai budaya. 

Pembuatan Film - Sedikit Sejarah
Sejarah pembuatan film selalu berkisar pada perkembangan yang terjadi dalam teknologi kamera. 
Gambar gerak pertama dunia diproduksi selama tahun 1880-an dan penyaringan publik komersial per-
tama terjadi pada tahun 1890-an. Film masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda. Film yang per-
tama diproduksi di Indonesia adalah “Loetoeng Kasaroeng”(1926) yang ceritanya berasal dari legenda 
Sunda dengan pemeran orang Indonesia dan produksi orang Belanda. Film Indonesia yang dianggap 
pertama kali diproduksi oleh orang Indonesia adalah Terang Boelan (1934). Melewati masa pasca co-
lonial, Film Indonesia melalui masa kejayaan dan juga penurunan yang sangat fluktuatif. Stakeholder 
yang merupakan pemodal menjadi penentu utama tujuan film diproduksi. Yang kemudian mengikuti 
arus komersil dan hedonisme. Film Indonesia mengalami fase quo vadis pada era 1994-2000. Kemu-
dian ditandai oleh sutradara muda yang membuat film Kuldesak, akhirnya mulai muncul generasi baru 
pembuat film hingga saat ini.

Era Digital Pembuatan Film: Perubahan Produksi dan Pasca Produksi
Produksi adalah tahap pembuatan film di mana film sudah melalui masa pra produksi. Penggunaan 
kamera digital, yaitu kamera yang menangkap gambar dalam format digital pada film di Hollywood dan 
semua industri film lainnya di seluruh dunia, merubah semua konsep besar film yang dibuat dengan 
versi rol. Meskipun beberapa film Hollywood dengan anggaran besar belakangan ini diambil menggu-
nakan kamera film, industri saat ini sebagian besar mengandalkan peralatan digital untuk memproduksi 
film. Lebih dari 90% film Hollywood diambil menggunakan kamera digital saat ini. Biaya produksi ren-
dah untuk film yang diproduksi menggunakan kamera digital. Ini adalah salah satu alasan utama men-
gapa pembuat film dari seluruh dunia lebih memilih digital daripada kamera film untuk membuat film. 
Saat ini, calon pembuat film menggunakan peralatan sesederhana ponsel dan kamera praktis untuk 
membuat film. Kemampuan teknologi digital telah menghancurkan semua batasan konvensional dan 
telah membuka pintu bagi dunia baru dengan berbagai kemungkinan besar. Film karya Joko Anwar 
yaitu “Janji Joni”(2005) mengangkat bagaimana kompleksitas proses penyebaran era film rol, yang 
saat ini tidak dialami lagi oleh duplikasi yang mudah dalam era film format digital.
Masa pasca produksi adalah salah satu pekerjaan paling membosankan dalam proses pembuatan film 
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era analog. Pembuat film harus mengandalkan teknik manual selama pembuatan film untuk membuat 
efek visual dalam film. Berkat produk perangkat lunak pengeditan film canggih, hari ini memungkinkan 
untuk membuat efek dari dunia imajiner dan menggabungkannya dengan baik ke rekaman yang diam-
bil menggunakan kamera digital. Ini adalah salah satu teknologi digital lompatan terbesar yang pernah 
dibawa dalam proses pembuatan film. Efek visual adalah bidang khusus dalam bisnis film yang telah 
banyak diminati akhir-akhir ini.

Ketika ditanya tentang tanggung jawab terbesar setelah selesainya film, produser sering menunjukkan 
pekerjaan menangani dan menyimpan tabung film. Dengan teknologi digital, metode penyimpanan 
telah berubah dan hari ini jauh lebih mudah untuk menangani dan mengangkut film ke bioskop dari-
pada di masa lalu. Server, hard disk, dan kaset video digunakan untuk menyimpan film dan proyektor 
digital digunakan untuk menyaringnya. Ada platform alternatif lain yang dilihat pembuat film zaman 
baru. Internet telah memungkinkan para pembuat film untuk memamerkan film mereka kepada audiens 
dengan jangkauan geografis yang lebih luas. Platform media sosial dan semua strategi promosi online 
lainnya dapat diadopsi untuk memastikan bahwa film tersebut menjangkau lebih banyak penonton dari 
seluruh dunia.

KESIMPULAN
Menonton film dengan cara konvensional dilakukan didalam bioskop. Ambience dari bioskop diciptakan 
sedemikian rupa sehingga penonton dapat fokus hanya pada film yang ditayangkan dalam layar lebar 
dengan sound system dan akustik yang khusus sehingga memungkinkan penonton merasakan emosi 
dari film tersebut. Dalam era digital tv kabel kemudian mengambil alih kekuasaan bioskop, dengan 
harga lebih murah dan tidak merepotkan (karena berada dirumah, dapat melakukan kapan saja). Era 
Internet ternyata lebih mengambil alih dengan paksa dan merubah kebiasaan dan budaya menonton 
ini. Platform menonton melalui gadget bermunculan dari perusahaan multinasional hingga start up 
lokal. Suka tidak suka era ini sudah hadir, yang menarik adalah cara konvensional menonton untuk 
sebagian besar orang tidak dapat tergantikan.
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