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Pelopor Festival Film Indonesia
Tahun 1955, nasib perfilman nasional cukup mengkhawatirkan. Pertama, menghadapi
persaingan cukup berat dari film Malaya (kini Malaysia). Kemudian digantikan dengan
maraknya film India, yang menyedot penonton kelas menengah ke bawah. Sementara
bioskop-bioskop kelas satu menolak memutar film-film nasional dan dimonopoli filmfilm dari Amerika Serikat. Dalam suasana suram begitu, dua tokoh perfilman, masingmasing H Usmar Ismail dan H Djamaluddin Malik, mempelopri Festival Film Indonesia
(FFI).
Pertama kali mereka menggelarnya di Jakarta pada 30 Maret-5 April 1955. Sebelumnya,
kedua pioner perfilman nasional itu menghadiri acara pembentukan Persatuan Produser
Film Asia (Federation of Motion Picture Producers in Asia/FPA) di Manila, Filipina. Ini
yang menyebabkan Indonesia harus mengadakan FFI dan pemenangnya akan
diperebutkan di FPA, yang diselenggarakan secara bergiliran di negara-negara
anggotanya. Dalam FFA I 1955, film Lewat Jam Malam, produksi Perfini, meraih
anugerah film terbaik, dengan Usmar Ismail sebagai produser. Film ini juga
menempatkan AN Alcaff sebagai pemeran utama pria terbaik dan Dhalia menjadi
pemeran wanita terbaik, dan aktor pembantu terbaik diraih Bambang Hermanto.
Sedangkan sutradara terbaik direbut Lilik Sudjio lewat film Tarmina, produksi Persari.
Gebrak bioskop utama
Setelah FFA pertama sukses, keduanya kembali saling bahu-membahu dan bergandengan
tangan. Mereka menghadapi keangkuhan bioskop-bioskop kelas satu atau utama yang
kala itu menolak memutar film nasional dan hanya memberi tempat bagi film-film AS.
Untuk membuktikan bahwa film nasional juga bermutu dan digemari penonton kelas atas,
Usmar membuat film berjudul Krisis, dibintangi Nurnaningsih. Film ini diputar selama
35 hari di Bioskop Metropole. Sebelumnya, bioskop yang kini dikenal dengan Megaria,
di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, hanya memutar film-film produk MGM (Metro
Goldwin Mayer), perusahaan film terbesar di Hollywood, AS.
Setelah itu, Asrul dengan Perfini-nya membuat film Tiga Dara, dengan pemain Mieke
Widjaya, Indriati Iskak, dan Chitra Dewi. Seperti juga Krisis, film ini sukses di bioskopbioskop kelas atas. Menurut pengamat film era 1950-an, A Rahman Latief, begitu
gigihnya menampilkan film-film Indonesia di bioskop kelas satu, Usmar Ismail pernah
marah besar kepada Bioskop Capitol, Jl Pintu Air, depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
Pasalnya, Capitol sempat menolak memutar film Tiga Dara-nya atau Djanjiku produksi
Djamaluddin Malik dari Persari.

Setelah mau memutar film-film produksi Usmar dan Djamal, Capitol ternyata sukses
besar dalam meraih penonton. Kegigihan dua produser film itu mendapat respon positif
dari Walikota Jakarta, Sudiro. Ia tanpa ragu-ragu mewajibkan bioskop-bioskop kelas satu
untuk memutar film nasional.
Masuk Lesbumi
Usmar Ismail mendirikan Perfini Maret 1950, hanya beberapa bulan setelah penyerahan
kedaulatan. Dengan kantor pusatnya di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Sedangkan
Djamaluddin Malik mendirikan Persari pada 1953 dengan studionya di Polonia,
Jatinegara. Bahkan dia menyediakan perumahan untuk para artis dan aktornya. Sekarang
ini Persari diteruskan oleh putri Djamal, Camelia Malik dan suaminya Harry Capri.
Di tengah maraknya aksi kelompok 'kiri', Usman, Djamal, Asrul Sani, Suman Jaya, dan
beberapa bintang lainnya yang telah banyak menyumbang pada dunia film, dituduh
sebagai antek Nekolim, kontra revolusi, dan entah apa lagi. Untuk menghadapi intrikintrik PKI, Usman, Djamal, dan Asrul Sani bergabung dengan Lesbumi (Lembaga
Seniman Budaya Muslim Indonesia) yang merupakan organ Partai Nahdlatul Ulama
(NU).
Djamal yang dilahirkan 1917 meninggal 1970 dalam usia 53 tahun. Setahun kemudian
disusul dengan wafatnya Usmar Ismail pada 20 Maret 1971, dalam usia 50 tahun (lahir 2
Januari 1921). Kontribusi lain Usmar di perfilman nasional ialah dengan mendirikan
Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI) yang menghasilkan sejumlah insan film
kenamaan, seperti Teguh Karya, dan Sukarno M Noer. Namanya juga diabadikan untuk
sebutan gedung: Pusat Perfilman Usmar Ismail, di kawasan Jl Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta Selatan.
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