






• Puisi ke Lagu, 

• puisi ke film, 

• prosa ke film, 

• sandiwara radio ke film, 

• cerita rakyat ke film, 

• Puisi ke drama, 

• lagu ke film, dan masih banyak lagi. 



Ekranisasi 
• Eneste (1991:60–61) menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan ekranisasi adalah 
pelayarputihan, pemindahan atau 
pengangkatan sebuah novel ke dalam film 
(ecran dalam bahasa Prancis berarti layar).  

• Secara ringkas dapat dikatakan bahwa 
ekranisasi ‘hanya’ salah satu kemungkinan alih 
wahana sastra. 



 berasal dari kata  yang 
berarti barang atau jasa yang bernilai ekonomi 
dan yang berarti perubahan fungsi 
atau bentuk sesuatu. Jadi, komodifikasi adalah 

perubahan nilai ataupun fungsi dari suatu barang 
maupun jasa menjadi komoditas (barang yang 

bernilai ekonomi).



Contoh Perubahan Nilai atau Fungsi 

Air putih yang awalnya untuk  penawar dahaga, 
sudah berubah nilai ketika dikemas menjadi air 

mineral dalam kemasan. 



•   





• Membicarakan ekranisasi, relevan 
jika tidak melepaskannya dari 
komodifikasi. Selain memperluas 
jangkauan pembaca (misalnya  
banyak generasi muda yang 
mengenal novel Bumi Manusia 
setelah novel tersebut difilmkan) 
tentu ada motif ekonomi. 
Produser film tentu berharap film 
tersebut dapat disaksikan banyak 
penonton di bioskop dan dapat 
dijadikan sarana untuk meraup 
keuntungan. 



 

Motif ekonomi dalam proses ekranisasi dapat 
mengubah banyak hal, bukan sekadar sistem 

novel dan sistem film yang berbeda. 
Kepentingan-kepentingan ekonomi (dan 

mungkin dalam bidang lain) adalah faktor 
penyebab semakin banyak titik kritis yang 
berpotensi disoroti penikmat karya (baik 

pembaca novel dan penonton film). 



•



Media utama novel adalah kata-kata, sedangkan 
media utama film adalah suara dan gambar yang 

bergerak menjalankan cerita. Wajar jika 
keduanya menjadi berbeda. Sebuah novel saat 
difilmkan, wajar akan mengalami penambahan, 

pengurangan, variasi, adaptasi, dan lain 
sebagainya. 



Teori Resepsi 

 

Wolfgang Iser dalam bukunya The Act of 
Reading  menyatakan bahwa makna diangkat 

dari hubungan interaksi pembaca dan teksnya. 
“Text can only come to life when it is read. It 
must therefor be studied through the eyes of 

the reader.” 



Penelitian terhadap novel atau film hasil 
ekranisasi, seyogianya tidak sebatas 

mendeskripsikan persamaan atau perbedaan, 
tetapi memberi tafsir/makna atas perbedaan 

itu. Ada motif apa di balik terjadinya perbedaan, 
terutama perbedaan yang disengaja oleh tim 

pembuat film, bukan perbedaan akibat 
berbedaanya sistem novel dan sistem film. 



Simpulan 

Salah satu motif proses ekranisasi adalah 
komodifikasi. Antara novel dan film sangat 
wajar memiliki perbedaan sebab keduanya 

memang berbeda dari segi konvensi. Film hasil 
ekranisasi adalah resepsi tim pembuat film 

terhadap novel. 


