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Abstract

This paper explores the possibilities of using the process of subtitling Indonesian movies as a means of 
teaching Indonesian to foreign speakers in an academic environment. The focus of this paper is therefore on 
enhancing  the  language learning  experience of  the  participants  and  the  practical  issues  of  organizing  a 
suitable project environment for this task, not on educating professional subtitlers.
After a brief introduction to the usage of movies in the academic teaching of foreign languages, possible 
understandings of the term subtitling, and the technology involved in this process, a general outline of this 
teaching concept is given. 
This concept is further specified by showing both sides of the actual project - the practical work of the 
participants during the creation of foreign language subtitles for an Indonesian movie, and the duties and 
responsibilities of the lecturer in organizing and controlling the technical aspects of the project as well as 
leading the group in classroom discussions.
After this overview of the concept of the project, the third part focuses on evaluating possible benefits of this 
teaching method. This part explores the use of this method in the teaching of foreign languages in general, its 
special suitability for teaching Indonesian to foreign speakers, and some explicit benefits of the actual project 
described before.
The final part gives an outlook on future possibilities of using the process of subtitling Indonesian movies as 
a means of teaching Indonesian to foreign speakers. 

I. Pengantar 

Meskipun penerjemahan teks film ke dalam bahasa asing merupakan cara terjemahan media  audio-visual 
yang sudah lama dianggap biasa, pengajaran tekniknya masih jarang diperhatikan dalam studi bahasa asing 
di bidang  akademis. Dan meskipun film bahasa asing juga sering digunakan sebagai bahan ajar dan materi 
diskusi dalam studi bahasa asing di tingkat lanjut, potensial proses penerjemahan teks film sebagai metode 
pengajaran bahasa asing jarang dimanfaatkan1.

Makalah ini  bertujuan menunjukkan manfaat  didaktis  dalam penggunaan proses penerjemahan teks film 
Indonesia  sebagai  metode  pengajaran  BIPA.  Konsep  metode  ini  didasarkan pada  suatu  seminar  proyek 
mengenai penerjemahan teks film Indonesia ke dalam bahasa Jerman2 yang sudah direalisasi oleh mahasiswa 
Jerman di Universität Hamburg pada tahun 2005-2006. 

Sebagai metode pengajaran bahasa, proyek ini diarahkan pada proses penulisan dan penerjemahan teks film, 
bukan  pada kesempurnaan hasilnya.  Oleh karena itu,  makalah ini  tidak bertujuan  membahas  pengajaran 
teknik penerjemahan teks film secara umum, tetapi berfokus pada manfaat didaktis prosesnya.
Sebagai  dasar  pembuatan teks  bawah film,  pada awal  proyek pesertanya  menerima informasi  mengenai 
sebuah standar penerjemahan teks film di Eropa, yaitu “Code of Good Subtitling Practice“ oleh Jan Ivarsson 
dan Mary Carroll (Ivarsson / Carroll 1998: 157-159). Standar ini berfungsi sebagai dasar pembuatan teks 
bawah film dalam proyek ini, tetapi tidak selalu diperhatikan pada keseluruhannya.

I.1. Struktur Makalah
Pengantar  makalah ini  akan membahas definisi  istilah “teks  bawah“ atau “teks  film“ secara  umum dan 
disertai pikiran pokok tentang penggunaan teknologi yang berhubungan dengan metode pengajaran ini.

Bagian kedua bertujuan deskriptif dan mulai dengan penjelasan konsep pokok seminar proyek yang sudah 
dilaksanakan.  Deskripsi  dasar  metode  pengajaran  ini  diperluas  dengan demonstrasi  kerja  praktis  peserta 

1 Sewaktu dengan penulisan makalah ini baru ada kabar tentang sebuah disertasi mengenai metode pengajaran bahasa 
ini yang belum diterbitkan (Bravo 2008). Meskipun belum dapat digunakan untuk proyek yang sudah dilaksanakan dan 
yang dibahas dalam makalah ini, disertasi tersebut dianjurkan untuk perencanaan proyek baru di masa depan.
2 Dalam makalah ini, semua contoh yang digambarkan akan menggunakan terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam 
bahasa Inggris untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca internasional.



proyek.  Selanjutnya  dipentingkan  peran  dosen  dalam  metode  pengajaran  ini.  Selain  berfungsi  sebagai 
moderator diskusi di seminar, dosen juga bertanggungjawab atas keseluruhan administrasi teknis yang cukup 
kompleks.

Bagian ketiga bertujuan argumentatif dan mempertimbangkan kelebihan metode pengajaran ini dan manfaat 
didaktisnya, baik sebagai metode pengajaran bahasa asing secara umum maupun mengenai kepantasan dan 
kegunaannya  dalam  pengajaran  BIPA secara  khusus.  Argumentasi  ini  ditambahkan  beberapa  kelebihan 
khusus konsep proyek yang sudah dilaksanakan.

Dalam bagian keempat,  penutup makalah ini  mengkhayalkan perspektif  masa depan penggunaan proses 
penerjemahan  teks  film  Indonesia  sebagai  metode  pengajaran  BIPA dan  mengidentifikasi  faktor-faktor 
pendukung bagi penyebarluasannya di bidang akademis.

I.2. Maksud Istilah Teks (Bawah) Film 
Meskipun dalam pengertian umum istilah  “teks (bawah) film“ biasanya dianggap sudah jelas,  masih ada 
beberapa kemungkinan pengertian istilah ini. 
Definisi istilah “teks film“ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III adalah seperti berikut: 

“teks film: penerjemahan percakapan, uraian, dsb.ke dl bahasa lain dan diproyeksikan pd bagian bawah  
layar putih.“ (Tim Penyusun KBBI Edisi Ketiga 2001: 1159)

Menurut definisi KBBI ini, istilah “teks film“ ini pada umumnya juga termasuk terjemahan bahasa.  
Akan tetapi, dalam bahasa lain juga ada definisi yang lebih tepat lagi. 

Pada dasarnya, ada dua kemungkinan untuk visualisasi dialog film, yaitu transkripsi dialog tanpa transfer 
bahasa,  dan  terjemahan  tertulis  di  layar  yang  termasuk  transfer  bahasa.  Kedua-duanya  biasanya 
dipertunjukkan di bagian bawah layar film dan dapat dinamakan sebagai “teks film“ atau “teks bawah“.
Meskipun banyak bahasa tidak memperbedakan di antara dua konsep tersebut,  ini merupakan perbedaan 
yang penting. Bahasa Inggris menggunakan dua istilah untuk menjelaskan perbedaan tersebut, yaitu captions  
dan subtitles.

Captions diarahkan pada kebutuhan orang tuli, dan teksnya juga mengandungi peristiwa bunyi dan suara 
yang terjadi di luar dialog film. Proses captioning biasanya tidak termasuk transfer bahasa asli film ke dalam 
bahasa lain, maksudnya bahasa teks tertulis di layar sama dengan bahasa dialog lisan di film.

Subtitles  diarahkan pada kebutuhan orang yang berbahasa lain dari bahasa asli film yang ditonton mereka. 
Oleh karena itu,  proses  subtitling berfokus pada transfer  bahasa dialog dan tulisan yang penting dalam 
konteks film.

Meskipun metode pengajaran BIPA yang disajikan dalam makalah ini lebih terarah pada konsep “teks film“ 
menurut  definisi  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  di  atas,  yang  dapat  disamakan  dengan  subtitles dan 
termasuk transfer  bahasa,  konsep  captioning sebagai  penulisan teks  asli  film tanpa transfer  bahasa juga 
dimanfaatkan olehnya. Oleh karena itu, istilah “teks film“ atau “teks bawah“ dalam makalah ini digunakan 
sebagai istilah umum untuk keseluruhan dua kemungkinan ini. Jika perlu, definisi yang lebih jelas disajikan, 
misalnya “terjemahan teks film“ sebagai istilah untuk hasil proses subtitling.  

I.3. Mengenai Pengunaan Teknologi  dalam Metode Pengajaran ini 
Pada masa kini, teknologi komputer dan media berkembang dengan cepat, dan yang sama dapat dikatakan 
tentang perlengkapan teknis yang tersedia bagi pengajar di bidang akademis.
Konsep praktis metode ini yang disajikan dalam bagian kedua didasarkan pada suatu seminar proyek yang 
dilaksanakan  pada  tahun  2005-2006,  maksudnya  perencanaanya  dan  pemilihan  cara  teknisnya  sudah 
ditetapkan tiga tahun yang lalu.

Oleh karena itu, konsep teknis untuk metode pengajaran yang disajikan di sini tidak perlu dianggap sebagai 
konsep yang dogmatis.  Konsep praktis  metode pengajaran bahasa lewat  proyek penerjemahan teks  film 
selalu boleh diubah untuk memanfaatkan teknologi dan perangkat lunak yang paling pantas bagi suksesnya, 
tanpa merupakan perubahan metode pengajaran ini pada dasarnya.



Meskipun pengertian ini sebagai metode yang dinamis dan masih berkembang, makalah ini akan menyajikan 
deskripsi dan contoh yang sangat konkrit dan didasarkan pada proyek tersebut. Ini memungkinkan deskripsi 
yang autentis pada proses kerja peserta proyek dan dapat dianggap sebagai sebuah konsep dasar metode 
pengajaran ini yang sudah diujicobakan selama dua semester.

II. Konsep Penggunaan Proses Terjemahan Teks Bawah Film Indonesia dalam Pengajaran BIPA

Bagian  ini  bertujuan  menunjukkan  segi  praktis  proyek  penerjemahan  teks  film yang  sudah  direalisasi. 
Pendekatan  deskriptif  ini  merupakan  konsep  pokok  segi  teknis  dan  administratif  proyek  tersebut  dan 
berfungsi sebagai dasar evaluasi kelebihan metode pengajaran BIPA ini dalam bagian ketiga.

II.1. Konsep Pokok Proyek Penerjemahan Teks Film Indonesia 
Seminar  proyek penerjemahan teks  film Indonesia  ke  dalam bahasa Jerman dilaksanakan di  Universität 
Hamburg pada tahun 2005-2006 selama dua semester. Seminar proyek ini ditawarkan kepada mahasiswa-
mahasiswi program BIPA di tingkat madya dan lanjut, maksudnya kepada peserta yang minimal sudah di 
semester keempat program studi tersebut. Film-film yang diterjemahkan selama dua semester dipilih pada 
awal seminar proyek oleh pesertanya dari pilihan beberapa film Indonesia.

Pada awal  proyek,  kelompok pesertanya dibagi  menjadi  beberapa tim kerja yang terdiri  dari  dua orang. 
Rekan tim kerja juga dipilih oleh peserta sendiri, untuk memungkinkan tim kerja yang efektif dan stabil. 
Setiap tim kerja bertanggungjawab atas salah satu bagian film yang dipilih. Pembagian film ini didasarkan 
pada jumlah dialog untuk memungkinkan bagian-bagian yang sama.

Selain  memperingankan  beban  tugas  kerja  setiap  peserta  sendiri,  konsep  tim  kerja  berdua  ini  juga 
memudahkan administrasi proyek dan mendukung diskusi di pertemuan seminar - kalau ada peserta yang 
cuti, rekan timnya masih dapat ikut di pertemuan dan bertanggungjawab atas progres dan hasil kerja tim 
tersebut.

Proses pengerjaan teks film dibagi menjadi dua fase kerja. 

Dalam fase  pertama,  setiap  tim kerja  hanya  mencoba  mencatat  teks  asli  film dalam bahasa  Indonesia. 
Penulisan ini dibuat langsung dalam program komputer, tanpa catatan sebelumnya. Secara ini, dialog lisan 
film dijadikan teks bawah film yang tertulis dalam bahasa Indonesia. 
Dalam fase kedua, teks film ini diterjemahkan menjadi teks bawah film dalam bahasa ibu penerjemah.

Penulisan dan penerjemahan teks film dikerjakan oleh peserta di luar pertemuan seminar sebagai pekerjaan 
rumah. Setiap minggu adalah tenggat pada malam sebelum pertemuan seminar untuk mengirimkan pos-el 
kepada  dosen  dengan  lampiran  hasil  kerja.  Dari  hasil-hasil  kerja  ini,  setiap  minggu  dibuat  versi  baru 
VideoCD film yang dimanfaatkan sebagai dasar diskusi di pertemuan seminar.
 
II.2. Kerja Proyek Dilihat dari Segi Peserta
Untuk memperdalam pengertian konsep pokok di atas, bab ini akan menyajikan contoh pekerjaan peserta, 
baik untuk fase pertama, penulisan teks asli film, maupun fase kedua, penerjemahan teks film.
 
Pada awal seminar proyek, peserta dilatih dalam penggunaan salah satu perangkat lunak teks bawah yang 
freeware, yaitu Subtitle Workshop 2.5.1. Pelatihan ini berlangsung selama dua pertemuan dan memungkinkan 
peserta proyek dapat menggunakan semua fungsi dasar program tersebut.

Fase pertama: Penulisan teks asli film

Setelah pelatihan dasar ini, tim-tim kerja mulai dengan penulisan teks asli film langsung dalam program di 
komputer, tanpa catatan sebelumnya.

Program Subtitle Workshop 2.5.1 mengandungi sebuah video player kecil, yang dapat dilihat di atas layar. 
Dengan tombol-tombol di bawah gambar video, peserta dapat menonton film dan mendengar suaranya.



Setelah satu atau dua elemen dialog diperdengarkan, film dihentikan dan kata-kata dialog dimasukkan ke 
dalam bagian bawah layar dan langsung muncul dalam skrip yang di tengah layar.

Secara ini, semua bagian dialog film yang sudah dapat dipahami akan dicatat oleh peserta dalam skrip. 
Dari segi penulisan teks asli film, ini sudah cukup.

Akan  tetapi,  teks  bawah  film yang  fungsional  tidak  hanya  terdiri  dari  informasi  teks,  tetapi  juga  dari 
informasi teknis tentang kapan baris teks yang mana ditunjukkan di layar berapa lama. 

Karena tanpa informasi waktu ini  Subtitle Workshop 2.5.1 merangkaikan semua baris teks pada awal film 
selama satu detik saja, ada cara lain yang harus digunakan sebelum pemberian informasi waktu yang benar 
dapat dimulai: Semua baris teks dalam skrip dipindahkan pada akhir film. 

Dengan fungsi Edit → Timings → Set Delay yang mengakibatkan bahwa informasi waktu dapat dipindahkan 
dalam keseluruhannya, semua informasi waktu teks film ditambah 10 jam. Secara ini, tidak ada baris teks 
bawah yang akan muncul dalam film ini, asalnya film kurang lama dari 10 jam.

Setelah pemindahan waktu ini, pengerjaan informasi waktu yang benar dapat dimulai. Kalimat pertama yang 
akan diberi informasi waktu dipilih dalam skrip dan film dihidupkan. Dengan dua tombol di bawah layar 
video, awal dan akhir pemunculan teks dapat ditentukan langsung. 



Mau dikatakan bahwa pada fase pertama ini, pemberian informasi waktu untuk teks dalam skrip belum perlu 
dibuat  terlalu persis,  karena pada fase kedua dengan terjemahan teks pasti  masih ada bagian yang akan 
diubah lagi. 

Fase kedua: Penerjemahan teks film ke dalam bahasa lain

Setelah penulisan teks asli film diselesaikan sebanyak mungkin, mulainya fase kedua: penerjemahan teks asli 
film ke dalam bahasa lain. Untuk fase kedua ini, program Subtitle Workshop 2.5.1 mempunyai fungsi untuk 
skrip terjemahan yang diaktifkan dengan Edit → Translation → Translatormode.

Pengaktifan fungsi skrip terjemahan ini mengakibatkan pemunculan dua skrip di layar, dengan skrip teks asli 
di sebelah kiri dan skrip kosong yang akan menjadi versi terjemahan di sebelah kanan. Secara teknis, semua 
informasi waktu yang sudah diberi pada versi bahasa asli film sekarang juga berlaku untuk skrip terjemahan.



Dengan pengaktifan fungsi  ini,  setiap baris  teks  yang sudah diterjemahkan oleh peserta  dapat  langsung 
dicatat dalam skrip terjemahan di sebelah kanan.

Dalam fase kedua ini, setiap tim kerja bertugas menerjemahkan teks Indonesia dalam bagiannya ke dalam 
bahasa ibu penerjemah sebagai pekerjaan rumah. Jika ada ucapan atau istilah yang belum dapat dipahami 
atau diterjemahkan oleh tim kerja tersebut, soal ini disajikan pada peserta lain di pertemuan seminar dan 
didiskusikan bersama mereka. Proses ini diulangi beberapa kali. 
Biasanya, 90 persen atau lebih dari teks film sudah dapat diterjemahkan oleh peserta dengan cara kerja ini.

Untuk perbaikan teks  dan pengisian ucapan yang masih belum jelas,  juga ada suatu kemungkinan lain: 
Semua tim kerja dapat menukar bagian filmnya selama satu minggu, maksudnya mereka menerjemahkan dan 
memperbaiki skrip tim kerja lain sebagai pekerjaan rumah. Hasilnya juga didiskusikan di pertemuan seminar, 
dan kalau perlu, penukaran ini diulangi dengan tim lain lagi.
 
II.3. Kerja Proyek Dilihat dari Segi Dosen
Bab ini bertujuan memperdalam pengertian pekerjaan dosen dalam konsep proyek penerjemahan teks film 
Indonesia ini, baik di luar pertemuan seminar maupun dalam diskusi bersama pesertanya di pertemuan.

Kerja dosen di luar pertemuan seminar

Pekerjaan dosen di luar seminar merupakan kerja administratif dan pendukungan teknis.
Biasanya, semua tim kerja mengirimkan pos-el dengan lampiran hasil  kerja mereka kepada dosen setiap 
minggu pada hari tertentu, yaitu pada malam sebelum pertemuan seminar. Kalau tidak ada pengiriman dari 
salah satu tim sampai waktu yang ditentukan, tim kerja tersebut dihubungi lewat pos-el atau lewat telepon 
dan diminta untuk mengirimkannya langsung kepada dosen. Kalau masih belum ada pengiriman hasil baru 
dari  tim kerja tertentu,  skrip yang dikirimkan oleh mereka pada minggu sebelumnya digunakan sebagai 
pengganti.

Dari hasil-hasil  tim kerja,  setiap minggu dosen membuat VideoCD yang mengandungi versi terbaru teks 
film. VideoCD ini digunakan sebagai dasar diskusi di pertemuan seminar pada hari berikutnya. Dalam proses 
pembuatan VideoCD ini, film juga dipotong menjadi beberapa tracks untuk memungkinkan pemilihan cepat 
bagian film dengan teks baru dalam pertunjukan dan diskusi di pertemuan seminar.
Pekerjaan teknis ini juga dibuat oleh dosen dengan perangkat lunak yang freeware. Program-program yang 
digunakan di sini adalah Virtual Dub untuk memasukkan teks dari skrip peserta ke dalam gambar film, dan 
TMPGEnc., sebuah program yang mengubah data film menjadi sesuai dengan standar VideoCD lagi.

Pekerjaan teknis oleh dosen juga dapat dibagi dalam dua fase kerja di atas:
Pada fase pertama, VideoCD yang dibuat hanya mengandungi teks bawah dalam bahasa Indonesia menurut 
konsep  captions.  Meskipun  seringkali  belum sempurna,  teks  bawah  ini  dalam bahasa  Indonesia  sudah 
merupakan transkripsi dialog yang dapat dimanfaatkan di pertemuan seminar sebagai dasar diskusi mengenai 
pemahaman isi dan dialog film.



Dengan kerja sama antara tim kerja yang bertanggungjawab atas hasilnya dan peserta-peserta lain, banyak 
kesulitan pemahaman dialog film sudah dapat diatasi.

Untuk soal yang tetap merupakan kesulitan pemahaman bagi peserta, ada suatu kemungkinan lain. Selama 
pelaksanaan  proyek ini,  beberapa  orang ahli  bahasa  Indonesia  diundang ke  pertemuan untuk  menolong 
peserta dengan pemahaman variasi  gaya bahasa Indonesia yang sering digunakan dalam film Indonesia, 
misalnya bahasa Indonesia non-baku atau istilah bahasa daerah.

Setelah  beberapa  pertemuan,  waktu  pengerjaan  teks  bawah  film  dalam  bahasa  Indonesia  ini  hampir 
diselesaikan oleh  peserta, mulai fase kedua. Dalam fase penerjemahan ini, setiap minggu pada hari tertentu 
dosen sekarang menerima dua skrip teks bawah dari setiap tim kerja, satu dengan versi bahasa Indonesia 
yang sedang masih disempurnakan, dan skrip terjemahannya yang baru.
 
Dalam fase kedua ini, VideoCD mulai mengandungi dua versi teks, satu teks bawah dengan terjemahan dan 
satu teks di bagian atas gambar video3, yaitu versi bahasa Indonesia.  

3 Petunjuk Praktis: Program SubtitleWorkshop 2.5.1 yang digunakan dalam proyek ini tidak mempunyai  fungsi yang 
dapat membedakan di antara subtitle (teks bawah) dan toptitle (teks atas). Oleh karena itu, konversi format ini dibuat 
dengan suatu program lain, yaitu SubStation Alpha 4.08.



VideoCD dengan dua versi teks film ini dimanfaatkan sebagai dasar diskusi di antara peserta di pertemuan 
seminar pada hari berikutnya lagi. Dengan pertunjukan dua versi teks film yang sinkron, proses diskusi dan 
perbaikan terjemahan oleh kelompok peserta sangat diperlancar.

Kerja dosen di pertemuan seminar

Meskipun kewajiban teknis di atas sudah banyak,  peran dosen di pertemuan seminar dapat dianggap lebih 
kompleks lagi. Dia berperan sebagai moderator diskusi di antara peserta, sebagai dosen bahasa, koordinator 
proyek dan juga sebagai pengurus pertunjukan film.

Dari  hasil  kerja  peserta  yang  diterima  dan  dinilai  pada  malam sebelumnya,  seleksi  bagian  yang  harus 
diperbaiki akan dipertunjukkan di pertemuan seminar. Kalau masih ada ungkapan yang belum dipahami oleh 
tim kerja dan belum dicatat dalam teks film pada fase pertama, bagian tersebut diulangi beberapa kali dan 
semua peserta proyek mencoba memahaminya.

Pada fase kedua, kalau terjemahan teks bawah dianggap tidak sesuai dengan teks Indonesia di layar atau 
dengan dialog lisan di film, setiap peserta boleh langsung meminta penghentian film dengan kata “STOP“. 
Peserta yang minta penghentian ini boleh mulai dengan diskusi tentang ungkapan tersebut bersama tim kerja 
yang bertanggungjawab atasnya, sedangkan peserta lain sudah membuka kamus untuk mencari terjemahan 
yang lebih pantas. Ini memungkinkan diskusi yang spontan dan penerjemahan yang efektif.

Dari pengalaman di seminar proyek di Universität Hamburg dapat dikatakan bahwa jumlah optimal bagian 
film yang didiskusikan dalam satu pertemuan adalah hasil  dua tim kerja setiap minggu. Ini membiarkan 
bahwa  bagian  film dan  bahasa  dialognya  dapat  didiskusikan  secara  teliti,  dan  masih  merupakan  cukup 
banyak materi ajar untuk tidak membosankan peserta dari tim kerja lain.

III. Pendekatan Argumentatif Terhadap Metode Pengajaran BIPA Lewat Penerjemahan Teks Film

Bagian ketiga ini bertujuan argumentatif dan ingin mengevaluasi kelebihan konsep proyek yang disajikan di 
atas  sebagai  metode pengajaran BIPA.  Pandangan ini  dibagi  dalam evaluasi  sebagai  metode  pengajaran 
bahasa asing secara umum, kepantasannya sebagai metode pengajaran BIPA secara khusus, dan kelebihan 
konkrit dalam konsep proyek yang digambarkan di atas.

III. 1. Kelebihan Penerjemahan Teks Film sebagai Metode Pengajaran Bahasa Asing secara Umum
Film sudah lama merupakan materi ajar yang biasa dalam pengajaran bahasa asing di tingkat madya dan 
lanjut. Film-film tersebut biasanya dipertunjukkan di seminar dan digunakan sebagai dasar diskusi di antara 
pesertanya. 
Cara penggunaan film ini dapat dianggap sangat bermanfaat bagi pelajar. Lewat dialog film, mereka dapat 
mengalami pengunaan bahasa yang autentis, dan kemampuan kedengaran pelajar dilatih.
Pada umumnya, metode pengajaran bahasa asing lewat proses penerjemahan teks film yang digambarkan di 
atas juga merupakan suatu kemungkinan penggunaan film dalam pengajaran bahasa. Akan tetapi, metode 
penerjemahan teks film ini dapat dianggap lebih intensif lagi, karena film tidak saja ditonton satu atau dua 
kali, tetapi diulangi terus untuk memungkinkan pemahaman setiap ucapan dalam dialog film tersebut.

Jika dibandingkan dengan permanfaatan umum film bahasa asing sebagai materi ajar, metode penerjemahan 
teks bawah mempunyai kelebihan yang penting, yaitu pencatatan dialog langsung di layar film. Dalam fase 
pertama, proses penulisan teks bawah dalam bahasa asli film memaksa peserta memahami semua ungkapan 
dialog lewat kedengaran saja. Proses pemahaman ini dicatat dalam skrip dan menjadi dasar diskusi dengan 
peserta lain di pertemuan seminar.
Dalam fase kedua, hasil  terjemahan teks film menjadi fokus diskusi,  dan dengan dua teks yang muncul 
secara sinkron di layar, fase ini juga memungkinan perbandingan langsung di antara dua bahasa.

Dan bagaimana mengenai tujuan penerjemahan dalam metode ini?
Dalam pengajaran  bahasa  asing di  bidang akademis,  proses  penerjemahan seringkali  digunakan sebagai 
metode pengajaran. Tujuan penerjemahan yang digunakan dalam konteks ini biasanya dari bahasa ibu pelajar 
ke dalam bahasa asing. Pada umunya,  ini dapat dianggap konsep didaktis yang memadai,  karena sangat 
mendukung penggunaan aktif bahasa asing tersebut.



Proyek di atas menggunakan tujuan penerjemahan yang berbeda, yaitu dari bahasa asing ke dalam bahasa ibu 
penerjemah. Sebabnya bahwa lewat medium film bahasa asing, pelajar dapat mengalami komunikasi yang 
autentis dalam bahasa tersebut. Kalau dalam proyek penerjemahan teks film tujuan penerjemahan diganti 
menjadi dari bahasa ibu penerjemah ke dalam bahasa lain, efek didaktis ini akan hilang. 
Oleh  karena  itu,  tujuan penerjemahan di  atas  dapat  dianggap lebih  bermanfaat  bagi  metode  pengajaran 
bahasa ini.
Sehubungan dengan ini,  dapat  dikatakan  bahwa tujuan  penerjemahan ini  juga  merupakan cara  biasa  di 
kalangan penerjemah profesional, dan penggunaan tujuan penerjemahan ini oleh peserta seminar juga dapat 
dianggap sebagai salah satu kemungkinan untuk profesionalisasi studi bahasa.
Tujuan  penerjemahan  ini  juga  memungkinkan  pelajar  bahasa  asing  tingkat  madya  sudah  dapat  ikut  di 
seminar ini. Mereka belum perlu pengetahuan dan kepandaian bahasa aktif yang sempurna, tetapi dapat ikut 
dalam diskusi pemahaman teks asli dan terjemahannya sebanyak mungkin saja.  

III.2. Kelebihan dan Kepantasan Metode ini dalam Pengajaran BIPA secara Khusus
Meskipun metode pengajaran bahasa asing lewat penerjemahan teks film pada dasarnya dapat digunakan 
untuk bahasa apapun,  mau dikatakan bahwa metode ini  mempunyai  beberapa kelebihan bagi pengajaran 
BIPA secara khusus.

Metode pengajaran bahasa ini mempunyai kelebihan khusus kalau digunakan untuk pelajar bahasa Indonesia 
yang  berasal  dari  latar  belakang  budaya  barat.  Penggunaan  huruf  Latin  dalam  bahasa  Indonesia 
memungkinkan pembacaan yang instinktif dan pemahaman langsung bagi peserta proyek yang sudah biasa 
menggunakan huruf Latin dalam bahasa ibu mereka sendiri. Jika dibandingkan dengan pengajaran bahasa 
lain  yang  tidak  menggunakan huruf  Latin,  seperti  bahasa  Arab  atau  bahasa  Jepang,  ini  dapat  dianggap 
kelebihan yang sangat penting.
Akan tetapi, juga harus dikatakan bahwa sebaliknya kelebihan ini tidak berlaku bagi pelajar bahasa Indonesia 
dari latar belakang budaya lain yang lebih biasa membaca huruf yang digunakan dalam bahasa ibu mereka. 
Oleh karena itu, meskipun metode ini dapat digunakan dengan pelajar dari latar belakang budaya apapun, 
permanfaatannya  untuk  pelajar  dari  latar  belakang  budaya  yang  menggunakan  huruf  non-Latin  harus 
direncanakan sesuai dengan tingkat kemahiran membaca bahasa Indonesia mereka.

Metode pengajaran bahasa ini  juga dapat  dianggap sangat  pantas  untuk pengajaran BIPA secara  khusus 
karena dari segi pemahaman dialog sudah dapat dimanfaatkan bagi peserta di tingkat madya saja. 
Beda dari  pengajaran bahasa asing lain,  kemajuan  pelajar  bahasa Indonesia  pada awal  pembelajarannya 
biasanya dianggap sangat cepat, maksudnya mereka sudah bisa memahami banyak ucapan di dialog film 
setelah mengikuti pengajaran bahasa Indonesia selama tiga  atau empat semester saja. 
Argumen ini tidak bermaksud bahwa pembelajaran bahasa Indonesia pada keseluruhannya boleh dianggap 
gampang, tetapi bahwa pemahaman dasar dan kemajuan berbahasa pelajar asing pada awal pembelajaran 
berkembang lebih cepat kalau dibandingkan dengan bahasa lain. 
Oleh karena itu, metode pengajaran bahasa lewat penerjemahan teks film ini juga dapat dimanfaatkan lebih 
cepat untuk bahasa Indonesia.

Salah satu kelebihan lagi penggunaan metode ini dalam pengajaran BIPA di tingkat madya dan lanjut adalah 
imersi peserta proyek dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang autentis. 
Makalah ini tidak ingin berargumentasi positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia non-baku dalam film 
Indonesia yang sering terjadi. Padahalnya, dalam proyek di atas juga ada film yang dipilih oleh peserta hanya 
karena penggunaan bahasa baku di dalam dialognya. Bagi peserta asing yang belajar bahasa Indonesia baku 
di  perguruan tinggi,  film yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar masih lebih mudah 
dipahami dan mempunyai potensial pengajaran yang tinggi.
Akan tetapi, untuk melatih kemampuan berkomunikasi pelajar BIPA, mereka juga harus dibiasakan dengan 
penggunaan  bahasa  Indonesia  sehari-hari,  dan  penerjemahan  teks  film Indonesia  merupakan  salah  satu 
kemungkinan untuk pelatihan ini. 
Keanekaragaman gaya bahasa Indonesia juga berarti bahwa film-film yang ditawarkan pada peserta dalam 
metode pengajaran ini harus dipilih dengan teliti dan sesuai dengan kemahiran berbahasa Indonesia peserta 
proyek. Tergantung pada kemahiran berbahasa Indonesia dan kepentingan peserta, proyek terjemahan teks 
film juga dapat diarahkan pada topik kebahasaan tertentu – bahasa Indonesia baku, bahasa gaul atau juga 
pada penggunaan campuran bahasa Indonesia dan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari di Indonesia.  



III. 3. Kelebihan Konsep Proyek secara Khusus
Konsep proyek yang digambarkan di atas juga mempunyai  kelebihan khusus sebagai metode pengajaran 
BIPA.  Pada  awal  proyek,  konsep  ini  tidak  direncanakan  terperinci  sebelumnya,  tetapi  merupakan  hasil 
perkembangan dari kerja praktis selama dua semester. Untuk berbagi pengalaman yang dianggap penting 
bagi sukses proyek tersebut, berikutnya adalah argumentasi mengenai kelebihan khusus konsep proyek ini.

Meskipun masa kini banyak naskah film Indonesia juga diterbitkan dalam bentuk buku, proyek ini tidak 
menggunakan naskah cetak. Mengapa?
Pada awal proyek, dosen dan pesertanya masih mencari film Indonesia dengan naskah cetak yang sudah 
diterbitkan untuk memudahkan pengerjaan transkripsi dialog film pada fase kerja pertama. Akan tetapi, film 
dengan naskah cetak pada masa itu tidak dapat dibeli dari luar Indonesia. 
Dalam retrospeksi  dapat  dikatakan  bahwa  kekurangan  material  ini  menjadi  kelebihan  manfaat  didaktis 
proyek tersebut. Secara ini, pesertanya selalu terpaksa memahami isi film dari dialog lisannya saja, tanpa 
bantuan dari naskah cetak. Ini memungkinkan pengajaran kemampuan kedengaran dengan intensitas yang 
luar biasa.
Dan  secara  psikologis,  peserta  juga  dapat  merasa  sebagai  perintis,  bukan saja  sebagai  mahasiswa  yang 
terpaksa mengerjakan hasil yang nanti akan dibandingkan dengan buku naskah yang sudah ada. Dari segi 
didaktis, inilah merupakan perbedaan yang penting, karena sangat mendukung motivasi peserta proyek.

Kelebihan lain konsep di atas adalah proses penulisan dan penerjemahan teks film dalam tim kerja yang 
terdiri  dari  dua  orang.  Dengan  cara  kerja  ini,  peserta  selalu  mempunyai  rekan  tim  untuk  langsung 
mendiskusikan pemahaman dialog dan terjemahannya – tidak saja sekali seminggu di pertemuan seminar, 
tetapi juga dalam proses kerja di antara pertemuan tersebut.
Seperti sudah dicatat di atas, cara kerja berdua ini juga merupakan kelebihan secara organisatoris, karena 
kalau salah satu orang peserta cuti di pertemuan seminar, rekan tim kerjanya masih dapat ikut di pertemuan 
untuk bertanggungjawab atas hasil kerja timnya dan juga dapat membuat catatan mengenai perbaikan yang 
didiskusikan bersama peserta lain.
Untuk pelaksanaan proyek ini, konsep tim kerja tersebut digunakan sejauh mungkin. Ini juga berarti bahwa 
pada akhir semester peserta seminar tidak menerima nilai sendiri, tetapi satu nilai untuk tim mereka saja, 
yang selalu sama untuk kedua anggotanya. Pembagian pekerjaan di antara anggota tim pada waktu pekerjaan 
rumah juga dianggap sebagai urusan mereka sendiri, dosen tidak campur tangan dalam proses kerja ini.

Salah satu kelebihan lagi adalah penggunaan dua versi bahasa teks film di layar dalam fase kerja kedua, 
maksudnya teks bawah dan teks atas yang sinkron. Meskipun pada awal proyek cara pertunjukan teks film 
ini tidak direncanakan sebelumnya dan hanya dimulai atas permintaan peserta proyek, mau dikatakan bahwa 
detail  ini  merupakan  kelebihan  didaktis  yang  sangat  penting.  Dengan  penggunaan  dua  teks  film yang 
sinkron,  penontonnya  dapat  langsung memperbandingkan  teks  asli  film yang  didengar  dan  juga  dibaca 
dengan terjemahannya. 
Dan kalau VideoCD dihentikan untuk diskusi di antara peserta proyek, cara ini juga memungkinkan bahwa 
teks asli film masih dapat dilihat sebagai teks atas di layar, tidak saja didengar sebagai dialog lisan yang juga 
dihentikan bersama pertunjukan video.  

IV. Faktor Pendukung dan Perspektif Masa Depan Metode Pengajaran BIPA ini

Dari  pengalaman  proyek  yang  sudah  direalisasi  dapat  dikatakan  bahwa  proyek  penerjemahan teks  film 
Indonesia  sebagai  metode  pengajaran  BIPA di  tingkat  madya  dan  lanjut  sangat  bermanfaat,  meskipun 
kebutuhan waktunya banyak dan beban kerjanya cukup berat, baik bagi peserta proyek maupun dosennya. 
Bagian terakhir makalah ini akan membahas perspektif masa depan metode pengajaran ini yang juga dapat 
menolong mengatasi kesulitan ini.

IV.1. Kemungkinan Jaringan Proyek Penerjemahan Teks Film sebagai Faktor Pendukung
Proyek  di  atas  yang  sudah  direalisasi  menerima  dukungan  dari  beberapa  pihak:  Dari  profesor  yang 
mendukungnya  terhadap  administrasi  universitas,  dari  lektor  bahasa  Indonesia  yang  ikut  di  pertemuan 
seminar sebagai penasehat, dan dari seorang doktoranda yang sudah bekerja sebagai penerjemah profesional 
untuk bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dukungan ini merupakan sebab yang penting bagi sukses proyek 
tersebut.



Apa yang dapat dibuat lagi untuk mendukung sukses proyek baru secara khusus, dan juga sebagai dukungan 
metode pengajaran BIPA ini secara umum? 
Proyek di atas dilaksanakan secara sendirian, maksudnya tanpa hubungan dengan proyek di universitas lain, 
dengan penerjemah teks film yang profesional atau dengan industri perfilman Indonesia. Semua orang yang 
terlibat adalah dosen atau mahasiswa dari satu universitas saja.

Bagaimana kalau proyek-proyek lain dapat dihubungi untuk berbagi pengalaman? 
Mungkin mereka menerjemahkan film Indonesia lain, atau ke dalam bahasa asing yang lain. Akan tetapi, 
pengalaman  mereka  pasti  menarik  bagi  peserta  dan  dosen  proyek  baru.  Jika  ada  beberapa  proyek 
penerjemahan teks film Indonesia, informasi mengenai film Indonesia dan gaya bahasanya dapat ditukar 
untuk memungkinkan pemilihan film yang pantas bagi peserta proyek baru. Film mana yang menarik dari 
segi ceritanya, film mana yang menggunakan bahasa baku atau bahasa gaul, film mana yang mengandungi 
dialog dengan kurang atau mungkin lebih banyak penggunaan bahasa daerah yang mana?

Untuk menukar informasi-informasi tersebut di antara proyek, paling baik diwujudkan suatu pusat informasi 
metode ini, misalnya sebuah situs web khusus bagi penerjemahan teks film Indonesia ke dalam bahasa lain.

IV.2. Masalah Pelanggaran Hak Cipta dan Cara Mengatasinya
Semua  perangkat  lunak  yang  digunakan  dalam konsep  proyek  di  atas  merupakan  freeware dan  boleh 
digunakan secara non-komersial. Oleh karena itu, tidak ada masalah pelanggaran hak cipta atau biaya lisensi 
sehubungan dengan penggunaan perangkat lunak ini untuk proyek akademis.

Dan bagaimana situasi hukum mengenai film yang diterjemahkan oleh peserta?
Film asli dalam bahasa asing sering dimanfaatkan sebagai materi ajar di pengajaran bahasa asing apapun di 
perguruan tinggi di seluruh dunia. Dan seperti sudah dikatakan di bagian ketiga makalah ini, permanfaatan 
ini dapat dianggap sangat positif bagi pengajaran bahasa dan budaya tersebut.
Akan tetapi, juga harus dikatakan bahwa penggunaan film dalam seminar akademis biasanya dapat dianggap 
sebagai pertunjukan umum, dan secara resmi selalu merupakan pelanggaran hak cipta. Masalah legalitas ini 
tidak terbatas pada metode pengajaran BIPA lewat penerjemahan teks film saja, tetapi pada umumnya terjadi 
dalam semua penggunaan media sebagai materi ajar yang belum disahkan oleh pemilik hak ciptanya.

Salah satu kemungkinan untuk mengatasi masalah pelanggaran hak cipta dalam pengajaran akademis adalah 
mencari  persetujuan  resmi  dari  pemilik  hak  cipta  film  tersebut  untuk  pertunjukan  dan  penerjemahan 
dialognya dalam seminar akademis.  Dengan perizinan resmi ini,  industri  perfilman Indonesia juga dapat 
memperkenalkan  produknya  pada  mahasiswa  asing  sebagai  orang  yang  berkepentingan  kebudayaan 
Indonesia di luar negeri.

Kalau ide di atas tentang situs web sebagai pusat informasi mengenai metode pengajaran BIPA ini diperluas 
lagi  di sini,  persetujuan resmi  tersebut  juga dapat  didaftar  di situs web tersebut.  Secara ini,  dosen yang 
merencanakan proyek baru tidak usah menghubungi sendiri produser film di Indonesia untuk meminta izin 
tersebut, tetapi dapat langsung memilih film yang boleh digunakan dari informasi di situs web tersebut.
Inilah juga berarti bahwa ide situs web ini, yang juga bermanfaat untuk semua penggunaan non-komersial 
film  Indonesia  dalam pengajaran  BIPA,  paling  baik  direalisasi  oleh  pihak  resmi  yang  berkepentingan, 
misalnya dengan dukungan dari Departemen Pendidikan Republik Indonesia atau dari ikatan produser film di 
Indonesia. 
 
IV.3. Perspektif Masa Depan Metode Penerjemahan Teks Film Indonesia dalam Pengajaran BIPA 
Seperti  sudah  dikatakan  di  pengantar  makalah  ini,  teknologi  media  dan  komputer  selalu  memaju  dan 
berkembang. Oleh karena itu, metode pengajaran BIPA dan konsep proyek yang disajikan dalam makalah ini 
tidak  bermaksud  dogmatis,  tetapi  hanya  bertujuan  menggambarkan  salah  satu  kemungkinan  metode 
pengajaran yang inovatif dan realistis.

Dengan permanfaatan teknologi baru, metode ini masih dapat diubah dan disesuaikan dengan kemungkinan 
teknis dan keperluan pengajaran yang ada, baik pada masa kini maupun pada masa depan. Koordinasi di 
antara beberapa proyek penerjemahan teks film Indonesia akan sangat mendukung perkembangan metode ini 
sebagai metode pengajaran bahasa Indonesia yang mempunyai  intensitas yang luar biasa bagi pelajarnya. 
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