
Tentang	Sepatu	Boot	dan	Muatan	Traumanya:	
Sebuah	Catatan	atas	Benyamin	Tukang	Ngibul	(1975)	karya	Nawi	Ismail1	

	
Oleh:	Umi	Lestari	

	
“Aduh!	Mundur	lagi	deh	peradaban	gua.	Liat	jam	aja	musti	liat	matahari.”	

Beni,	Benyamin	Tukang	Ngibul	(1975)	
--	

“Dalam	mimpi,	kita	bisa	memutuskan	untuk	bangun	saat	menjumpai	objek	yang	traumatis.	
Namun	di	dalam	sinema,	kita	dipaksa	untuk	menjumpai	gaze”	

Todd,	McGowan,	2008.	
--	
	

Film	Nawi	Ismail,	Benyamin	Tukang	Ngibul	(1975)	merupakan	film	yang	diproduksi	pada	
era	Orde	Baru.	Saat	memproduksi	film	ini,	Nawi	tergabung	dalam	PT	Adhi	Yasa	Film,	perusahaan	
yang	aktif	pada	tahun	era	1970-an	dan	selalu	menggunakan	Benyamin	Sueb	pada	beberapa	film	
produksinya.	 Film	 Benyamin	 yang	 diproduksi	 oleh	 PT	 Adhi	 Yasa	 tidak	 pernah	 mendapatkan	
komentar	positif,	baik	dari	kritikus	film	maupun	wartawan.2	Film	Nawi	yang	sering	didiskusikan	
adalah	karyanya	tentang	prajurit	Siliwangi	dalam	Mereka	Kembali	dan	kisah	Robin	Hood	Betawi,	
si	 Pitung.	 Jarang	 ada	 yang	mendiskusikan	 lebih	 jauh	mengenai	 film-film	 komedi	 buatan	 Nawi.	
Padahal	bila	didiskusikan	 lebih	mendalam,	ada	unsur-unsur	politis	yang	bisa	ditemukan	dalam	
film	hiburan	ala	Nawi	Ismail.3	

Benyamin	 Tukang	 Ngibul	 secara	 linear	 berkisah	 mengenai	 Beni	 (diperankan	 oleh	
Benyamin	 Sueb)	 yang	 memutuskan	 untuk	 pergi	 ke	 Jakarta.	 	 Ceritanya	 sederhana	 dan	 akrab	
ditemui	 dalam	 keseharian.	 Ia	 sudah	 bosan	 tinggal	 di	 pedesaan.	 Begitu	 sampai	 di	 Jakarta,	 ia	
menumpang	 di	 rumah	 Salim.	 Kemudian	 bersama	 Gombloh	 (diperankan	 oleh	 Gombloh),	 Beni	
menjadi	tukang	obat	jalanan,	memikat	warga	yang	menyaksikan	aksi	teatrikalnya.	Satu-satunya	
orang	kaya	yang	tertipu	adalah	istri	Hamid,	orang	gedongan	yang	suaminya	(diperankan	oleh	A.	
Hamid	Arief)	lama	mengidap	eksim.	Beni	dan	Gombloh	ternyata	memperburuk	eksim	Hamid,	dan	
sekali	lagi	mereka	menjadi	pengangguran	di	Ibukota.	Momen	ini	akhirnya	mempertemukan	Beni	
pada	sepatu	boot	yang	membawanya	pada	peristiwa-peristiwa	kurang	menyenangkan,	bertemu	
dengan	aparatus	negara,	dan	ia	harus	pulang	kampung	membawa	sepatu	boot	tersebut.		

Film	 ini	 memang	 ringan	 karena	 cerita	 yang	 dibawakan	 akrab	 dengan	 keseharian	
penonton.	 Gambar-gambar	 yang	 diambil	 bukanlah	 gambar	 yang	 susah	 dicerna	 karena	
potongannya	cenderung	realis.	Namun	bila	ditelisik	 lebih	 jauh,	kepiawaian	Nawi	 justru	terletak	
dari	bagaimana	sutradara	ini	meramu	konten	yang	sebenarnya	menunjukkan	kekuatan	aparatus	
negara	ke	dalam	adegan-adegan	yang	mengundang	tawa.	Film	 ini	 tidak	sekedar	menertawakan	
kelemahan	negara	(misalnya	dalam	adegan	Beni	yang	berhasil	membohongi	pembelinya	dengan	
																																																								
1	Tulisan	 ini	dibuat	untuk	presentasi	di	Rumah	Lifepatch	pada	 tangal	23	September	2018.	Telaah	 lebih	mendalam	
mengenai	film	Nawi	Ismail	terdapat	dalam	karya	tesis	saya	yang	berjudul	Nasionalisme	dalam	Film	Nawi	Ismail.	Saya	
mengucapkan	banyak	terima	kasih	kepada	Pak	Nardi	selaku	mentor	dan	Program	Magister	Ilmu	Religi	dan	Budaya.	
Terima	kasih	pula	untuk	Forum	Lenteng,	tempat	dimana	saya	bisa	belajar	bersama	mengenai	unsur	intrinsik	dalam	
film	dan	mencicipi	menjadi	pemerhati	film	dengan	lebih	seksama.		
2	Dalam	artikel	“Pembalasan	Si	Pitung:	Tantangan	Bagi	Nawi	Ismail”,	Suara	Karya	Minggu,	4	September	1977,	penulis	
mengungkapkan	bahwa	tujuh	film	yang	dibuat	Nawi	di	PT	Adhi	Yasa	Film,	tidak	ada	satu	pun	yang	terpuji.		
3	Lihat	bagaimana	upaya	Akbar	Yumni	dan	Afrian	Purnama	dalam	membedah	dan	merumuskan	kembali	 teks	 film	
Nawi	 Ismail	 dan	 mengaitkannya	 dengan	 estetika	 film	 dalam	 dua	 artikel	 berikut:	
http://jurnalfootage.net/v4/menolak-universalisme-dalam-filem-filem-nawi-ismail/	 dan	
http://jurnalfootage.net/v4/koboi-ala-nawi-ismail/		



obat	 palsu	 tanpa	 BPOM,	 ataupun	 menertawakan	 trend	mengenakan	 sanggul	 ketika	 ia	 tanpa	
sengaja	 memancing	 sanggul	 milik	 istri	 Salim),	 tetapi	 juga	 potensinya	 untuk	 menertawakan	
kelompok	 yang	 termarjinalkan	 secara	 status	 sosial.	 Melalui	 konsep	 gaze	 yang	 ditawarkan	
nantinya	bisa	dilihat	sejauh	mana	sisi	radikal	Nawi	Ismail	yang	diterjemahkan	ke	dalam	film	ini.		
	
TENTANG	NAWI	ISMAIL	DAN	BEBERAPA	PENELITIAN	MENGENAI	FILM	INDONESIA	
	

Salah	 satu	 sutradara	 Indonesia	 yang	 aktif	 berkarya	 pada	 era	 1970-an	 hingga	 1980-an	
adalah	Nawi	Ismail	(1918	–	1990).	Penonton	jaman	sekarang	masih	bisa	mengingat	Nawi	melalui	
film-film	komedi	hasil	 kolaborasi	 dengan	Benyamin	Sueb,	 aktor,	 penyanyi,	 dan	komedian	yang	
berasal	dari	etnis	Betawi.	Beberapa	 film	kolaborasi	Nawi	dan	Benyamin	diantaranya	Benyamin	
Biang	Kerok,	Ratu	Amplop,	Benyamin	Tukang	Ngibul,	3	Janggo,	Benyamin	Koboi	Ngungsi,	Samson	
Betawi,	 dan	 Sama	 Gilanya.	 Selain	 dengan	 Benyamin,	 Nawi	 juga	 pernah	 berkolaborasi	 dengan	
Dicky	Zulkarnaen	dalam	 film	 si	Pitung	 dan	Banteng	Betawi.	 Ketika	Warkop	DKI	 (Dono,	Kasino,	
Indro)	 memutuskan	 untuk	mengubah	 drama	 radionya	 ke	 dalam	media	 film,	 mereka	meminta	
Nawi	 yang	 memang	 terkenal	 piawai	 menjadikan	 film	 komedi	 menjadi	 box	 office	 untuk	
menyutradari	film	perdana	mereka.	Kolaborasi	Nawi	dan	Warkop	diantaranya	Mana	Tahan,	Ge…	
Er,	dan	Gengsi	Dong.	

Nawi	adalah	sedikit	dari	sutradara	Indonesia	yang	memulai	karir	langsung	dari	belakang	
layar.	Ia	belajar	secara	otodidak.	Pada	masa	Hindia	Belanda,	Nawi	bekerja	pada	perusahaan		Java	
Industrial	 Film	 (JIF),	 perusahaan	 film	 buatan	 The	 Teng	 Chun.	 Nawi	 menjadi	 pemain	 figuran	
dalam	film	Matjan	Berbisik	(1941).	Pernah	pula	ia	menjadi	pemain	pembantu	dalam	film	Melati	
Van	Agam	(1940),	garapan	Tan’s	Film	Company.	Kemudian	Nawi	bergabung	ke	dalam	Standard	
Film	 pada	 tahun	 1941	 sebagai	 asisten	 di	 bidang	 kamera,	 pembantu	 editor,	 dan	 pembantu	
laboran,	 sambil	 sesekali	 menjadi	 figuran.	 Pada	 masa	 pendudukan	 Jepang,	 Nawi	 bergabung	 ke	
dalam	 Nanpo	 Hodo	 sebagai	 editor	 yang	 bertugas	 untuk	 membuat	 film	 berita.	 Nawi	 juga	 ikut	
dalam	 pembuatan	 film	 buatan	 Dr.	 Huyung	 berjudul	 Calling	 Australia	 sebagai	 	 klep	 boy,	
merangkap	asisten	naskah.	Pada	masa	ini,	Nawi	melihat	dan	mencoba	mencuci	dan	menyambung	
gulungan	 film.	4	Pada	 periode	 Orde	 Lama,	 Nawi	 membuat	 beberapa	 judul	 film	 seperti	 Solo	
Diwaktu	Malam	(1952),	Gembira	Ria	(1959),	Karena	Daster	(1961),	dan	Panon	Hideung	(1968).		

Bila	 membicarakan	 penelitian	 mengenai	 sinema	 pada	 masa	 Orde	 Baru,	 maka	 hal	 yang	
paling	 dominan	 ditemukan	 adalah	 bagaimana	 era	 ini	 membentuk	 semesta	 kebudayaannya	
dengan	 beragam	 cara	 seperti	 pembuatan	 kebijakan	 secara	 nasional,	 proses	 sensor	 hingga	 ke	
bagian	 terkecil	 produksi	 film,	 represi	 negara	 pada	 pekerja	 kreatifnya,	 dan	 peran	 pemerintah	
dalam	memberi	modal.	Penelitian	pertama	yang	membicarakan	hal	tersebut,	tak	lain	berasal	dari	
rangkuman	 Khrisna	 Sen	 dalam	 bukunya	 Indonesian	 Cinema:	 Framing	 New	 Order	 (1994).	 Sen	
memberikan	klasifikasi	pada	film-film	yang	beredar	pada	era	ini,	sekaligus	memberikan	pijakan	
konteks	sejarahnya.	Senada	dengan	Sen,	buku	yang	ditulis	oleh	Garin	Nugroho	dan	Dyna	Herlina,	
Krisis	dan	Paradoks	Film	Indonesia	(2015),	 juga	membicarakan	Orde	Baru	dari	 sisi	 represifnya.	
Kedua	 penelitian	 ini	 memang	 bisa	 memberikan	 pemahaman	 konteks	 sejarah	 dalam	 sinema	
Indonesia,	namun	tidak	ada	yang	membiarkan	teks	film	berbicara	dengan	caranya	sendiri.	Film	
dianggap	sebagai	efek	dari	kebijakan	yang	diambil	oleh	penguasa.	

Salah	satu	peneliti	yang	memberikan	perhatian	lebih	pada	teks	film	dan	budaya	populer	di	
Indonesia	adalah	David	Hanan.	Dalam	penelitiannya	bersama	Basoeki	Koesasi,	“Betawi	Moderen:	
Songs	 and	 Films	 of	 Benyamin	 S	 From	 Jakarta	 in	 the	 1970s	 –	 Further	 Dimensions	 of	 Indonesian	
Popular	 Culture”,	 Hanan	 meneliti	 syair,	 jenis	 musik,	 dan	 narasi	 film	 yang	 diperankan	 oleh	
																																																								
4	Sinar	Harapan,	17	Juli	1972.	Orang-orang	di	Belakang	Layar:	Sutradara	Nawi	Ismail.	



Benyamin.	Hanan	dan	Koesasi	melihat	bahwa	narasi	film-film	Benyamin	memiliki	muatan	kritik	
terhadap	pemerintahan	Orde	Baru	dan	imbasnya	pada	orang	Betawi.	Salah	satu	film	Nawi	Ismail	
yang	 ditelaah	 adalah	 Benyamin	 Koboi	 Ngungsi.	 Bagi	 Hanan	 dan	 Koesasi,	 film	 ini	 mampu	
memberikan	makna	 lain	pada	hal-hal	yang	sudah	mapan	dalam	film	spaghetti	western.	 ‘Minum	
susu’	 yang	 identik	 dengan	 ketidakjantanan	 dalam	 film	 koboi	 Barat,	 dimaknai	 sebagai	 hal	 yang	
mampu	membuat	tubuh	kuat	dalam	Koboi	Ngungsi.5	Dengan	konteks	sejarah	di	masa	Orde	Baru,	
ketika	 Jakarta	menjadi	 pusat	 yang	memicu	 arus	 urbanisasi,	maka	 tidaklah	 heran	 bila	 film-film	
Indonesia	 pada	 periode	 1970-an	 dan	 1980-an	 dibanjiri	 oleh	 film	 dengan	 tema	 urbanisasi	 dan	
imbasnya	pada	penduduk	lokal.	Penelitian	Hanan	dan	Koesasi	yang	mengambil	pintu	masuk	dari	
film-film	 Benyamin	 sendiri	 cukup	 komprehensif	 untuk	 melihat	 bagaimana	 modernisasi	 yang	
diusung	oleh	Orde	Baru	berimbas	pada	kelompok	marjinal	yang	tinggal	di	Jakarta.		

Artikel	 ini	sendiri	 tidak	akan	membicarakan	aspek-aspek	yang	menonjol	selama	periode	
Orde	 Baru	 seperti	 sisi	 represif	 penguasa	 ataupun	 sensor	 yang	 ketat.	 Kemudian,	 meskipun	
penelitian	ini	sama-sama	memulainya	dari	teks,	namun	akan	ada	temuan	lain	yang	berbeda	dari	
temuan	 Hanan	 dan	 Koesasi.	 Secara	 garis	 besar,	 Benyamin	 Tukang	 Ngibul	 juga	 menceritakan	
permasalahan	Benyamin	sebagai	bagian	dari	etnis	Betawi	yang	merasakan	imbas	dari	perubahan	
Ibu	Kota.	Namun	ada	bagian	istimewa	dari	film	ini	yang	tidak	dimiliki	oleh	film,	bahkan	dari	film	
yang	telah	dijabarkan	oleh	Hanan	dan	Koesasi.		
	
Gaze	dalam	Sinema	
	

Penggunaan	 konsep	 psikoanalisa	 untuk	 kajian	 film	 bukanlah	 hal	 baru.	 Para	 teoritisi	
Lacanian	untuk	sinema	awal	menggunakan	Esei	Fase	Cermin	untuk	menjelaskan	konten	film	yang	
berimbas	pada	pengalaman	menonton.	Salah	satu	teoritisi	tersebut	adalah	Christian	Metz	dalam	
eseinya	 “The	Imaginary	Signifier”.	Selain	 itu	adapula	 Jean	Louis	Baudry	yang	menekankan	pada	
sisi	 sinema	 sebagai	 aparatus.	 Ia	 menyatakan	 bahwa,	 “gambar	 sinematis	 bertindak	 sebagai	
muslihat	 imajiner,	 sebuah	 rayuan	 yang	 mengajak	 kita	 tunduk	 pada	 struktur	 simbolik	 dan	
material	 aparatus	 sinema.”6	Menurut	 McGowan	 yang	 teorinya	 digunakan	 dalam	 penelitian	 ini,	
para	 teoritisi	 Lacanian	 awal	 tersebut	menggunakan	konsep	Lacan	dan	mencampuradukkannya	
dengan	 Ideological	 State	 Apparatuses	 (ISA)	 dari	 Louis	 Althusser.	 Sinema	 dianggap	 sebagai	
perpanjangan	tangan	ideologi	yang	mampu	merayu	penonton	untuk	tunduk	pada	ideologi.		

Bagi	teoritisi	Lacanian	awal,	gaze	adalah	kunci	untuk	memahami	tipuan	imajiner	yang	ada	
dalam	sinema.	Telaah	lebih	jauh	mengenai	penggunaan	gaze	adalah	tulisan	Laura	Mulvey	dalam	
antologinya	Visual	Theory	and	Narrative	Cinema,	mengenai	 gaze	 dan	male	 spectatorship	 dalam	
film	Hollywood	dan	 kaitannya	dengan	 sistem	patriarkal.	 Contoh	penggunaan	konsep	gaze	 dari	
Mulvey	dipakai	penulis	seperti	 Intan	Paramadhita	yang	menelaah	 film	karya	Nan	Achnas,	Pasir	
Berbisik.	 	Dalam	“Pasir	Berbisik	and	new	women's	aesthetics	in	Indonesian	cinema”,	 Intan	melihat	
adanya	 kontestasi	 antara	 gaze	 dari	 perempuan	 maupun	 laki-laki	 dalam	 film.7	Adapula	 Dag	
Yvegson	yang	menelaah	 film	Bumi	Makin	Panas	(1973)	karya	Ali	Shahab.	Yvgeson	mengatakan,	
meski	 bidikan	 kamera	 dan	 gambar	 sinematis	 masih	 mengobjektifikasi	 perempuan,	 namun	 ini	

																																																								
5	Hanan	dan	Koesasi	melihat	bahwa	film	Benyamin	Koboi	Ngungsi	memberikan	konteks	Indonesia	pada	film	koboi.		
Perbandingannya	 dengan	 film	 koboi	 Amerika,	 bila	 peternakan	 yang	 baik	 bisa	menghasilkan	 daging	 segar	 seperti	
dalam	film	Red	River	(1948)	karya	Howard	Hawk,	maka	dalam	Koboi	Ngungsi	produksi	susu	menjadi	hal	vital	dalam	
peternakan.	Hanan	dan	Koesasi	mencatat	bahwa	hal	ini	masih	berkaitan	dengan	kehadiran	pabrik	susu	pertama	kali	
“Indomilk”	di	Indonesia	pada	tahun	1969,	yang	setelahnya	gencar	mempromosikan	konsumsi	susu.		
6	McGowan,	Todd.	2007.	The	Real	Gaze:	Film	Theory	After	Lacan,	New	York:	State	University	of	New	York,	hlm.	4.		
7	Paramaditha,	 Intan.	 2007.	 “Pasir	 Berbisik	and	new	 women's	 aesthetics	 in	 Indonesian	 cinema”.	 Diakses	 pada	 21	
September	2018.		



dibuat	 supaya	 hasrat	 laki-laki	 dilucuti.8	Baik	 Paramaditha	 dan	 Yvegson	 menggunakan	 gaze	
sebagai	jalan	untuk	melihat	bagaimana	ideologi	bekerja	dalam	semesta	teks	film.	

Namun	 konsep	 gaze	 yang	 ditawarkan	 oleh	McGowan	 berbeda	 dengan	 tawaran	Mulvey.	
McGowan	 justru	 melihat	 kembali	 tulisan	 Lacan	 dalam	 Seminar	 XI	 mengenai	 the	 gaze	 dalam	
lukisan	Hans	Holbein	The	Ambassadors	(1533).	Dua	pengelana	dan	hartanya	tergambar.	Namun	
ketika	melihat	ke	bagian	bawah,	akan	ada	bagian	anamorfis:	ketika	melihat	langsung	tidak	akan	
muncul	 apa-apa,	 tetapi	 begitu	 memiringkan	 kepala,	 maka	 gambar	 tengkorak	 akan	 terlihat.	
Menurut	 Lacan,	 inilah	 gaze,	 sesuatu	 yang	 hadir	 yang	 mengingatkan	 akan	 ketidaknyamanan,	
adanya	 gangguan.	 Kehadiran	 gaze	 justru	 mengingatkan	 ketidakmampuan	 pirsawan	 ketika	
mereka	 kehilangan	 daya	 kontrolnya.	 Mereka	 pikir,	 mereka	 melihat	 lukisan	 dalam	 jarak	 yang	
aman,	 tetapi	 ternyata	 lukisan	 itu	 –lah	 yang	 menatap	 mereka.	 McGowan	 mengembangkan	
penjelasan	 Lacan	 ini	 untuk	 melihat	 teks	 film	 sehingga	 nantinya	 bisa	 dilihat	 bahwa	 ternyata	
sebuah	teks	mampu	menunjukkan	beragam	treatment	pada	gaze.		
	

	
Gambar	1.	Hans	Holbein,	The	Ambassadors	(1533).	

	
Analisis	 psikoanalisa	 untuk	 film	 fokus	 pada	 penjabaran	 surplus	 filmis	 (filmic	 excess).	

Menurut	McGowan,	surplus	filmis	ini	bisa	diandaikan	seperti	konsep	dari	Roland	Barthes	yakni	
‘obtuse	meaning’,	pemaknaan	 yang	melampaui	makna	 denotasi	 dan	 konotasi.9	Meskipun	 sama-
sama	menekankan	pada	sisi	surplus	dalam	teks,	namun	McGowan	seperti	meranahkan	kembali	
konsep	 yang	 sebelumnya	 diujarkan	 oleh	 teoritisi	 seperti	 Roland	 Barthes,	 Stephen	 Heath,	 and	

																																																								
8	Yngvesson,	Dag.	2014.	“The	Earth	is	Getting	Hotter:	Urban	Apocalypse	and	Outsider	Women’s	Collectives	in	Bumi	
Makin	Panas,”	Plaridel.	Vol.	11	No.	2.	August	2014	
9	McGowan,	Tood.	2007.	The	Real	Gaze:	Film	Theory	After	Lacan.	New	York:	State	University	of	New	York.	hlm.	27	



Kristin	 Thompson.	 Para	 teoritisi	 tersebut	 justru	 menggunakan	 konsep	 surplus	 untuk	
menjabarkan	batasan	narasi	dan	batasan	interpretasi.10	

Surplus	 filmis	atau	gaze	 atau	objet	a	 dalam	 film	bukanlah	batasan	dari	narasi.	 Ia	adalah	
nonsense	yang	hadir	dalam	struktur	sense	narasi	film.	Justru	narasi	film	itu	mampu	menunjukkan	
surplus	dengan	dirinya	sendiri.	Ia	bisa	muncul	pada	konten	atau	pilihan	estetis	(form)	dalam	film.	
Sebagaimana	yang	McGowan	kutip	dari	Brett	Farmer	(dari	Spectacular	Passions,	2000:	81),		

“momen	surplus	muncul	sebagai	penyimpangan	atau	melampaui	permintaan	naratif	yang	
dominan,	baik	dalam	level	konten	naratif	seperti	sekuen,	ambilan	gambar,	karakter,	atau	
aksi	tidak	menentu	dalam	narasi	dan	memiliki	relasi	yang	kurang	menonjol	dengan	fungsi	
dominan,	 atau	 pada	 bentuk	 tekstual	 seperti	 kerja	 kamera	 yang	 tidak	 sesuai	 tradisi,	
penonjolan	gaya	editing,		mise-en-scene	yang	luar	biasa,	dan	sejenisnya.”	11	
	
Dalam	proses	 identifikasi	 subjek,	objek	a	dan	 fantasi	adalah	dua	mata	koin.	12	Keduanya	

memiliki	sifat	berlainan	namun	sebenarnya	itulah	yang	membentuk	realitas.	Film	sendiri	mampu	
menghadirkan	dua	hal	ini	secara	bersamaan	pada	penonton.	Objek	a	sendiri	memiliki	sifat	tidak	
cocok	 (fit)	 dalam	 layar.	 Ia	 bisa	 dihadirkan	 secara	 terbuka	 sehingga	 memantik	 pengalaman	
traumatis	pada	subjek	atau	bisa	ditundukkan	dengan	penghadiran	 fantasi.	Kata	McGowan,	 film	
mengkonstruksi	 fantasi	 supaya	 penonton	 bisa	 melihat	 secara	 terbuka	 dan	 gamblang	 adanya	
penikmatan	 tersembunyi	 (hidden	 enjoyment)	 yang	 membentuk	 pengalaman	 subjektif	 kita.13	
Kehadiran	objek	a	sebagai	objek	yang	mustahil	untuk	dimaknakan,	menjadi	daya	sinema	dalam	
memproduksi	 hasrat.	 Dalam	 struktur	 naratif	 film	 sendiri,	 hasrat	 merupakan	 bagian	 yang	
membuat	 alur	 tetap	 berjalan.14	Subjek	 berhasrat	 mencari	 objek	 yang	 mustahil	 untuk	 didapat,	
yakni	 objek	 a.	 Pencarian	 ini	 bisa	 dijawab	 dengan	 menghadirkan	 objek	 of	 desire	 melalui	
penghadiran	fantasi	yang	menjadi	jawaban	atas	kegelisahan	subjek	mencari	objek.	Atau	bisa	pula	
tanpa	 jawaban,	membiarkan	 penonton	 untuk	 berjumpa	 dengan	momen	 ketidakpuasan	 setelah	
menonton	film.	

McGowan	membuat	 klasifikasi	 film	berdasarkan	bagaimana	 teks	menghadirkan	objek	 a.	
Pertama	adalah	film	fantasi	dimana	gaze	menyaru,	meluber	dalam	gambar,	sehingga	mengijinkan	
penonton	untuk	melihat	surplus	filemis,	hal-hal	yang	tidak	pernah	dijamah	di	keseharian.	Kedua	
adalah	film	yang	didominasi	hasrat.	Jenis	film	ini	biasanya	tidak	begitu	disukai	penonton	karena	
ia	mengijinkan	realita	direkam	apa-adanya.	Contoh	yang	ditawarkan	McGowan	adalah	film-film	
dari	Italian	Neorealism	dan	New	Wave.	Ketiga	adalah	film	yang	mengawinkan	hasrat	dan	fantasi.	
Inilah	 jenis	 film	 yang	 mendominasi	 sinema	 sekarang.	 Seperti	 halnya	 film	 Hollywood	 yang	
berpegang	pada	hasrat,	saat	objek	a	dihilangkan,	hingga	pada	akhirnya	fantasi	akan	hadir	sebagai	

																																																								
10	Ibid,.	hlm.	28.	
11	Ibid,.	hlm.	29.		
12	Dalam	psikoanalisa,	konsep	perjalanan	subjek	memainkan	peranan	penting,	 termasuk	untuk	menelaah	 film.	Ada	
tiga	tatanan	yang	dilalui	subjek	yakni	real,	imajiner,	dan	simbolik.	Lacan	dalam	Esei	Fase	Cermin	menjelaskan	bahwa	
perjalanan	 subjek	 dimulai	 dari	 fase	 cermin,	 pengandaiannya	 seperti	 bayi	 berumur	 6	 –	 18	 bulan	 yang	mendapati	
identitasnya	 terbagi	 dalam	 berapa	 fragmen,	 dan	 proses	 identifikasinya	 berlangsung	 dari	 menyatukan	 kepingan-
kepingan	 identitas	yang	dilihat	dalam	cermin.	Dalam	 fase	 imajiner	 ini,	 terjadilah	 situasi	 teralienasi	 karena	 cermin	
sendiri	 tidak	 bisa	 memberikan	 identitas	 secara	 penuh.	 Satu-satunya	 jalan	 untuk	 memahami	 siapa	 dirinya,	 maka	
berjalanlah	 anak-anak	 ini	memasuki	 tatanan	 simbolik,	 dunia	bahasa,	 dunia	 yang	 ia	 tinggali	 dimana	nantinya	 anak	
akan	belajar	mengenai	hukum,	bersosialisasi,	dan	menjalani	kewajiban.	Dalam	proses	perjalanan	subjek	memasuki	
dunia	bahasa,	ada	hal	yag	harus	dikorbankan,	yakni	jouissance,	sebuah	kenikmatan	hakiki.	Pada	saat	pengorbanan	
kenikmatan	inilah,	hasrat	(desire)	hadir.	Ada	sisa-sisa	yakni	objek	a,	sesuatu	yang	tidak	bisa	disimbolisasikan	kerena	
ia	berasal	dari	proses	kastrasi	itu	sendiri.	Objek	a	merupakan	metafora	bahwa	jouissance	selalu	absen.		
13	Ibid,.	hlm.	32	
14	Ibid,.	hlm.	74.	



obat	dari	hasrat.	Film	jenis	ini	biasanya	mengandaikan	keberhasilan	percintaan,	meskipun	kedua	
pasangan	ini	berbeda	etnis	dan	kelas.	Terakhir	adalah	film	yang	menubrukkan	hasrat	dan	fantasi,	
ketika	objek	a	dihadirkan	apa	adanya	sebagai	sesuatu	yang	mengganggu	penonton.	Contoh	dari	
film	jenis	ini	adalah	film	dari	Andrei	Tarkovsky,	David	Lynch,	dan	Alain	Resnais.	
	
Sepatu	Boot	sebagai	The	Real	Gaze		
	

Saat	 saya	 menanyakan	 pada	 beberapa	 teman	 mengenai	 film	 Benyamin	 manakah	 yang	
paling	mengena	dalam	ingatan	mereka,	jawaban	sebagian	besar	akan	menunjuk	pada	film	dengan	
sepatu	 boot.	 Komentar	 sederhana	 dari	 salah	 satu	 teman	 saya	 yang	 bernama	 Kholis	 misalnya,	
“Film	Benyamin	yang	 ini	absurd.	Lucu	tapi	gimana,	gitu.”	Ada	pula	 komentar	 cukup	 serius	 yang	
mengaitkan	 sepatu	 boot	 sebagai	 metafora	 untuk	 membicarakan	 wacana	 Angkatan	 Bersenjata	
Indonesia	masuk	desa	yang	digalakkan	 semasa	Orde	Baru.	 Sedangkan	komentar	 yang	merujuk	
pada	pilihan	estetis	datang	dari	 teman	 saya	yang	bernama	Ugeng	di	 Jakarta,	 yang	mengatakan	
bahwa	 Nawi	 bisa	 bermain-main	 dengan	 objek	 yang	 memiliki	 kesejarahan	 dengan	 militer	 di	
Indonesia	dengan	balutan	humor	yang	halus	sehingga	mudah	diterima	oleh	penonton.	Bagi	saya	
sendiri,	 dalam	 film	 Benyamin	 Tukang	 Ngibul	 ada	 banyak	 dimensi	 yang	 bisa	 dikupas,	 bahkan	
selalu	 ada	 hal-hal	 baru	 bermunculan	 ketika	menonton	 film	 ini	 berulang	 kali.	 Kelakuan	 Beni	 si	
tokoh	utama	dalam	film	mampu	membawa	penonton	untuk	menertawakan	kelas	atas,	 tetapi	di	
sisi	lain	terdapat	adegan	yang	mampu	mengundang	untuk	menertawakan	kelas	bawah,	meskipun	
itu	 hal	 yang	 berat	 untuk	 dilakukan.	 Kepiawaian	Nawi	 dalam	menghadirkan	 cerita	 yang	 umum	
dijumpai	 dalam	 keseharian	 termatangkan	 dalam	 film	 ini,	 namun	 di	 baliknya	 ia	 juga	 mampu	
memunculkan	sebuah	objek	yang	berpotensi	untuk	menghantui	penonton.		

Beni	mendambakan	modernitas	kota	dan	kekayaan	 instan	yang	tidak	bisa	didapatkan	di	
desa.	Kebosanan	Beni	pada	kehidupan	desa	ia	sampaikan	dalam	ujaran,	“Aduh!	Mundur	lagi	deh	
peradaban	gua.	Liat	jam	aja	musti	liat	matahari.”	Suasana	desa	yang	monoton	diperlihatkan	Nawi	
melalui	 gambar	 sawah	 dan	 bebek-bebek	 berlarian.	 Kemudian	 dihadirkan	 pula	 adegan	 Beni	
mengimajinasikan	 tujuh	 bidadari	 turun	 dari	 khayangan	 dengan	 harapan	 ia	 bisa	 hidup	 enak	
seperti	 Jaka	 Tarub.	 Selaras	 dengan	 pernyataan	 Beni	mengenai	 kemunduran	 peradaban,	 dalam	
imajinasi	pun	 ia	kembali	membangkitkan	cerita	 rakyat	bukan	malah	memimpikan	hal-hal	yang	
dekat	dengan	modernitas.	Kebosanan	Beni	memuncak	saat	 istrinya	datang	membawa	makanan	
khas	desa	berupa	tahu	dan	ikan	teri.	Pada	saat	 inilah	Beni	memutuskan	untuk	pergi	ke	Jakarta,	
mencoba	peruntungannya	untuk	lekas	menjadi	jutawan.		

Berbeda	dengan	film-film	Nawi	sebelumnya,	Benyamin	Tukang	Ngibul	menghadirkan	dua	
macam	fantasi	 Ibu	Kota:	sisi	yang	manis	dan	sisi	yang	traumatis.	 Jenis	 fantasi	yang	pertama	ini	
dihadirkan	oleh	Ibu	Kota	yang	dianggap	Beni	mampu	memberikan	pemenuhan	hidup.	Fantasi	itu	
mengajarkan	 subjek	 untuk	 berhasrat.	 Begitu	 sampai	 Jakarta,	 Beni	 belajar	 bagaimana	 caranya	
mencari	uang	dengan	cara	cepat	saat	adegan	Beni	dan	Gombloh	ditipu	oleh	tukang	judi	di	bawah	
pohon.	 Justru	setelah	pertemuannya	dengan	 tukang	 judi	 ini,	Beni	bertransformasi	dari	 seorang	
petani	 desa	 kemudian	 menjadi	 tukang	 obat.	 Beni	 dan	 Gombloh	 sepakat	 untuk	 melakukan	
penjualan	 obat	 untuk	 eksim	 yang	 diracik	 sendiri.	 Untuk	 lebih	 meyakinkan	 aksinya,	 Gombloh	
berpura-pura	 menjadi	 pasien	 dengan	 eksim	 parah	 dan	 seorang	 pawang	 ular.	 Dari	 ambilan	
gambar,	 diperlihatkan	 bahwa	 masyarakat	 yang	 menyaksikan	 aksi	 tersebut	 terpesona	 dan	
percaya	 dengan	 apa	 yang	 dikatakan	 oleh	 Beni,	 termasuk	 seorang	 ibu	 muda	 yang	 berdandan	
layaknya	perempuan	kelas	atas	dengan	sanggul	dan	kebaya	bagus.	
	



	
Gambar	2.	Beni	pergi	ke	kota.	Menyerahkan	identitasnya	pada	tatanan	simbolik	negara	yang	ada	di	

kota.	(Benyamin	Tukang	Ngibul)	
	
	

Tukang	obat	merupakan	bentuk	pengejawantahan	Beni	sebagai	subjek	di	hadapan	Liyan,	
menjadi	 metafora	 supaya	 Beni	 bisa	 menerabas	 hierarki	 kelas	 yang	 ada	 di	 kota.	 Salah	 satu	
penontonnya,	 seorang	 istri	 orang	 gedongan,	 yang	 semula	 tertipu	 dengan	 obat	 yang	 dibeli	 dari	
Beni.	Suaminya	memiliki	luka	eksim	yang	sangat	parah,	dan	Nawi	menghadirkan	luka	ini	secara	
gamblang	 (close-up)	 yang	 memiliki	 efek	 mengganggu	 subjek.	 Inilah	 surplus	 yang	
mengindikasikan	excessive	enjoyment	 yang	 tidak	bisa	diakses	dalam	dunia	nyata	ketika	melihat	
kelas	atas.	Luka	adalah	jalan	masuk	Nawi	untuk	memberitahukan	bahwa	kelas	atas	tidak	sesopan	
yang	 terlihat:	mereka	 bisa	memaki	 dengan	 kata	 kasar	 dan	mereka	 bisa	 ditipu	 oleh	 Beni	 yang	
mengaku	 sebagai	 tukang	 obat.	 Adegan	 ini	menjadi	 salah	 satu	 adegan	 yang	mengundang	 gelak	
tawa,	seolah	 ingin	menegaskan	bahwa	kelas	gedongan	 juga	memiliki	kelemahan	karena	tertipu	
oleh	tindakan	Beni.	Ditambah	dengan	logika	filmis	yang	dimulai	dari	Gombloh	yang	mencampur	
obat	 tersebut	dengan	cabai	sebelum	obatnya	sampai	ke	tangan	Hamid,	penonton	seperti	diajak	
untuk	 menertawakan	 sekaligus	 mengasihani	 Hamid	 karena	 kemalangan	 yang	 disebabkan	
kelalaian	Beni	dan	Gombloh.		

Bila	film-film	Nawi	Ismail	seperti	si	Pitung	dan	Mereka	Kembali	termasuk	sebagai	sinema	
fantasi	 yang	 mengijinkan	 penonton	 untuk	 berjumpa	 dengan	 gaze	 sebagai	 yang	 mengganggu,	
sedangkan	 film	 yang	 lain	 termasuk	 ke	 dalam	 sinema	 hasrat	 karena	 potensinya	 yang	 mampu	
mengaburkan	gaze,	maka	film	Benyamin	Tukang	Ngibul	justru	masuk	ke	dalam	sinema	interseksi	
karena	menghadirkan	sisi	traumatis	gaze.	Menurut	McGowan,	sinema	interseksi	mengijinkan	kita	
untuk	 memeriksa	 kembali	 apa	 yang	 terjadi	 ketika	 fantasi	 muncul	 sebagai	 jawaban	 atas	
ketidakpuasan	 hasrat.15	Lebih	 lanjut,	 McGowan	 menjelaskan,	 karena	 ketidaklengkapan	 fantasi,	

																																																								
15	McGowan,	Todd.	Ibid,.	hlm.	166	



meskipun	 ia	 mampu	 mendomestifikasi	 gaze,	 ia	 juga	 mengijinkan	 kita	 berjumpa	 dengan	 gaze	
dalam	sisi	ketidakmungkinannya.	Pengalaman	ini	berlangsung	ketika	pada	batas	fantasi	–	ketika	
ia	muncul	dan	ketika	ia	koyak.	16	Ketika	batas	fantasi	muncul,	saat	itulah	the	real	gaze	hadir.	
Film	ini	akan	terjebak	untuk	memiliki	pola	yang	sama	dengan	film	Nawi	yang	lain	bila	ia	berakhir	
pada	adegan	Beni	dan	Gombloh	yang	pecah	kongsi.	Beni	tentu	akan	menerima	nasibnya	sebagai	
orang	miskin	 sama	 seperti	 tokoh-tokoh	 Benyamin	 dalam	 film	 yang	 dikupas	 sebelumnya.	 Pada	
Benyamin	Tukang	Ngibul,	Nawi	justru	meneruskan	skenario	yang	menunjukkan	pertemuan	Beni	
dengan	 sisi	 lain	 dari	 tatanan	 simbolik	 yang	 ada	 di	 kota.	 Justru	 setelah	 pertemuannya	 dengan	
sepatu	 boot	 dalam	 adegan	 memancing,	 fantasi	 kesejahteraan	 Ibu	 Kota	 mulai	 runtuh	 berganti	
dengan	fantasi	yang	menampilkan	sisi	negatif	dari	aparatus	negara.		
	

	
Gambar	3.	Saat	Beni	mendapatkan	sepatu	boot.	(Benyamin	Tukang	Ngibul)	

	
Sebelum	 lebih	 jauh	 membahas	 sisi	 negatif,	 adegan	 memancing	 Beni	 mungkin	 perlu	

dijabarkan	lebih	jauh.	Latar	sungai	dan	kebun	yang	sepi,	membuat	Beni	mampu	seperti	terisolasi	
dari	dunia	luar.	Dengan	cara	inilah	Beni	seperti	mengevaluasi	kegagalannya	karena	tidak	mampu	
mendapatkan	 apa	 yang	 ia	 inginkan	 di	 kota.	 Lirik	 yang	 Beni	 nyanyikan,	 /kuda	 lari	 gampang	
dikejar/	nasib	orang	siapa	tahu/	hidup	di	kota	musti	pinter/	kalau	gak	nanti	digilas	jadi	lemper//,	
seolah	menegaskan	bahwa	 ternyata	kota	 tidak	memberikan	apa-apa	pada	Beni.	Pembandingan	
penggunaan	 “kuda	 lari	 gampang	dikejar”	 dan	 “nasib	 orang	 siapa	 tahu”	 seperti	 permainan	 kata	
yang	mampu	menjelaskan	 perbedaan	 ketakutan	 dan	 kecemasan.	 Ketakutan	 didasarkan	 karena	
ada	objek	yang	jelas,	yang	bisa	diraih	atau	gagal	diraih;	sedangkan	kecemasan	didasarkan	pada	
tidak	 jelasnya	 objek	 yang	 dikejar	 –	 dalam	 kasus	 Beni,	 dari	 lirik	 inilah	 penonton	 akhirnya	
mengetahui	bahwa	Beni	teryata	tidak	mengetahui	apa	yang	ia	kejar.	Ia	merasa	cemas	karena	kota	
sebagai	Liyan	juga	tidak	memberikan	kepastian	nasib	Beni	selanjutnya.			

																																																								
16	Ibid,.	hlm.	167	



	

	
Gambar	4.	Sepatu	boot	masuk	ke	panci	bakso.	(Benyamin	Tukang	Ngibul)	

	
Film-film	Nawi	yang	condong	memberikan	akhir	cerita	berupa	gugatan	terhadap	tatanan	

simbolik	tidak	menampilkan	adanya	momen	setelah	peristiwa.	Secara	sekilas,	bila	berpijak	pada	
ending	 yang	 demikian,	 maka	 penonton	 akan	 jatuh	 pada	 kesimpulan	 bahwa	 ‘negara	 itu	 tidak	
penting’.	Padahal,	ketika	tatanan	simbolik	disingkirkan	dalam	proses	pembentukan	identitas,	 ia	
akan	 berada	 dalam	 tahap	 yang	 berbahaya.	 Akan	 muncul	 kecemasan	 ketika	 subjek	 tidak	
mengetahui	apa	yang	harus	dilakukan	setelah	mereka	menggugat.	Bila	diibaratkan	seperti	 film	
seri,	 justru	 Nawi	 menghadirkan	 akhir	 cerita	 lain	 yang	 mampu	 menggambarkan	 keadaan	
semacam	apa	bila	subjek	menggugat.	Apa	yang	harus	dilakukan	ketika	gugatan	itu	timbul?		

Sebagai	 jawaban	untuk	mengatasi	kecemasan	 subjek	karena	 tidak	mengetahui	 apa	yang	
harus	 dilakukan,	 Nawi	 menunjukkan	 jenis	 fantasi	 yang	 lain,	 fantasi	 yang	 menyeramkan	 dan	
traumatis.	Berbeda	dari	film-film	lain	yang	berakhir	ketika	subjek	menyadari	ketidakmungkinan	
negara	 dalam	memberikan	 janji	 kesetaraan,	 film	 ini	 justru	menampilkan	 negara	 lewat	 militer	
yang	 dimetaforakan	 lewat	 sepatu	boot	 dalam	 film	 sebagai	 sesuatu	 yang	memiliki	 karakteristik	
“sangat”	 represif.	 Sisi	 represif	 ini	 tidak	 bisa	 dicerna,	 sangat	 memaksa	 tapi	 secara	 halus	 dan	
terkadang	 tidak	 logis.	 Nawi	 meramu	 sisi	 represif	 lewat	 sekuen	 yang	 mampu	 membuat	 orang	
tertawa,	 namun	 pada	 saat	 yang	 bersamaan	 akan	 merasakan	 ketakutan.	 Inilah	 skenario	 tidak	
menyenangkan	yang	dibuat	supaya	subjek	bisa	menerima	ketidaksempurnaan	Liyan.		

Lewat	 adegan	 Benyamin	 memancing	 sepatu	 boot,	 penonton	 diijinkan	 untuk	 melihat	
momen	setelah	peristiwa,	setelah	fantasi	yang	manis	itu	runtuh.	Lewat	lagu	dengan	lirik	pasrah,	
tak	mengetahui	apa	yang	harus	dilakukan	setelah	Beni	dan	Gombloh	gagal	menjadi	tukang	obat,	
Beni	 menunjukkan	 kecemasan.	 Sepatu	 boot	 merupakan	 cara	 Nawi	 untuk	 memaksa	 Beni	
mengetahui	 apa	yang	dia	 inginkan,	 dengan	kata	 lain,	mengajarinya	berfantasi.	 Tentu	penonton	
akan	 tertawa	 saat	 gambar	 sepatu	boot	masuk	 ke	 dalam	panci	 bakso.	 Tetapi	 tawa	 ini	 bukanlah	
tawa	lepas	karena	penonton	dibayangi	oleh	pertanyaan-pertanyaan	“kok	bisa	sepatu	boot	masuk	
panci?”.	Upaya	untuk	menghilangkan	sekaligus	berhadapan	hal	 traumatis	 ini	 sepanjang	 sekuen	
ketiga	dalam	film	bisa	diandaikan	menjadi	cara	bagi	Nawi	untuk	mengungkapkan	sisi	Liyan	yang	
tidak	 masuk	 akal.	 Hal	 tersebut	 terwakili	 dari	 cara	 sepatu	 boot	 yang	 selalu	 hadir	 kembali	
meskipun	 ia	dibuang,	dikafankan	dan	dikubur.	Sepatu	boot	seperti	 sudah	menempel	pada	Beni	
dan	 selalu	 memiliki	 caranya	 sendiri	 untuk	 pulang.	 Hingga	 akhirnya	 dalam	 ending	 film,	 Nawi	
menampilkan	 Beni	 yang	 berusaha	 menjaga	 sepatu	 boot	 tersebut	 supaya	 tidak	 mendatangkan	
masalah.		



	
Menurut	 McGowan,	 ketika	 subjek	 tidak	 tahu	 apa	 yang	 dia	 kehendaki,	 ia	 harus	 dibawa	

untuk	bisa	menerima	fantasi	yang	diberikan	karena	fantasi	itu	bisa	membuat	subjek	mengetahui	
hasratnya.	Justru	karena	kehadiran	sepatu	boot	ini,	akhirnya	Beni	termotivasi	membawa	sepatu	
boot	 ke	 desa.	 Memang	 film	 ini	 tidak	menggambarkan	 kejadian	 setelah	 sepatu	 boot	 itu	masuk	
desa,	tetapi	lewat	ending	yang	demikian,	bisa	disimpulkan	bahwa	negara	bisa	hadir	dimana	saja,	
termasuk	 di	 desa.	 Penggambaran	 realitas	 simbolik,	 dengan	 skenario	 paling	 buruk	 justru	
membuat	subjek	bisa	menerima	kekurangan	pada	Liyan.	Pada	titik	ini,	subjek	akan	terbebas	dari	
rayuan	ideologis	negara,	tetapi	di	sisi	lain	ia	juga	bisa	bernegosiasi	dengan	karakteristik	negara	
yang	paling	buruk	sekalipun.	
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