
“CA BAU KAN SEPENGGAL KISAH DARI ETNIS TIONGHOA”

1. PENDAHULUAN

1.1 Biografi Nia Dinata

Nia Dinata memiliki nama asli Nurkurniati Aisyah Dewi, lahir di Jakarta, 4 Maret 1970. Ia dikenal 

seorang seorang sutradara dan produser film muda nan kreatif. Awal karirnya sebagai sutradara 

berangkat dari pembuat video klip dan film iklan.

Pada awal 2000, Nia kemudian mendirikan perusahaan film independen Kalyana Shira Film. Nia 

kemudian menjadi sutradara untuk film CA BAU KAN (2002) yang diangkat dari novel dengan judul 

sama karya novelis Remy Sylado. 

Film yang bersetting sejarah 1930-an, menceritakan kisah tokoh pejuang berkebangsaan Tionghoa 

dengan dibintangi oleh Ferry Salim dan Lola Amria. Berikutnya pada 2004, dia menyutradarai film 

ARISAN! dengan Surya Saputra, Cut Mini dan Tora Sudiro. Film ini mendapat banyak penghargaan, 

termasuk dari Festival Film Indonesia dan MTV Movie Awards.

Sejumlah film yang disutradarai dan diproduseri Nia, di antaranya Berbagi Suami (2006), Janji Joni  

(2005) (produser), Ajang ajeng (2004), Arisan! (2003), Joni Be Brave (2003), Biola Tak Berdawai  

(2003) dan Ca Bau Kan (2002).

Nia sendiri adalah cicit dari pahlawan nasional Otto Iskandardinata. Sedangkan ayahnya adalah pejabat 

Bank Nasional Indonesia 46 (BNI 46), Dicky Iskandar Dinata yang pada 21 Juni 2006 menerima vonis 

20 tahun penjara.

Sejak awal, dari masih kuliah, Nia memang bercita-cita menjadi  filmmaker. Ia hobi nonton film dari 

kecil.  Waktu  kuliah,  ia  banyak  menonton  film  dari  negara-negara  berkembang.  Negara  yang  bisa 

dikatakan negara miskin, tapi bisa membuat film yang indah-indah dan menyentuh hati. Dari situ ia 

yakin menjadi filmmaker. Setelah itu ia mengambil sekolah film. Waktu kecil ia sama sekali tidak tahu 

apa-apa tentang dunia film. Bagaimana hidupnya orang-orang di balik layar dan cara kerja mereka juga 

belum terbayang. 

            Tapi waktu kecil sendiri ia menganggap film sebagai sahabat dan gurunya. Film mengajarkan 

suatu  hal  yang bisa  memberikan pengetahuan yang Nia  belum tahu sebelumnya.  Waktu  kecil  Nia 

kurang suka ke luar rumah. Lebih senang menyendiri, baca buku dan nonton film. Jadi, ia merasa lebih 

nyaman dengan film. “I can make my own world just by watching a movie”, katanya. Sejak kecil Nia 

juga suka membaca Tintin dan novel-novelnya Enid Blyton karena Lima Sekawan, Sapta Siaga itu 

berbau detekif dan petualangan. Menginjak remaja sampai dewasa, Nia mulai suka membaca karya-



karya sastranya Jane Austin, Leo Tolstoy dan novel-novel klasik. Kebanyakan tema-tema film yang 

diangkat Nia adalah apa yang ia lihat sehari-hari yang ada di masyarakat. 

            Karier dari istri Constantin Papa Dimitro, pria blasteran Indonesia-Yunani ini berangkat dari 

sutradara video klip dan iklan. Awal tahun 2000, ia mendirikan perusahaan film independen Kalyana 

Shira  Film.  Sejak  saat  itu,  ia  menjadi  sutradara  yang  diperhitungkan.  Karya-karyanya  kerap 

diperhitungkan pada berbagai festival film internasional.

            Waktu membuat film Arisan, ia menangkap bahwa orang Indonesia munafik. “Masak gay saja 

dikucilkan”,  katanya.  “Mereka  membuat  situasi  sedemikian  rupa  sehingga  orang-orang  yang 

mempunyai  alternative lifestyle itu tidak berani jujur di depan teman-temannya sendiri atau di depan 

keluarganya”. Waktu pertama kali Nia membuat film Ca Bau Kan, ia sempat mendengar banyak orang 

yang meragukan kemampuannya. “Ngapain mendengarkan omongan orang. Belum tentu benar juga 

kan apa yang mereka omongkan. Itu cuma penyampaian dari orang-orang tertentu. Yang penting kita 

mau membuat sesuatu dan kita yakin kita tulus membuatnya, tidak menyakiti orang lain”, fakir ibu dari 

Janis dan Gibran itu.  

            Ide membuat film biasanya datang ketika ia sedang mengedit atau sedang santai. Menurut Nia 

kedisplinan adalah kunci suksesnya sebuah syuting, ia merasa menikmati semua kejadian dan semua 

yang diberikan Tuhan. Tapi ia sendiri merasa masih banyak kekurangan. Mungkin karena ia sering 

datang ke festival film di luar negeri. Di situlah ia merasakan bahwa ia tidak ada apa-apanya.   Nia 

bangga dengan apa yang telah dihasilkan, namun itu tak membuatnya puas dan ia akan terus berkarya.

Pendidikan:

         SD Muhammadiyah V, Jakarta (lulus 1982)
         SMP Negeri 12 Jakarta (1985)
         SMA Negeri 34 Jakarta, Jakarta (1988)
         College, Elizabethtown, Pennsylvania, Amerika Serikat (1992)
         Sekolah Film Program NYU Tisch School of Art, Amerika Serikat (1993)
 

Filmografi

         Meraih Mimpi (2009) (penulis)
         Perempuan Punya Cerita (2007; segmen Cerita dari Cibinong)
         Quickie Express (2007) (produser)
         Long Road to Heaven (2007) (produser)
         Berbagi Suami (2006) (sutradara, penulis)
         Janji Joni (2005) (produser)
         Ajang ajeng (2004) - serial TV (produser)
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         Arisan! (2003) (sutradara, produser eksekutif)
         Joni Be Brave (2003) (produser)
         Biola Tak Berdawai (2003) (ko-produser)
         Ca Bau Kan (2002) (sutradara, produser)
 

1.2 Di Balik Layar Ca Bau Kan

Film Ca Bau Kan merupakan film yang diangkat dari kisah nyata tentang perjuangan seorang wanita 

yang  termarginalkan  pada  saat  itu,  namun  memiliki  keteguhan  cinta  kepada  seorang  pria  yang 

dikasihinya. Ca Bau Kan sendiri merupakan wanita yang bisa dikatakan sebagai ‘wanita nakal’ karena 

digilir  dari  satu ranjang ke ranjang lain.  Namun pada dasarnya,  Ca Bau Kan yang dalam film ini 

diperankan dengan sangat apik oleh Lola Amaria sebenarnya adalah wanita yang tidak menyenangi 

kondisi pelik yang mengguncangnya. 

Menurut Nia Dinata, ketika menjabarkan proses panjang produksi film ini, film Ca Bau Kan adalah 

film perdana yang digarapnya yang memerlukan rupiah yang banyak dan riset yang mendalam. Alasan 

Nia tertarik mengangkat tema film yang bersuasana etnis Tionghoa lantaran kebanggaan dia terhadap 

kekayaan bangsa Indonesia.  Sebagaimana kita ketahui,  bangsa Indonesia memiliki ragam etnis dan 

kebudayaan yang berbeda-beda. Nah,  Ca Bau Kan sendiri merupakan bagian dari kisah nyata pada 

tataran  etnis  Tionghoa.  Jarang  sekali  film-film  di  Indonesia  yang  mengangkat  cerita  dari  etnis 

Tionghoa. Padahal, mereka (baca: etnis Tionghoa) tidak terpisah dari kehidupan bangsa Indonesia pada 

masa  silam  hingga  saat  ini.  Bahkan,  etnis  Tionghoa  oun  turut  membantu  memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia. 

Film ini  bersetting tahun 30an yaitu  masa kependudukan Belanda terhadap Indonesia.  Diakui  Nia, 

cukup sulit menggarap film kolosal semacam ini. Untuk menghasilkan karya yang memiliki artistik 

tinggi dan komersial yang tinggi, Nia pun harus melakukan riset secara mendalam. Kesulitan dalam 

film ini lantaran film ini dikisahkan terjadi pada tahun 30an. Bagi Nia, tantangan dalam film ini cukup 

kompleks  karena  harus  mengetahui  secara  detail  kondisi  pada  masa  itu.  Dengan  tekad  untuk 

menghasilkan karya yang tidak biasa, Nia pun merancang dan mengerjakan film ini dengan tidak asal-

asalan.  Untuk  membuktikan  totalitasnya  dalam menciptakan  karya  fenomenal,  Nia  berusaha  keras 

mencari pernak-pernik yang mendukung dalam pengambilan gambar. Misalnya lukisan-lukisan Cina, 

ondel-ondel Betawi, dan ornamen penunjang lainnya.

Kesulitan lain dalam penggarapan film  Ca Bau Kan adalah pemilihan lokasi syuting. Menurut Nia, 

semestinya adegan di Kalijodo harus dilakukan di Jakarta. Namun kondisi di Jakarta saat ini sangat 

jauh berbeda dibandingkan tempo dulu.  Hingga pada  akhirnya,  lokasi  syuting  pun dipindahkan ke 
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Semarang, Magelang, dan tempat-tempat di Jawa Tengah. 

Pesan inti yang ingin Nia sampaikan pada film Ca Bau Kan adalah tentang perpaduan budaya pribumi 

(Indonesia) dan etnis Tionghoa. Pada tahun 30an, kehidupan etnis Tionghoa menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan  karena  pada  masa  itu  karena  banyak  terjadi  pernikahan  percampuran  atau  mungkin 

pergumulan berbeda etnis. Ya, itulah alasan utama mengapa ini mengangkat kisah nyata Ca Bau Kan 

menjadi sebuah film. Sementara itu, permasalahan Ca Bau Kan sendiri, hanyalah nilai tambahan yang 

merupakan  kreatifitas  penulis  novel  yang  Remy  Silado.  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa 

kehidupan ‘nakal’ zaman dulu pun masih ada hingga saat ini. 

Dalam  pemilihan  lakon,  Nia  tidak  menemukan  kesulitan  berarti.  Lola  Amaria  dipilih  untuk 

memerankan Tinung lantaran karena dia memiliki kecantikan khas Indonesia. Selain itu, Nia mengakui 

bahwa  Lola  sangat  berkomitmen  dalam  menjalankan  perannya  sebagai  aktris.  Bagi  Lola  sendiri, 

tawaran menjadi pemeran Ca Bau Kan merupakan prestise tersendiri. Ia mengakui sangat menyenangi 

peran tersebut Tinung merupakan peran yang menantang. Untuk memaksimalkan perannya, Lola pun 

berusaha keras memainkan peran Tinung dengan sebaik-baiknya.  Waktu syuting selama dua bulan, 

Lola gunakan sebaik-baiknya untuk mengeksplor dengan baik kemampuan aktingnya. Bahkan, Lola 

pun mengakui bahwa ia pernah membuang karakter Lola yang sebenarnya dan mengisi dengan karakter 

Tinung.  Berkat  kerja  sama  yang  baik  dengan  Ferry Salim,  Lola  pun  bisa  bermain  dengan  sangat 

nyaman dan baik. 

Nia selaku sutradara dalam film ini nampaknya memang tidak main-main dalam menentukan pemain. 

Ia  begitu  cermat  memilih  dan  menyeleksi  aktor-aktor  yang  nantinya  akan  terlibat  dalam  film 

perdananya. Beruntung Nia menemukan sosok yang tepat memainkan peran Tan Peng Lia Semarang 

oleh  Ferry  Salim.  Pemilihan  Ferry  pun  tidak  main-main.  Ferry  dipilih  lantaran  memiliki  darah 

Tionghoa, menarik, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Tidak hanya Lola dan Ferry, hampir 

semua aktor yang terlibat dalam film Ca Bau Kan melalui proses screening yang cukup ketat. 

Secara  keseluruhan,  Nia  mengakui  bahwa  aktor-aktor  yang  bermain  di  dalam  filmnya  memiliki 

kemampuan akting yang baik. Ia pun bersyukur film Ca Bau Kan sukses, kendati proses syuting yang 

cukup panjang, dana yang dikucurkan tidak sedikit, dan lelah-lelah pun jadi terobati.

Kelancaran proses produksi film  Ca Bau Kan tidak semata-mata karena pengaruh aktor-aktor yang 

bermain  dalam film.  Namun juga  peran  dari  produser,  piñata  rias,  penata  busana,  penata  artistik, 

fotografer, dan supporting lainnya. Salah satu kru dalam film ini menuturkan, “Kita ingin adonan dalam 

film ini sesuai dengan takaran yang tepat. Beruntung, semua tim yang terlibat dalam film Ca Bau Kan 



memiliki visi yang sama yaitu kesuksesan film. Dan kami pun bisa mengatasi segala rintangan dengan 

sangat baik.”

Peran Nia dalam proses produksi Ca Bau Kan sangat besar. Ia tidak hanya bertindak sebagai sutradara 

yang mengatur jalannya cerita dengan baik. Namun, ia juga mesti mensolidkan semua kru yang terlibat 

dalam film ini. Baginya, film ini cukup sulit namun karena kekompakkan tim, film ini pun sukses kita 

garap bersama-sama. Padahal, pada saat itu, kondisi Nia tengah hamil, namun itu tidak menjadi kendala 

yang  berarti  bagi  Nia.  Ia  memiliki  tim yang hebat  dan  ia  optimis  film ini  sukses  di  pasaran  dan 

menghadirkan warna baru dalam dunia perfilman Indonesia. 

Dan  hasilnya,  film  yang  digarap  dengan  serius  dan  apik  ini  pun  mendapat  banyak  pujian  dan 

penghargaan. 

 

 

 

2. PEMBAHASAN

2.1 Identitas dan Aktifitas kritikus

            Kritikus adalah seorang mahasiswa S1 Teknik kimia UNS ia bernama Rio Johan yang biasa 

dispanggil dengan panggilan Rijon, kini ia tinggal di Baturaja; Sumatera Selatan

2.2 Isi Kitik

            Film debutan Nia di Nata sebagai sutradara ini bukanlah film terbaiknya. Tapi patutlah diacungi 

jempol untuk keberanian Nia di Nata menyuguhkan film yang langka untuk ukuran tahun 2000-an, di 

mana di masa modern ini para sutradara lebih cenderung mengikuti kemauan pasar yang doyan sekali 

nonton film-film bersetting modern. Lantas apa artinya menelurkan sebuah film epik kalau nyatanya 

tidak  mampu  mengeruk  uang?  Untungnya  Nia  di  Nata  berani  mengambil  risiko  mutu  ketimbang 

komersial. Setidaknya itu yang saya lihat, mengingat karya sehebat ini tidak lebih terkenal ketimbang 

“Ayat-Ayat Cinta,” “Ada Apa Dengan Cinta?,” atau sekedar “Eiffel I'm in Love.”

Satu hal yang patut diacungi jempol dari film ini (dibanding film-film Indonesia era modern lainnya) 

adalah keakuratan historikalnya.  Bukan hanya dari segi cerita, tapi juga menjamah hal-hal mendetil 

seperti:  kostum,  dialok  tokoh,  set  artistik,  hingga dekorasi-dekorasi  kecil  lainnya.  Bayangkan saja: 

3000  kostum  total  digunakan  untuk  pencapaian  historikal  tersebut.  Belum  lagi  total  dana  yang 

digunakan  yang  mencapai  lima  miliyar  (termasuk  besar  untuk  ukuran  tahun  2002).  Wajar  saja 

keakuratan historikalnya ternyata lebih dari memuaskan.



Secara garis besarnya, “Ca-Bau-Kan” bercerita tentang kisah romansa Siti Noerhajati, yang lebih sering 

dipanggil Tinung (Lola Amaria), dengan Tan Peng Liang (Ferry Salim). Kisah romansa itu dinarasikan 

oleh seorang wanita tua, Giok Lan (Niniek L. Karim), anak dua pasangan tersebut yang diadopsi oleh 

pasangan Belanda ketika masih kecil dan baru saja kembali ke Indonesia. Kisah cinta kedua sejoli itu 

pun bertabur konflik dan intrik pelik layaknya film-film roman epik umumnya.

Sebenarnya film ini tidak luput dari cacat. Cacat pertama adalah penampilan; ada pemain yang tampil 

baik, ada pemain yang tampil sangat karikatural (which is bad), ada pula pemain yang tampil sangat 

teaterikal (which is also bad). Dua pasangan utama film, Lola Amaria & Ferry Salim, memberikan 

penampilan yang baik, cukup, tapi tidak memukau. Irgy A. Fahrenzi dan Alex Komang pun mampu 

memberikan  penampilan  sebagai  pemeran  pembantu  yang  baik,  cukup,  tapi  tidak  memukau. 

Masalahnya muncul pada penampilan anggota dewan Kong Koan yang kesemuanya diperankan oleh 

para perancang busana saya bilang tadi, ada yang terlalu teaterikal ada pula yang terlalu karikatural.  

Sebagai grup antagonis (villain)  di  film ini,  jelas penampilan para perancang busana tersebut agak 

menganggu pemandangan. Setidaknya, dari kesemua perancang busana itu, Robby Tumewu lah yang 

lumayan natural.  Penampilan terbaik di film ini,  menurut saya,  datang dari  Niniek L. Karim, sang 

narator. Setidaknya beliau mampu bertindak sebagai oase dari segi penampilan.

Cacat selanjutnya muncul dari segi cerita. Banyak kelemahan yang bisa dikupas dari sisi cerita. Salah 

satunya adalah posisi tokoh Tinung (Lola Amaria) yang entah kenapa menjadi tidak paling penting di 

film ini. Padahal, seharusnya Tinung adalah salah satu tokoh utama film ini, bukan? Tinung seakan-

akan  tenggelam ditelan  alur  cerita  yang  menyepelekan  posisinya.  Sebenarnya  saya  berharap  porsi 

Tinung sebagai tokoh utama muncul kembali di adegan jugun ianfu, sayangnya penggambaran puncak 

penderitaan Tinung ini gagal. Kelemahan ceritanya yang kedua adalah logika cerita, terutama ketika 

Tan  Pek Lian  muncul  di  Pelabuhan  Sunda  Kelapa  yang  dijaga  pasukan Jepang  sambil  membawa 

berkotak-kotak  senjata.  Kelemahan  dari  segi  cerita  yang  terakhir  adalah  penyajian scene-per-

scene yang sangat-sangat teaterikal, seakan-akan Nia di Nata memindahkan panggung teater ke dalam 

layar bioskop. Hal ini nyatanya malah mengurangi realisme yang seharusnya dihadirkan oleh film.

Terlepas dari semua kelemahan itu, toh nyatanya saya masih menikmati film ini. Alasannya? Membuat 

film  epik  memang  bukanlah  hal  gampang. Apalagi  film  ini  notabene  muncul  dari  negara  yang 

penontonnya masih dijajah nilai-nilai komersial.

2.3 Hal-hal yang disetujui dan tidak disetujui dalam kritik

            Menarik  jika  kita  coba  membahas  tulisan  di  atas  yakni  mengenai  film  Ca Bau Kan yang 



disutradarai ole Nia Di Nanta. Dimulai ari awal paragraf penulis sudah mampu menilai karya ini, ia 

mengatakan  bahwasanya  film ini  bukanlah  film terbaiknya  namun patut  diancungi  jempol  karena 

keberaniannya untuk membuat sebuah  film epik. Bagaimana tidak untuk membuat film ini bukanlah 

perkara yang mudah, karena dibutuhkan dana senilai 5 milyar untuk membuat film epik Ca-bau-kan, 

dan ini memang karya pertama yang disutradarai oleh Nia dinata yang didasarkan pada novel laris 

Remy Silado.

            Pada paragraf ke dua ia sangat mengapresiasi film Ca-Bau-kan dari produksi filmnya hingga 

perkara-perkara teknis lainnya:”Satu hal yang patut diacungi jempol dari film ini (dibanding film-film  

Indonesia era modern lainnya) adalah keakuratan historikalnya. Bukan hanya dari segi cerita, tapi  

juga menjamah hal-hal mendetil seperti: kostum, dialok tokoh, set artistik, hingga dekorasi-dekorasi  

kecil  lainnya. Bayangkan saja: 3000 kostum total digunakan untuk pencapaian historikal tersebut.  

Belum lagi total dana yang digunakan yang mencapai lima miliyar (termasuk besar untuk ukuran  

tahun 2002). Wajar saja keakuratan historikalnya ternyata lebih dari memuaskan.” Ya, kami rasapun 

memang demikian, tidak mudah untuk menerjemahkan tulisan dalam novel tersebut ke dalam film Ca-

Bau-Kan,  terutama  yang  berhubungan  dengan  setting,  kostum,  disain  produksi,  dan  tata  artistik. 

Apalagi  jika  diingat  riset  dan  persiapannya  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama,  dan  resiko 

keuangannya pun yang tak kalah besar. Hingga tak heran jika hasilnya pun memuaskan.

            Namun, pada kritikannya ia menggaris bawahi ada dua hal kecacatan dalam cerita tersebut. 

Pertama,  penampilan  :  ada pemain  yang tampil  baik,  ada pemain  yang tampil  sangat  karikatural  

(which is bad), ada pula pemain yang tampil sangat teaterikal (which is also bad).

Memang dapat dikatakan demikian tapi itu semua dilakukan menurut kami adalah bentuk pensuasanaan 

,  karena  kitapun paham bahwasanya sutradara tidak  pernah merasakan kehidupan dimasa  tersebut, 

namun dari hasil risetnya maka inilah kesimpulan yang ia ambil sebagai bentuk dari penggambaran 

kehidupan  Tionghoa  di  wilayah  tersebut  (Kali  Jodo).  Agak  unik  memang  bila  tokoh-tokoh  yang 

penampilannya sudah sangat tionghoa namun amat kental berbahasa sunda (Tang Peng Liang Tamim) 

tapi  menurut  kami  tidak  ada  yang  terlihat  berlebihan,  sutradara  hanya  ingin  memvisualisasikan 

kehidupan di jaman itu. bahkan kalau disampaikan  oleh penulis (Rio Johan) bahwa narator (Niniek L. 

Karim) bagaikan oase dari segi penampilan, justru  menurut kami itu hal yang biasa, cara berpakaian di 

jaman sekarang sebagai  penggambaran bahwa penonton telah  ditarik  dari  cerita  alur  mundur yang 

dibawakan oleh narrator tersebut kembali ke jaman sekarang , yang bisa dikatakan penampilan tersebut 

tidak  sulit  atau  tidak  tidak  aneh lagi  untuk mata  ini  melihat  busana  kekinian.  Justru keunikan itu 

muncul dari pakaian-pakaian klasik yang coba dimunculkan kembali oleh sang sutradara. 



Ke dua, segi cerita posisi tokoh Tinung (Lola Amaria) yang entah kenapa menjadi tidak paling penting  

di  film ini.  Padahal,  seharusnya  Tinung  adalah salah  satu  tokoh  utama film ini,  bukan?Memang 

kamipun  merasakannya  ditengah  cerita  yakni  ketika  Peng  Liang  Semarang  telah  menikah  dengan 

Tinung,  hingga  Jepang  datang  posisi  Tinung  tidak  terlalu  diangkat  sebagai  pemeran  utama 

dibandingkan keidupan tokoh Peng Liang Semarang. 

            Selanjutnya penulis  mengatakan bawa kelemahanpun terdapat dalam logika cerita,  terutama 

ketika  Tan  Peng  Liang  muncul  di  Pelabuhan  Sunda  Kelapa  yang  dijaga  pasukan  Jepang  sambil 

membawa  berkotak-kotak  senjata.  Namun  penjelasannya  tidak  ia  sampaikan  yakni  tidak  logisnya 

kenapa dan bagaimana?

Penulispun mengatakan bahwa: penyajian scene-per-scene yang sangat-sangat teaterikal, seakan-akan 

Nia  di  Nata  memindahkan  panggung  teater  ke  dalam  layar  bioskop.  Hal  ini  nyatanya  malah  

mengurangi  realisme  yang  seharusnya  dihadirkan  oleh  film.  Namun  kami  selaku  penonton  tidak 

merasakan kekurangan tersebut, karena para pemain mampu membawa penonton menyelami apa yang 

tengah terjadi dalam alur cerita tersebut.

Terakhir kami sangat setuju bila penulis mengatakan bahwa :Membuat film epik memang bukanlah hal  

gampang. Apalagi film ini notabene muncul dari negara yang penontonnya masih dijajah nilai-nilai  

komersial. Menurut kami harus memiliki komitmen yang sangat kuat ketika memfilmkan kisah sejarah 

ini, karena tidak ada yang tahu apakah masyarakat akan menyukainya atau tidak, namun menurut kami 

film ini adalah oase didunia perfilman pada jaman sekarang, yakni disaat tema-tema yang seragam 

bermunculan namun Ca-Bau-Kan hadir dengan warnanya sendiri.

Sumber: http://resensi-resensi-film.blogspot.com/2010/06/ca-bau-kan.html
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