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BAB IV

GAMBARAN UMUM FILM KETIKA BUNG DI ENDE

A. Sinopsis Film Ketika Bung Di Ende

Bermula dari aktifitas politik yang dilakukan Soekarno, sehingga

membuatnya diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Ende pada 1934. Ia pergi

bersama istri Inggit Garnasih, anaknya Ratna Djuami alias Omi, ibu mertuanya

Amsi, dan Encon beserta Karmini yang membantu Inggit dalam mengurus

keperluan rumah tangga.

Gambar 4.1: Cover Film Ketika Bung Di Ende59

Masa awal di pengasingan dilalui Soekarno dengan sulit, karena Soekarno

tidak terbiasa dengan keadaan sepi dan sunyi. Tidak ada masyarakat setempat

yang berani bertegur-sapa dengannya dan kemana-mana ia selalu diikuti oleh

polisi. Hanya rakyat awam yang tidak mengetahui apa-apa yang berani bertegur

sapa dengan Soekarno. Mereka yang takut terhadap polisi Belanda memilih untuk

diam. Dan diantara mereka yang mengetahui identitas Soekarno hanya beberapa

yang berani menyapa dan lebih banyak memilih untuk mengabaikan Soekarno,

karena propoganda dan ancaman Belanda.

Sedikit demi sedikit Soekarno mulai bergaul dengan masyarakat setempat.

Dengan mengadakan pengajian dirumahnya. Kemudian berkeliling desa dan

sering mengunjungi perpustakaan pastoran Ende. Di perpustakaan tersebut

59 http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-k016-13-646151_ketika-bung-di-ende, diakses
pada tanggal 18/05/2016.



35

Soekarno banyak berdiskusi dengan Pastor Huytink. Dalam pembicaraan mereka

Pastor Huytink meramalkan bahwa Soekarno akan menjadi presiden Indonesia.

Diskusi dengan Pastor Huytink menjadi pemikiran berat bagi Soekarno. Apa

arti sebuah kemerdekaan dan bagaimana mempersatukan bangsa yang beragam

dan majemuk, misalnya di Ende. Akhirnya, mendirikan sebuah grup tonil atau

sandiwara menjadi cara bagi Soekarno untuk menyatukan beragam masyarakat

Ende dari berbagai suku, agama dan  pekerjaan. Dalam naskah sandiwara yang

ditulis Soekarno sendiri, ia menyisipkan nilai nasionalisme, semangat

kemerdekaan dan nilai-nilai kebangsaan lainnya. Penampilan grup tonil yang

diberinama Tonil Kalimutu ini sempat tidak mendapatkan izin dari Belanda,

berkat bantuan dan pembelaan dari Pastor Huytink Tonil Kalimutu dapat

mementaskan sandiwaranya. Naskah yang pernah ditulisnya antara lain Rahasia

Kelimoetoe dan Indonesia 1945.

Gambar 4.2: Kumandang lagu Indonesia raya saat pementasan tonil Rahasia
Kelimutu.

Sumber: tayangan film Ketika Bung Di Ende (2013).

Pengasingan yang dijalani Soekarno selama di Ende membuatnya banyak

merenung. Tentang agama, konsep dasar negara yang mengantarkannya pada

rumusan dasar negara Pancasila. Ketika Soekarno terserang sakit malaria, Inggit

Garnasih menuliskan surat kepada MH Thamrin, agar Soekarno dipindahkan dari

Ende. Berkat bantuan Thamrin, Soekarno pindah ke Bengkulu setelah empat

tahun di Ende.
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Gambar 4.3 : Perpisahan dengan masyarakat Ende
Sumber: tayangan film Ketika Bung Di Ende (2013)

B. Produksi dan Karakter dalam Film Ketika Bung Di Ende (KBDE)

Film KBDE diproduksi dan didanai oleh Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan yang bekerjasama dengan bekerjasama dengan PT.Cahaya Kristal

Media Utama untuk memproduksi film berkualitas dan diharapkan dapat menjadi

salah satu pencerahan sejarah. Disutradarai oleh Viva Westi dan Egy Massadiah

sebagai produser Eksekutif, film KBDE dirilis 20 Juni 2013.

Film KBDE ini berbeda dengan beberapa film tentang Soekarno lainnya, film

ini mengisahkan penggalan cerita kehidupan Soekarno ketika dibuang pemerintah

kolonial di Ende dalam rentang waktu 1934-1938. Pembutan film disokong oleh

Kemendikbud secara penuh, bahkan naskah skenario merupakan hasil penelitan

para professor yang ahli dalam sejarah tentang Bung Karno.60

Kegiatan fasilitas produksi film Soekarno dilakukan untuk memproduksi film

cerita berkualitas yang mengandung nilai budaya, kearifan lokal dan

pembangunan karakter bangsa sebagai alat pembentukan jati diri bagi generasi

muda. Pemilihan tempat cerita perihal presiden pertama Indonesia tersebut

dirasakan sangat tepat, mengingat beliau merupakan figur bapak bangsa yang

60 http:// www.egymassadiah.info/2014/01/mendikbud-film-soekarno-ketika-bung-di-ende-
diupayakan-tayang-di-bioskop/feed, diakses pada tanggal 18/05/2016
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memegang teguh budaya lokal. Pribadinya mencerminkan kearifan lokal,

berkarakter dan berjiwa kebangsaan.61

Dalam produksi film ini, pengambilan gambar dilakukan di Ende dengan

mengkosepkan Ende seperti pada tahun 1934. Properti dan perlengkapan untuk

mendukung setting lokasi untuk membangun rumah Soekarno, dermaga dan

sebagainya dibawa langsung dari Jakarta. Mengkonsepkan Ende seperti tahun

1934 menjadi tantangan tersendiri  bagi para pembuat film KBDE.

Berikut crew-crew yang terlibat dalam pembuatan Film Ketika Bung Di

Ende.

Tabel 4.1: Crew-crew film Ketika Bung di Ende.62

No. Crew Posisi

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Viva Westi

Egy Massadiah

Tubagus Deddy

Viva Westy

Ipung Rachmat Syaiful

Allan Sebastian

Andhy Pulung

Iwang Noor Said

Handi Ilfat Ibrahim

Khikmawan Santosa dan

Wahyu Tri Purnomo

Nanda Giri

Catur Puja Sulistyawan

Sutradara

Produser Eksekutif

Penulis Skenario

Penulis Skenario

Penata Kamera

Penata Artistik

Penyunting Gambar

Penata Musik

Penata Suara

Penata Suara

Penata Suara

Kasting

Produser

61 http: ://m.tribunnews.com/regional/2013/10/13/film-soekarno-dibuat-di -ende, di akses
pada tanggal 16/11/2015, diakses pada tanggal 25/11/2015

62http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-k016-13-646151_ketika-bung-di-ende/credit
diakses pada tanggal 18/05/2016
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Berikut karakter dan tokoh yang terlibat dalam Film Ketika Bung Di Ende.

Tabel 4.2: Casting pemeran film Ketika Bung Di Ende63.

No Cast Peran

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Baim Wong

Paramitha Rusady

Niniek L. Karim

Tio Pakusadewo

Hans de Kraker

Tino Saroengallo

Jessica CM Tumbelaka

Hedwin

Ramadha Al Rasyid

Rae Almanso

Abu Bakar

Ruby Maulidy

F. Bernando Ciputra

Winaldo Swastia

Angga

Dita Maharini

M.Iqbal

Firdanandus Rikyn

Sofyan Purnama

Elyas Radi

Arianto

Haris Leti Moya

Eric Van Loom

Gijsbrec van Seggelen

Robert Konstantin Schalden

Soekarno

Inggit Ganarsih

Amsi (Mertua Soekarno)

Martin Paradja

Pastor Huytink

Pastor Bouman

Ratna Djuami (Omi)

Riwuga

Asmara Hadi

Kotadia

Darham

Ang Ho Liang

Siantik

Nathan

Encon

Karmini

Frans

Ahmad Landjar

Atmo

Djaebara

Juragan kapal

Heris Leti Moya (Penjual Labu)

De Vriez

Controller/Kontrolir

Komandan polisi

63 http://filmindonesia.or.id diakses pada tanggal 18/05/2016
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C. Pemutaran dan Penayangan Film Ketika Bung Di Ende

Penayangan Film Ketika Bung Di Ende, berbeda dengan film-film komesil

lainnya. Film ini tidak ditujukan untuk kepentingan komersil, tapi lebih ditujukan

untuk menanamkan pedidikan dan pembelajaran sejarah melalui pesan  yang ingin

disampaikan lewat film ini. Jika film-film komersil diatayangkan di bioskop

dengan mengejar keuntungan dengan popularitas yang dihasilkan film, Film

KBDE ditayangkan di stasiun TV nasional milik pemerintah yaitu TVRI dengan

tujuan agar dapat dinikmati masyarakat umum.

Sebelum diputar dan ditayangkan di TVRI, pemutaran perdana dilakukan di

Studio XXI Djakarta Theatre pada 28 November 2013. Film KBDE juga

ditayangkan di Kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada 13 Januari

2014 yang dihadiri oleh Produser film, Egy Massadhiah dan Mentri Pendidikan

dan Kebudayaan Muhammad Nuh serta jajaran-jajaran yang ada di lingkungan

Mendikbud.

Sebelum diputar di kantor Mendikbud, Film KBDE telah diputar di beberapa

perguruan tinggi diantaranya, Universitas Indonesia, Universitas Bung Karno,

STSI Bandung, Universitas Airlangga Surabaya dan Unversitas Hasanuddin

Makassar. Pemutara Film ini mendapatkan respon dan animo yang tinggi dari

kalangan mahasiswa dengan banyaknya penonton yang hadir. Di Universitas

Hasanuddin tercatat 2000 mahasiswa yang menyaksikan film KBDE. Antusias

juga datang dari masyarakat Ende, saat Film KBDE ditayangkan. Penayangan

dilakukan dengan membuat layar tancap yang disaksikan oleh 5000 orang

penonton.64

Mendikbud dan para pembuat Film KBDE berkeinginan film ini dapat

ditayangkan di bioskop sayangnya, keinginan ini tidak bisa tercapai. Untuk

mendapatkan perizinan tayang di bioskop pernah diupayakan, sayangnya upaya

ini tidak berhasil dikarenakan film KDBE merupakan produksi Kemendikbud dan

menggunakan ongkos produksi dari anggaran pemerintah, sehingga siapapun

dapat menikmati film ini dengan gratis. Jika Film ini ditayangkan di bioskop ada

64 http:// www. EgyMassadiah.Info diakses pada tanggal 18/05/2016
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beberapa hal yang harus diurus, diantaranya adalah penarikan karcis agar

masyarakat dapat menonoton tanpa biaya karcis.

Maka dari itu penyebaran Film KBDE dilakukan oleh kemendikbud berbeda

dengan film-film pada umumnya yang ditayangkan di bioskop. Kemendikbud

menyebarkan film ini dalam bentuk Compact Disk (CD) yang akan diberikan ke

sekolah-sekolah. Kemudian diikuti dengan penayangan di TVRI dilakukan pada

hari-hari khusus.

D. Ende Tahun 1934

Ende, sebuah kota yang terletak di Pulau Flores (Nusa Tenggara Timur saat

ini) yang berada pada Distrik Flores pada masa Kolonial Belanda. Selain Pulau

Flores, Pulau-Pulau Solor dan Alor juga termasuk dalam Distrik Flores di bawah

kekuasaan seorang Asisten Residen. Pulau Flores memiliki luas 17.150 km2 yang

terdiri dari pegunungan, gunung berapi serta hutan lebat yang menyelimutinya.

Tanaman utamanya jagung, sementara kayu cendana, kopra, dan asam jawa

merupakan barang ekspor. 65

Sebagai tempat yang tak luput dari persinggahan bangsa-bangsa asing, Ende

memiliki keindahan alam dan daya tariknya sendiri. Nama Ende sendiri

merupakan pemberian dari para pengembara Portugis. Penyebaran paham Kristen

(Kristenisasi) juga terjadi di wilayah Flores, termasuk Ende. Kristenisasi

dilakukan oleh misi Katolik Roma, sejak tahu 1914 dilakukan oleh kongregasi

Jerman/ Belanda bernama Father of Divine World of Steyl.

Masyarakat Ende bukanlah masyarakat yang tebuka dengan sesuatu informasi

yang baru. Bahkan masyarakat Ende tidak dapat dengan mudah mengakses atau

memahami informasi. Mereka sangat jauh dari hingar-bingar perjuangan dan

kemerdekaan. Hanya sebagian dari mereka yang memiliki pengetahuan dan

informasi yang luas yaitu golongan terpelajar.

Menurut penuturan Soekarno “Ende adalah kampung nelayan yang sengaja

dipilih sebagai penjara terbuka untuknya yang ditentukan oleh Gubernur Jendral.

65 Bob, Hearing, Soekarno, Bapak Indonesia Merdeka 1901-1945. Edisi Terjemahan (Jakarta:
Hasta Mitra,   2003), 266.
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Kampung ini mempunyai penduduk 5000 Kepala. Keadaannya masih terbelakang.

Mereka menjadi nelayan, petani kelapa dan petani biasa.66

Masyarakat Ende pada tahun 1934 merupakan masyarakat majemuk.

Memiliki latar belakang ras, suku, sosial, pendidikan dan agama yang berbeda.

Namun, dalam perbedaan dan keberagaman tersebut masyarakat Ende mampu

hidup secara berdampingan dengan tenang. Mereka terlalu takut dengan

pemerintah dan polisi kolonial yang bertugas di Ende.

Menurut sensus penduduk pada tahun 1930 terdapat 716.165 penduduk,

terdiri dari 714.136 pribumi, 1.529 Cina, 305 Eropa, dan 195 Timur Asing (Arab,

India, dan sebagainya). Penganut agama meliputi 436.587 kepercayaan asli,

210.604 Kristen, dan 69.945 Islam. Mereka yang beragama Islam terutama tinggal

di Ende dan sepanjang pantai.67

Pada awalnya masyarakat Ende tidak terlalu pandai dalam bercocok tanam.

Semenjak Soekarno dan keluarga tinggal di Ende. mereka mengembangkan

kegiatan bercocok tanam dengan menanam sayuran yang dikirim dari Jakarta

yang tidak pernal dikenal masyarakat Flores sebelumnya seperti kubis, lobak,

bayam, kacang panjang dan buncis.

Kondisi masyarakat Ende pada tahun 1934 ini yang coba digambarkan para

pembuat film Ketika Bung Di Ende dalam filmnya. Agar film terkonsep dengan

baik dan dapat menggambarkan keadaan pada masa itu seperti yang sesungguhnya

sesuai dengan sejarahnya dan mengikuti alur sejarah kehidupan Soekarno di Ende.

66 Nuryanti, Istri, 56.
67 Bob, Hearing, Soekarno, Bapak Indonesia Merdeka 1901-1945. Edisi Terjemahan (Jakarta:

Hasta Mitra,   2003), 266.


