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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Industri perfilman Indonesia terus diramaikan dengan karya terbaik 

anak bangsa. Film yang mengulas tentang kompleksitas latar belakang kehidupan 

sosial masyarakat, mulai diangkat ke layar lebar. Umumnya, proses pembuatan 

film sangat membutuhkan konstruksi yang memiliki efek terhadap perilaku sosial 

masyarakat. Terdapat unsur propaganda, dramatisasi alur cerita dan juga peran 

tokoh pada sebuah film yang diproduksi akan lebih menarik dan dapat 

mengartikulasikan cerita yang disampaikan kepada para penikmat film. 

  Film menurut UU 8 tahun1992, adalah karya cipta seni dan budaya 

yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat 

berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, 

piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala 

bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses 

lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau 

ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, eletronik.1 

  Sebagai bagian dari sarana komunikasi, film kini menjadi bagian 

penting dalam membentuk mindset (pola pikir) masyarakat. Menurut Deddy 

Mulyana, berkomunikasi merupakan hal dasar dalam berinteraksi dengan orang 

lain. Berkomunikasi merupakan isyarat penyampaian pesan kepada seseorang 

atau sekelompok orang baik secara langsung (tatap muka) atau melalui media 

seperti : surat kabar, majalah, radio atau televisi.2 

  Pada pertengahan 2014, Angga Dwimas Sasongko menyutradarai film 

Cahaya Dari Timur (CDT) Beta Maluku. Sebuah film yang mengkonstrkuksi 

kembali upaya melawan segragasi keagamaan karena konflik Maluku yang 

terjadi pada 1999 silam. Sosok Sani Tawainela, dalam film yang digarap 

                                                           
1D Joseph, e-journal.uajy.ac.id/821/3/2TA11217,  2011  
2Nawiroh Vera, Semiotika Dalam Riset Komunikasi, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2014) 
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berdasarkan kisah hidup Sani menjadi inspirasi untuk mempertagas upaya 

rekonsiliasi masyarakat yang telah larut dan tenggelam dalam mozaik konflik 

komunal sekaligus membunuh nilai-nilai kebudayaan.  

  Film CDT Beta Maluku menjadi sebuah citra rekonsiliatif. Dengan 

menggunakan pendekatan budaya sebagai sebuah perspektif dalam garapan film 

layar lebar itu. Unsur-unsur lokal sangat mendominasi, mulai dari para peran 

pembantu sampai dengan lokasi syuting yang di tentukkan sutradara. Tak jarang, 

penonton juga dapat mengenal potensi sumberdaya alam dan tradisi masyarakat 

Maluku, khususnya Desa Tulehu dan Passo sebagai sebuah batasan kebudayaan 

di Maluku. 

  Sebagai seorang Muslim, tentunya perasaan akan konflik yang 

melanda  Kota Ambon, Maluku dan memberikan batasan interaksi sosial sangat 

disarankannya. Apalagi, Sani yang saat itu baru kembali dari perantauan 

(Jakarta) harus memulai hidup dengan menjadi seorang tukang ojek sebagai 

profesi untuk menghidupi keluarganya. Kemelut konflik yang berkepanjangan 

sangat membuat harapan dan arah hidupnya tak menentu sebagai seorang pekerja 

serabutan. 

  Dalam satu kesempatan di Bulan September 2014, penulis sempat 

mewawancarai Sani sebagai tokoh kunci dibalik suksesnya film CDT. Menurut 

Sani, keinginan menularkan bakat sepak bola yang dimilikinya tersebut dan 

menajdikan Desa Tulehu, khususnya Maluku sebagai daerah penghasil pemain 

sepakbola nasional itu, tidak pernah terlintas menjadi bagian dari upaya 

rekonsiliasi konflik. Namun, setelah tim yang diasuhnya mengikut pertandingan 

piala Madco pada 2007 di Pualau Jawa, baru membuatnya sadar bahwa sekat 

agama dan daerah tidak lagi tampak, yang ada hanya semangat kesatuan orang 

Maluku dalam stadiun lapangan pertadingan3.  

  Sebelum memilih kembali ke lapangan hijau dan melatih skuad remaja 

Maluku untuk bertanding pada 2007, Sani merupakan alumnus sekola sepak bola 

ragunan, Jawa Timur pada era 1990-an. Sempat terbersit dan bahkan memiliki 

                                                           
3 Wawancara bersama Sani Tawainela, September 2014 



3 
 

cita-cita besar menjadi pemain timnas. Namun, mimpi itu kandas, dan Sani harus 

pulang ke Desa Tulehu, Maluku bersama isterinya. Pada 1999, Sani tiba di 

Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon. Situasi Ambon saat itu berubah, 

kondisinya tidak sekondusif dahulu, bahkan, seluruh penumpang khusunya bagi 

masyarakat Ambon harus memperkenalkan identitas mereka untuk dievakuasi 

oleh aparat keamanan yang berjaga di pelabuhan. 

  “Pas kapal  masok ka pelabuhan Ambon, beta sempat kaget dan hanya 

bisa menyaksikan kondisi supaling hancur, tapi belum tahu kalau yang terjadi 

adalah konflik antar agama sebagaimana yang akhirnya menjadi isu, bahkan 

katong dievakuasi oleh aparat angkata laut menuju ka Markas di Halong untuk 

ditampung sambil menanti saudara yang datang untuk menjemput. (Saat kapal 

tiba di Pelabuhan Ambon, kami sangat kaget melihat kondisi yang sudah porak 

poranda. Bahkan kamipun belum mengetahui, jika konflik tersebut akhirnya 

berubah menjadi konflik agama. Kami dievakasusi di Markas TNI Angkatan 

Laut di Desa Halong, sambil menanti sanak saudara yang datang menjemput)”4 

  Tentunya, Sani memiliki alasan kuat sebelum menjatuhkan pilihan 

mengasuh para remaja Desa Tulehu, kemudian, berlanjut ke SMA Suli dan 

menyatukan remaja Desa Tulehu dan Passo sebagai satu tim Maluku U-15 

ditegah kehiduan yang masih sangat riskan di Maluku. Cukup sederhana, jika 

mendengar alasan Sani kala itu. Sebagai seorang alumni Sekola Sepak Bola 

Ragunan, sani menginginkan setiap remaja Desa Tulehu melanjutkan mimpinya. 

Alasan lainnya, Sani juga tidak menginginkan remaja Desa Tulehu terjerambab 

dalam kubangan konflik yang tak memiliki alasan jelas. 

  Bukan hanya Sani yang merasakan bahwa akar konflik di Maluku 

yang bermuatan agama tersebut tidak jelas akar persoalannya. Bahkan menurut 

Rustam Kastor, nasib yang dirasakan umat islam saat ini di Maluku, bukanlah 

sesuatu yang lahir secara alamiah, melaikan ada sebab-sebab yang tertentu dan 

                                                           
4 Wawancara Sani Tawainela, September;2014 
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pasti. Sejarah konflik Islam-Kristen di Maluku dideskripsikan Rustam Kastor 

dimulai dari jaman penjajahan Belanda5.  

  Bahkan secara tegas Rustam mengaku, kehidupan masyarakat Maluku 

dalam kondisi kerukunan justeru semu. Hal ini memuncak pada konflik 1999 

yang disebutnya sebagai bentuk dari upaya politik saparatis organisasi Republik 

Maluku Selatan (RMS) bentukkan Belanda. Konflik di Ambon, Maluku dikenal 

dengan sebutan ‘Tragedi Idul Fiti’ berdarah, secara sepesifik, tidak hanya 

menghantam suku dan agama yang menjadi dua aspek paling rentan dari SARA, 

tetapi juga mengancam agama islam dan NKRI6.   

  Tragedi panjang dari 1999-2005 di Ambon dan merembet kesemua 

daerah Maluku, termasuk Maluku Utara dan Posso itu juga, telah mereduksi 

nilai-nilai luhur kebudayaan. Budaya tidak lagi menjadi alat sosial (konvensi) 

yang digunakan untuk menyelesaikan perkara atau masalah masyarakat. Karena 

kencangnya isu agama dalam tragedi beradarah itu, membuat semua orang dalam 

dua komunitas itu terhegomoni atas sebuah doktrin illahiah. 

  Padahal, kebudayaan menjadi entitas orang Maluku bagi Sani 

merupakan satu kesatuan yang hidup dalam semboyan kebudayaan. Istilah ‘Beta 

Maluku’ sebagai icon dalam film CDT tersebut telah mengintegrasikan 

keseluruhan perbedaan bagi masyarakat Maluku, baik bahasa, agama, tradisi 

maupun stuktural sosial lainnya.  

  Beta Maluku merupakan semangat integratif masyarakat atas 

bangunan kebudayaan yang hadir secara turun temurun dari para leluhur. Konflik 

yang terjadi di Maluku, secara tidak lansung telah mereduksi Beta Maluku 

sebagai unit kebudayaan yang berorientasi pada terjaganya masyarakat yang 

toleran (baku bae). Sepak bola menjadi cara bagi Sani untuk menghadapi 

kencangnya segragasi yang muncul karena konflik komunal yang membonceng 

idiologi agama dalam menjustifikasi konflik atas kepentingan tertentu.  

                                                           
5 Rustam Kastor.,Konspirasi Politik RMS Dan Kristen Menghancurkan Ummat Islam di Ambon-

Maluku.,Cetakan Pertama (Yogyakarta., WidhaPress;2000) 
6 Ibid. h.53 
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  Dalam cerita Film Cahaya Dari Timur, Beta Maluku menjadi salah 

satu cara untuk mempropaganda para pemain yang tergabung dalam tim sepak 

bola U-15 asal Maluku dalam perebutan Pilada Madco tahun 2007 guna 

membangkitkan semangat persamaan dan persaudaraan tanpa harus memandang 

latar belakang agama. Tim sepak bola remaja U-15, menjadi model propaganda 

untuk menerima pesan perdamaian yang lahir secara simbol kebudayaan lewat 

narasi-narasi yang diargumentasikan Sani Tawainela  menuju perdamaian yang 

tidak ada lagi dikotomik antara orang islam dan kristen, atau suku dan ras 

tertentu.7 

  Beta Maluku menjadi icon atau pesan moril dari film Cahaya Dari 

Timur, yang dalam kajian Semantik memiliki sebuah kesatuan makna mendasar, 

dalam membangun relasi sosial antar masyarakat Islam di Desa Tulehu dan 

Kristen di Desa Passo dan juga masyarakat Maluku pada umumnya dengan nilai 

kebudayaan secara empirik dan keagaman yang menjadi landasan universal.  

  Secara kontekstual, pemaknaan simbol-simbol kebudayaan pada 

beberapa daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Maluku, terpaksa direvitalisasi 

pasca konflik sosial yang terjadi pada 1999-2005. Situasi masyarakat Maluku 

yang destruktif saat itu mengakibatkan, simbol kebudayaan yang menjadi 

medium perekat hubungan komunikasi lintas komunal di Maluku justru hilang 

makna dan fungsinya secara substansial. 

  Pada sisi berbeda, interpretasi simbol kebudayaan dalam konstruksi 

sosial atau dalam kehidupan satu rumpun masyarakat dapat memberikan defenisi 

terhadap situasi atau kondisi masyarakat tertentu baik dalam interaksi stuktural 

maupun fungsional secara prinsipil.Makna simbol dari sebuah interpretasi begitu 

kompleks dan sulit melahirkan sebuah pemaknaan linier baik dalam lingkungan 

yang sama, maupun masyarakat atau objek diluar lingkungan sosial tertentu.  

                                                           
7http://hiburan.kompasiana.com/catatan-dari-film-cahaya-dari-timur-beta-maluku.dilihat pada pukul 

pm 20.00 

http://hiburan.kompasiana.com/catatan-dari-film-cahaya-dari-timur-beta-maluku.dilihat%20pada%20pukul%20pm%2020.00
http://hiburan.kompasiana.com/catatan-dari-film-cahaya-dari-timur-beta-maluku.dilihat%20pada%20pukul%20pm%2020.00
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  Abidin Wakano dalam buku; Berlayar Dalam Ombak, Berkarya Bagi 

Negeri (2012), Pemikiran Anak Negeri Untuk Maluku mengatakan, semangat 

monodualistik Siwalima yang merupakan akar budaya masyarakat Maluku 

sebagai dasar untuk membangun kerukunan dan persaudaraan di Maluku.  Hal itu 

membuat masyarakat Maluku hidup dalam semangat filosofis yang pro eksistensi 

dengan bangunan persaudaraan kebersamaan. Hal ini tidak bisa diterjemahkan 

dengan pendekatan stukturalitas dalam operasional sosial. Artinya bahwa, 

dengan budaya masyarakat yang terartikulasi pada tindakan yang individu sosial 

maupun masyarakat memiliki makna fungsional yang kuat.  

  Thamrin Ely mengatakan bahwa orang (masyarakat) Maluku dengan 

falsafah Siwalima (Patasiwa-Patalima) atau secara operasional disebut sebagai 

organisasi sosial yang dipecaya dapat menetralisasikan kemungkinan terjadinya 

konflik diantara komunitas agama.8 Pengaruh sistem sosial yang mengitegrasikan 

nilai-nilai kebudayaan yang luhur di Maluku, menjadi entri point dalam 

menyelesaikan pelbagai konflik komunal yang pecah pasca transisi kekuasaan di 

Indonesia (1998), termasuk Maluku.  

  Meskipun konflik Maluku diboncengi isu SARA telah memakan 

korban dan meninggalkan luka yang dalam, namun, upaya-upaya rekonsilitif 

dengan menjadikan masyarakat sebagai agen stuktur-fungsional dalam 

mengkampanyekan nilai-nilai budaya sebagai medium perdamaian tetap harus 

dilakukan. Tentunya alasan ini memiliki korelasi yang tinggi atas keinginan 

sebagaian besar masyarakat dalam mempertahankan tradisi dan kebudayaan di 

Maluku. Revitalisasi kearifan lokal merupakan salah satu format mengembalikan 

keyakinan masyarakat Maluku terhadap fakta-fakta kebudayaan yang 

mempererat hubungan kemasyarakatan yang berbeda bahasa daerah, tradisi 

kewilayahaan dan juga agama.  

  Jargon Baku-Bae, Potong Dikuku Rasa Di Daging, Ale Rasa Beta 

Rasa, Beta Maluku menjadi semangat dalam menggalang kembali kemajemukan 

                                                           
8Karel Albert Ralahalu,  Berlayar Dalam Ombak, Berkarya Bagi Negeri, Pemikiran Anak Negeri 

Untuk Maluku (Ambon, Ralahalu Institute,2012), h.272 
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yang peranah dibatasi egosentris keagamaan. Cohen menyatakan bahwa 

kekerasan sebagai sub budaya , dimana setiap anggota masyarakat meraih status 

sosial dalam kelompoknya karena atas prestasi kekerasan yang dihargai para 

kelompoknya. Sementara Shaw dan Mckay mengatakan kekerasan diwariskan 

dari generasi tua kepada generasi muda yang terbiasa melakukan kekerasan 

karena mencotoh apa yang dilakukan generasi tua 

“Kekerasan itu diwariskan generasi tua kepada generasi muda yang terbiasa 

melakukan kekerasan karena mereka mencontoh apa yang dilakukan generasi 

tuanya” (Shaw dan Mcky dalam cliffprd;1974) 

  Konflik di Ambon, Maluku yang berlatar belakang agama, merupakan 

satu dari sejumlah peristiwa destruktif masyarakat di Indonesia yang terus 

mencari format penyelesaian.Konflik dalam skala massal sebenarnya telah terjadi 

pada jaman kolonial, diama upaya membentangkan hegomoni kekuasaan atas 

daerah jajahan para kolonialisme di Indonesia. Para kolonialisme menerapkan 

politik devide et impera (politik pecah belah).   

“Dengan perpecahan diantara warga, etnik dan agam, akan memudahkan kaum 

penjajah melakukan intervensi kekuasaan” (Onghokham dalam Prisma, 1984:18). 

  Meskipun kolonialisme bangsa Asing telah meninggalkan Indonesia, 

tetapi konflik masih menjadi komoditas yang mampu mendorong upaya 

memperoleh kekuasaan politik atau sosial bagi kelompok tertentu. Konflik 

Ambon, dinilai sebagai bagian dari kekerasan yang terjadi secara paradoks 

kemudian bermetamorfosa menajdi konflik agama. Sehingga dalam kasusitis 

penyelesaian konflik Ambon, Maluku, upaya rekonsiliasi yang dilakukan dengan 

pendekatan konsensus di Malino, Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2005 telah 

ditempuh dan dihadiri sejumlah tokoh masyarakat yang mewakili dua komunitas 

berkonflik. 

  Secara fungsional, semangat rekonsiliasi mengalir dalam plot film 

CDT. Sani menjadi agen sosial yang merekonstruksi kembali semangat 

perdamaian pasca konflik yang mendera masyarakat Maluku dalam kurun waktu 
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yang cukup lama (1999-2005). Tak heran, jika film yang diangkat dari kisah 

nyata Sani Tawanilewa tersebut akhirnya dipilih sebagai sebagai film  bioskop 

terbaik pada Festifal Film Indonesia (FFI) yang berlansung pada 7 Desember 

2014.   

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Makna Relasi Sosial Pasca Konflik Komunal di Maluku dalam 

Film Cahaya Dari Timur ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dikemukakan tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

Untuk menganalisis makna relasi social pasca konflik komunal di Maluku 

dalam film cahaya dari timur 

D. Manfaat Penelitian 

D.1. Manfaat Akademis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi ilmiah dan dapat 

menambah wawasan bagi peneliti dan mahasiswa komunikasi di 

Universitas Muhmmadiyah Malang, untuk kedepannya agar mendapat 

perhatian dari pemerintah Maluku 

D.2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

dorongan, solusi maupun perbaikan dan motivasi terhadap mahasiswa 

mahasiwi yang ingin melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan 

metode yang lain. 
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E. Tinjaun Pustaka 

E.1.Film Sebagai Konstruksi Pasca Konflik 

Dalam ensiklopedia Indonesia, film memiliki berbagai arti yang saling 

berkaitan. Pertama, dalam pengertian kimia fisik dan teknik, film berarti 

selaput halus. Pengertian ini dapat dicontohkan misalnya pada pada selaput 

tipis, cat, atau pada lapisan tipis yang biasa dipakai untuk melindungi benda-

benda seperti dokumen (laminasi).Dalam fotografi dan sinematografi, film 

berarti bahan yang dikapai untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan foto. 

Film juga mempunyai pengertian paling umum yaitu untuk 

menamakan serangkaian gambar yang diambil dari objek yang bergerak. 

Gambar objek itu melihat suatu seni gerakan atau momen yang berlansung 

secara terus menerus, kemudian diproyeksikan ke sebuah layar dengan 

memutarnya sebuah gambar hidup. ( Ensiklopedi Nasional Indonesia, 2004 ; 

305).    

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis 

stuktural dan semiotik. Seperti yang dikemukakan oleh Van Zoest (1993), film 

dibangun dengan tanda semata-mata. Tanda-tanda itu termasuk berbagai 

sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang 

diharapkan. 

Karena itu, Menurut Van Zoest (1993), bersamaan dengan tanda-tanda 

arsitektur, terutama indeksial pada film terutama digunakan tanda-tanda 

ikonis. Yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu. Memang, ciri 

gambar-gambar film adalah persamaanya dengan realitas yang ditujukkannya. 

Gambar yang dinamis dalam film merupakan ikonis bagi realitas yang 

dinotasikan. (Sobur, 2001:128) 
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1. Jenis-Jenis Film 

a. Film Laga (Action) 

 Jenis film ini biasanya berisi adegan-adegan berkelahi yang 

menggunakan kekuatan fisik atau supranatural. Biasanya didominasi 

oleh aktor, meski sekrangan ini banyak juga aktris yang menekuni film 

laga.  

b. Film Komedi (Comedy) 

Unsur utama dari jenis film ini adalah komedi yang kadang 

tidak memperhatikan logika cerita. 

c. Film Petualangan 

Film ini biasanya berisi tentang cerita seorang tokoh yang 

melakukan perjalanan, memecahkan teka-teki atau bergerak dari satu 

titik ke titik lain disepanjang cerita film.  

d. Film Documenter 

Jenis film dokumenter biasanya lebih dikategorikan sebaai film 

yang memotret suatu kisah nyata tanpa dibungkus dengan karakter 

atay setting film. Film ini juga memiliki durasi yang relative pendek. 

e. Film Fantasy 

Jenis film ini biasanya didominasi oleh situasi yang tidak biasa 

dan cenderung aneh. Misalnya, cerita tentang ilmu sihir, naga atau 

kehidupan peri.    

f. Film Horor 

Jenis film ini menghibur penontonya dengan menawarkan rasa 

takut, Ceritanya selalu melibatkan kematian dan alam gaib.    

g. Film Non Fiksi 

Film non fiksi adalah film documenter yang menjelaskan 

tentang dokumentasi sebuah kejadian alam, flora, fauna maupun 

manusia. Film documenter tidak menciptakan suatu peristiwa atau 

kejadian namun merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi atau 

otentik.Seiring dengan berkembangnya jaman, muncul jenis dari film 
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documenter yaitu docudrama (docudrama).Dalam jenis docudrama, 

terjadi reduksi realita demi tujuan-tujuan estetis, agar gambar dan 

cerita menjadi lebih menarik. Dalam jenis film docudrama, realita 

tetap menjadi pegangan. 

h. Film Fiksi  

Untuk kelompok film fiksi, dalam dunia perfilman kita 

mengenal jenis-jenis film yang berupa drama, suspence atau action, 

sciene fiction, horror dan film musical. Dalam film fiksi kita bebas 

dalam membuat script atau skenario menurut keinginan dan 

berdasarkan khayalan imajinasi kita sendiri, berbeda dengan film 

dokumenter yang harus berdasarkan fakta dan realita yang ada. 

i. Film Eksperimental  

Film eksperimental merupakan jenis film yang sangat berbeda 

dengan dua jenis film lainnya. Para sineas eksperimental umumnya 

bekerja diluar industri film utama (mainstream) dan bekerja pada 

studio independen atau perorangan. Mereka umumnya terlibat penuh 

dalam seluruh produksi filmnya sejak awal hingga akhir.Film 

eksperimental tidak memiliki plot namun tetap memiliki struktur. 

Struktur sangat dipengaruhi oleh insting subjektif sineas seperti 

gagasan, ide, emosi, serta pengalaman batin. Film eksperimental juga 

umumnya tidak bercerita tentang apapun bahkan kadang menentang 

kausalitas.Fil-film eksperimental umumnya berbentuk abstrak dan 

tidak mudah dipahami. 

j. Film Cerita 

Film cerita adalah film yang di produksi berdasarkan cerita 

berdasarkan cerita yang dikarang atau dimainkan oleh actor dan aktris. 

Film cerita inibias berupa film drama, horror, komedi, musical, fiksi, 

ilmiah, dan lain sebagainya.  

 

 



12 
 

k. Film Berita 

Film berita atau news real adalah film mengenai fakta atau 

peristiwa yang benar-benar terjadi.Karena sifatnya berita maka film 

yang disajikan kepada public harus mengandung nilai berita (news 

value). Proses pembuatan dan penyajian film berita memerlukan waktu 

yang cukup lama, maka suatu berita harus bersifat actual. 

l. Film Kartun 

Film kartun atau film animasi adalah suatu sequence gambar 

yang diekspos pada tenggang waktu tertentu sehingga tercipta sebuah 

ilusi gambar bergerak. Istilah konsktruksi dalam beberapa pengertian 

disebut sebagai upaya membangun kembali kondisi sosial masyarakat 

yang destruktif. Dalam pandangan sosiologi sebagai cabang ilmu 

pengetahuan  yang membicarakan pola atau tatanan hidup suatu 

masyarakat, berbagai pendekatan struktural maupun fungsional upaya-

upaya rekonstruksi pandangan dan perilaku masyarakat sosial.    

  

Konflik merupkan pertentangan yang timbul di dalam seseorang 

(masalah intern) maupun dengan orang lain (masalah ekstern) yang ada di 

sekitarnya. Konflik dapat berupa perselisihan (disagreement), adanya 

keteganan (the presence of tension), atau munculnya kesulitan-

kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih.Konflik sering menimbulkan 

sikap oposisi antar kedua belah pihak, sampai kepada mana pihak-pihak yang 

terlibat memandang satu sama lain sebagai pengahalang dan pengganggu 

tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing9. 

Pada hakikatnya, konflik adalah segala suatu bersifat pertenatangan 

dalam interaksi antara dua pihak dan lebih didalam suatu kelompok 

masyarakat atau organisasi masyarakat.  Konflik dapat terjadi karena tidak 

sesuaian antara dua atau lebih anggota kelompok masyarakat yang timbul 

                                                           
9http://the-divider.blogspot.com/2013/03/pengertian-konflik.html. Di akses pada 11 

Nopember 2014, pm. 18.00 
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karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi atau merebut 

sumberdaya terbatas serta merebutkan sumber kehidupan kehidupan maupun 

lapangan kerja dengan alasan tujuan, status, tujuan, nilai atau persepsi masing-

masing. 

Menurut Mitchell, konflik adalah sebuah situasi dalam mana dua atau 

lebih orang saling mencapai tujuan-tujuan yang dikehendakinya tetapi hanya 

salah satu yang berhasil mencapainya. Sementara James A. Schellenberg 

mengatakan, konflik adalah situasi dimana individu atau kelompok yang lain 

dalam rangka merebut sesuatu yang dikehendaki berdasarkan pada persaingan 

kepentingan-kepentingan karena perbedaan identitas atau sikap10. 

Terdapat tiga faktor penyebab konflik : 

a. Kepentingan (Interest), suatu kepentingan yang memotivasi orang 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi ini tidak 

hanya dari bagian keinginan pribadi seseorang, tetapi juga dari peran 

dan statusnya karena adanya kepentingan. 

b. Emosi (Emotion), emosi sering diwujudkan melalui perasaan yang 

menyertai sebagian besar interaksi manusia antara lain; benci, marah, 

takut, cemas, bingung, penolakan dan sebagainya. 

c. Nilai (Value), nilai ini merupakan komponen konflik yang paling susah 

dipecahkan karena nilai merupakan sesuatu hal yang tidak bisa diraba 

dan dinyatakan secara nyata. Nilai berada pada kedalaman akar 

pemekiran dan perasaan tentang benar dan salah, baik dan buruk, yang 

pada umumnya mengarah pada sikap dan perilaku manusia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10  http://andichaidirabubakar.konflik-4-mekanisme-resolusi-konflik.html 

http://andichaidirabubakar.konflik-4-mekanisme-resolusi-konflik.html/
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 Sumber Konflik 

 Berbagai sumber konflik dapat saja terjadi dan mencuat kepermukaan dan bila 

ditelusuri dapat dirincikan sebagai berikut : 

a. Bio Sosioal 

  Bio sosial dapat dikatakan perasaan frustasi yang sering 

menghasilkan agresi sehingga mengarah pada terjadinya konflik. 

Frustasi juga dihasilkan dari kecenderungan ekspektasi pencapaian 

yang lebih cepat dari apa yang seharusnya diharapkan. 

b. Kepribadian dan Iteraksi 

  Kepribadian dan Iteraksi termasuk dalam hal ini adalah 

kepribadian yang abrasif atau suka menghasut, adanya gangguan 

psikologi, kejengkelan karena ketidak sederajatan hubungan dan 

perbedaan gaya iteraksi. 

c. Sturktural 

  Banyak konflik yang melekat pada stuktur organisasi dan 

masyarakat, karena kekuasaan, status, kelas-kelas masyarakat yang 

semuanya berpotensi menjadi konflik apabila dikaitkan dengan hak 

azasi manusia, pengarustamaan jender, dan sebagainya. 

d. Budaya dan Idiologi 

  Budaya dan Idiologi intensitas konflik dari sumber ini sering 

dihasilkan dari perbedaan politik, sosial, agama dan budaya termasuk 

masalah yang tibul diantara masyarakat karena perbedaan system nilai. 

e. Konfergensi  

  Didalam situasi tertentu sumber-sumber konflik tergabung 

menjadi satu hingga menimbulkan kompleksitas konflik itu sendiri. 
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Jenis Konflik 

a. Konflik Pribadi (Intra Personal) 

  Konflik intra personal melibatkan ketidak sesuaian emosi bagi 

individu ketika kepentingan, tujuan atau nilai-nilai yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan tidak tercapai 

atau jauh dari menyenangkan. Konflik ini merintangi kehidupan 

sehari-haridan dapat menggangu kegiatan orang lain. 

b. Konflik Antar Pribadi (Interpersonal) 

  Konflik interpribadi adalah konflik yang terjadi antara 

perilakuseseorang dengan mengaikan kepentingan orang lain, yang 

pikiran dan perilakunya tidak terkontrol, sehingga dapat menimbulkan 

kegelisahan. Konflik interpribadi ini lebih jamak diasosiasia dengan 

melibatkan sekelompok orang. 

c. Konflik Antar Kelompok 

1) Konflik inter kelompok (Inter Groups)  

 Konflik ini merupakan pertentangan berbagai individu dalam 

satu kelompok, karena masing-masing individu biasanya memeliki 

kemauan, kepentingan dan ingin memenuhi kebutuhan dasar 

psikologisnya dalam waktu yang bersamaan. 

2) Konflik Antar Kelompok 

 Konflik antar kelompok satu dengan lainnya terjadi karena 

gesekan yang mengarah pada situasi perpecagan antar warga anak 

bangsa, misalnya antara suku, ras, agama dan golongan tertentu 

didalam masyarakat. (sumber.hadirwong.spot). 

d. Karakteristik Konflik Maluku  

  Dari penjelasan diatas, maka penulis ingin membedakan 

karakteristik konflik komunal yang terjadi di Maluku dengan beberapa 

daerah lain yang terjadi dalam kurun waktu dan bentuk konflik yang 

relatif sama.  
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  Konflik di Maluku mulai pada 19 Januari 1999 kemudian berjalan 

dalam beberapa tahun (selanjutnya disebut konflik Maluku), telah 

mengakibatkankematian dan penderitaan umat manusia, penghancuran harta 

benda, pemaksaan pindah agama atau pindah agama secara terpaksa dan 

berbagai akibat buruk lainnya, dipandang sebagai konflik yang memiliki skala 

kerusakan, kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sangat 

tinggi11. 

Jika mengacu pada dua asumsi diatas dalam melacak akar histori 

konflik di Maluku, sampai saat ini belum ada kesimpulan jelas atau 

argumentasi yang mampu mengeneralisir secara tepat tujuan dari konflik 

Maluku.Banyak spekulasi dan dugaan terkait dengan konflik yang memporak-

porandakan kehidupan serta kebudayaan masyarakat yang dikenal memiliki 

nilai toleransi yang tinggi itu. 

Beberapa indikasi hingga pecahanya konflik yang bertahan sampai 

tercetusnya sebuah konvensi Malino II oleh tokoh agama dari dua komunitas 

masyarakat yang berkonflik adalah adanya polarisasi dan degradasi terhadap 

kebudayaan anak Negeri Maluku akibat dari pengaruh idiologi, politik dan 

krisis ekonomi pada tahun 1998 (setahun sebelum konflik Maluku pecah).Usia 

konflik di Maluku terbilang lama jika dibandingkan dengan konflik sejenis 

yang pernah terjadi didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan usia begitu lama, maka konflik Maluku pernah meliputi 

wilayah konflik yang begitu luas, melibatkan pelaku konflik yang begitu 

banyak dan menyebabkan konflik yang begitu besar12.Konflik Maluku yang 

bernuansa agama, telah mengisolasi masyarakat baik pribumi maupun 

pendatang yang memiliki keyakinan sama (keyakinan kegamaan) pada satu 

pola komunikasi tertentu. Pada kasus konflik Maluku, tidak terlihat peranan 

                                                           
11Waileruny Samuel, Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku (Jakarta, Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia; 2011) 
12Kelompok Kerja Masalah Maluku, Maluku Baru Satu Wujud Ideal Masyarakat Maluku Pasca 

Konflik, (PT Abadi, Nopember 2002) 
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suku, etnis atau ras, yang ada hanyalah agama. Agama Islam dan Kristen 

sebagai dua kekuatan komunitas terbesar di Maluku.  

Menurut Emile Durkheim, agama tidak lain dari kekuatan kolektif 

masyarakat yang berada diatas individu-individu13. Agama dalam perspektif 

Durkheim tidak hanya menjadi sebuah sistem kepercayaan, tetapi juga 

menjadi sistem tindakan, karena agama melibatkan ritus-ritus. Pemahaman 

Durkheim tentang agama, memiliki korelasi dengan kekuatan konflik di 

Maluku. Bahwa perbedaan sistem keyakinan tidak hanya menjadi sebuah 

kepercayaan (mutlak) saja, tetapi melahirkan sebuah sistem tindakan yang 

saling menghasut (provokasi) membenci dan membunuh atas nama agama. 

Konflik yang hampir merambat diseluruh daerah di Maluku memakan 

korban jiwa yang tidak sedikit, banyak yang harus hidup dalam pengungsian, 

kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, banyak anak menjadi yatim, 

isteri menjadi janda, pembangunan menjadi mati, ekonomi lumpuh, sistem 

politik tidak berjalan normal. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan 

sebuah prinsip paling mendasar dan superior. 

Sistem keyakinan telah berubah menjadi sebuah idiologi sektariantitas 

karena banyak kenyataan manusia yang dibalikkan. Masyarakat beragama 

melihat dirinya sebagai makhluk yang ditentukan oleh kekuatan yang berada 

diluar mereka. 

“Agama tidak lain daripada refleksi fantasi yang ada di dalam pikiran 

manusia tentang kekuatan-kekuatan eksternal yang mengontrol kehidupan 

mereka, suatu refleksi dimana kekuatan duniawi dianggap memiliki kekuatan 

supranatural” (Karel H. Marx)14. 

Konsepesi agama menurut Marx bisa menjadi benar atas realitas 

konflik di Maluku. Dimana masyarakat-masyarakat di dua komunitas yang 

bertikai membentuk kelompok-kelompok perang (Laskar Jihad untuk Islam 

dan Laskar Salib untuk Kristen). 

                                                           
13Opcit., Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku., h.44 
14Ibid  h.25 
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Kedua kelompok tersebut meyakini, bahwa jalan pertumpahan darah 

menjadi bagian paling sakral dalam membela agama dan hal ini masih 

menjadi perspektif yang memiliki nilai pertentangan. 

a. Perbedaan Konflik Komunal Antara Maluku, Poso dan Maluku Utara 

  Menurut penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Baku Bae, menunjukkan bahwa korban konflik Maluku empat kali besar 

daripada konflik Aceh yang terjadi selama 23 tahun.Satu jumlah yang 

sangat spektakuler karena justeru terjadi dalam situasi kehidupan 

kontemporer bangsa dan negara Indonesia serta dilakukan sendiri oleh 

antar sesama anak suku bangsa Maluku, bahkan jika dibandingkan 

dengan konflik di Poso dan Maluku Utara. 

  Meskipun konflik Maluku, Poso, Provinsi Sulawesi Tengah 

dan Maluku Utara terjadi dalam waktu yang relatif hampir bersamaan, 

tetapi karakter konflik Maluku sangat berbeda dengan karakter konflik 

di dua daerah tersebut. Konflik Maluku jauh lebih kompleks sehingga 

pola penyelesaian sangat sulit. 

b. Perbedaan Karakter Konflik Maluku Dengan Poso 

  Poso dalam bahasa lokal berarti pembeda atau pembatas, tetapi 

asal bahasa pembeda dan pembatas lebih merujuk pada sungai Poso 

yang membelah Kota Poso secara geografis menjadi dua bagian. Jika 

dibandingkan dengan faktor agama yang menjadi pembeda/pembatas 

dua komunitas di Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, Provinsi 

Maluku. 

  Sejauh ini, belum ditemukan sejarah konflik di Poso dengan 

perspektif agama. Sementara konflik Maluku yang telah berumur 

ratusan tahun memiliki perspektif keagamaan. Faktor penyebab konflik 

Poso lebih bermuatan politik kepala daerah. Sementara di Maluku jauh 

lebih kompleks, terdapat dimensi politik (konflik birokrasi), ekonomi 

(perebutan lahan ekonomi), sosial (kepadatan kota), budaya (terkikisnya 

peranan budaya lokal) serta idiologi (saparatis dan kekuatan pendatang).  
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  Para pemimpin konflik Poso mudah teridentifikasi, sementara 

di Maluku belum dapat diidentifikasi sampai saat ini siapa yang 

memulai konflik dan siapa yang menjadi pemimpin dari dua komunitas 

beragama yang berkonflik di Maluku. Atas faktor dan karakter dari dua 

konflik tersebut bisa dikatakan bahwa konflik Poso terjadi secara 

spontan dan konflik Maluku merupakan by deign. 

c. Perbedaan Karakter Konflik Maluku Dengan Maluku Utara 

  Konflik Maluku Utara dapat dikatakan sebagai konflik ikutan 

dari konflik Maluku, walaupun ada faktor lokal yang ikut mendorong 

konflik di Maluku Utara. Walapun pada tahap awal, konflik Maluku 

disebut sebagai konflik suku, tetapi kemudian secara transparan berubah 

menjadi konflik agama atau bernuansa agama. 

  Konflik Maluku Utara, awalnya bernuansa agama kemudian 

menjadi konflik berkekuatan suku. Didalam konflik Maluku Utara, tidak 

ada kekuatan non lokal jika dibandingkan dengan kehadiran dan 

keterlibatan kekuatan pendatang yang terlibat di konflik Maluku. 

 Terdapat kekuatan superioritas dan inperioritas yang saling berhadap-

hadapan di Maluku Utara yang lebih bernuansa suku. Hal ini dengan 

mudah membentuk keterpaksaan kelompok minoritas untuk berhenti 

berkonflik. Pada konflik Maluku justeru berbeda, kekuatan dua 

komunitas beragama relatif berimbang, sehingga penyelesaian 

konfliknya juga relatif sulit. 

  Meskipun telah ada kesepakatan dan kesepamahan antar 

pemuka agama dan tokoh masyarakat atas inisiasi pemerintah pusat 

untuk menyelesaikan konflik bermuatan agama dengan pelaku para 

orang basudara dari perspektif kebudayaan tersebut. 

  Namun, dibeberapa wilayah, termasuk Kota Ambon, 

kenyamanan dalam kehidupan masih belum sepenuhnya terjadi. Tercatat 

pada September 2011, masyarakat kembali berhadap-hadapan dalam 

bentuk konflik yang sama. Meskipun waktunya tidak cukup lama, 
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artinya bahwa kejadian pembunuhan salah satu tukang ojek di kawasan 

komunitas Kristen dan kematian sopir angkot di kawasan Islam masih 

memicu ketegangan antar dua belah pihak. 

  Kedua masyarakat juga masih hidup dalam situasi yang 

segregatif. Dimana, wilayah permukiman penduduk masih identik. 

Misalnya, Desa Batumerah, Waihaong, Jln Baru dan Silale, merupakan 

komunitas Islam. Sementara Desa Passo, Galala, Halong, Kudamati dan 

beberapa lainnya merupakan permukiman Kristen. Masih ada sekat 

dalam ruang lingkup dan interaksi berdasarkan wilayah permukiman 

masyarakat. Padahal, upaya rekonsiliasi terus dilakukan dengan 

pendekatan-pendekatan kebudayaan. (Kelompok Kerja dalam Maluku 

Baru; 2002). 

  Dalam buku Kepulauan Rempah-rempah karangan M. Adnan 

Amalmenyebutkan, penamaan Maluku mengundang polemic karena 

muncul sekian versi mengenai asal-usul dan makna kata. Sumber local 

menyebutkan, Maluku terbentu kdari kata "moloku" dengan arti 

menggenggam atau menyatukan15. 

  Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian 

itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian 

yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.16Menurut  Ferdinand de 

Saussure, Semiotika adalah studi tentang makna keputusan. Hal 

ini,termasuk studi tentang tanda-tanda dan proses tanda (semiosis), 

indikasi, penunjukan, kemiripan, analogi, metafora, simbolisme, makna, 

dan komunikasi17. 

 

 

                                                           
15Adnan. M Amal, KepulauanRempah-rempah : PerjalananSejarah Maluku Utara 1250-1950 

(Kepustakaan Populer Gramedia, 2010) 
16http//www.Wikipedia Indonesia pengertian analisis. Di akses 18 Oktober 2014  
17http://id.wikipedia.org/wiki/Semiotika. Di akses pada 11 Nopember 2014   

http://id.wikipedia.org/wiki/Semiotika
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  Film menurut UU No. 8 tahun1992, adalah karya cipta seni dan 

budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang 

dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita 

seluloid, pita video, piringan video, dan atau bahan hasil penemuan 

teknologi lainnya dalam segala bentuk, 

jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses 

lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan atau 

ditayangkan dengan system proyeksi mekanik, elektronik18. 

  Cahaya Dari Timur (CDT) merupakan sebuah term atau istilah 

dalam film yang menceritakan semangat atau spirit kebangkitan Maluku 

lewat sepak bola pasca konflik komunal yang melanda pada tahun 2005 

yang disutradarai Angga Dwimas Sasongko yang menceritakan batasan 

dan penyatuan kembali hubungan atau relasi sosial masyarakat di 

Maluku karena konflik yang terjadi dalam kurun waktu (1999-2005). 

E.2. Relasi Sosial Sebagai Sebuah Realitas Hidup Masyarakat Maluku 

Maluku kerap disebut sebagai sebuah bangsa yang terhimpun 

atau terintegrasi dengan bangsa lain dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Bangsa dalam pandangan lebih universal diidentikan pada 

sebuah komunitas/komune atau rumpun masyarakat yang memiliki 

kesamaan bahasa. Namun menurut Max Weber dalam pandangan 

Sosiologinya mengatakan bahwa bangsa tidak identik dengan sebuah 

komunitas yang menggunakan bahasa sama. Weber mencotohkan, 

kesamaan bahasa saja tidak cukup ditunjukkan Serbia dan Kroasi, 

Amerika Utara, Irlandia, dan Inggris, begitu pula sebaliknya sebuah 

bahasa bersama tidak mutlak untuk diperlukan sebuah bangsa19. 

Meskipun bahasa menjadi sebuah bentuk transformasi 

kebudayaan atau bagian yang tidak terpisahkan dari ciri khas 

kebangsaan, namun, bagi Weber tersebut, kaitan bahasa bersama dalam 

                                                           
18D Joseph, e-journal.uajy.ac.id/821/3/2TA11217, 2011, dilihatpada 11 Nopember 2014 
19 Max Weber, Soiologi, Cetakan Kedua, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar;2009) 
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sebuah bangsa sangat bervariasi, sehingga solidaritas atau nasional 

dikalangan orag-orang yang menggunakan bahasa sama bisa ditolak 

dan juga diterima20. Bahkan solidaritas bisa dikaitkan dengan 

perbedaan-perbedaan nilai-nilai budaya massa. Solidaritas bisa 

dihubungkan dengan stuktur sosial dan adat istiadat yang berlainan dan 

juga etnis-etnis lain. 

Pandangan Weber tersebut jika dikonversikan dalam kondisi 

Maluku, maka bisa ditemukan bahwa bahasa dalam satu komunitas 

masyarakat pada beberapa daerah misalnya di Kabupaten Maluku 

Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku jauh 

berbeda.  

Sebagai sebuah gambaran mengenai konsep Anak Negeri 

Maluku. Kata Anak Negeri Maluku menunjuk pada anak dari suatu 

entitas masyarakat bernama negeri memiliki spesifikasi tertentu hanya 

dikenal di Maluku, khususnya wilayah Maluku Tengah, misalnya 

Negeri Suli, Negeri Tial, Negeri Tulehu, dan sebagainya. (Samuel 

Welleruini dalam Ziwar Efendi 1987;31) menguraikan bahwa istilah 

negeri awalanya bukan berasal dari bahasa daerah   atau bahasa ‘tanah, 

namun nama yang diciptakan Belanda sesuai Ordonasi S.1824-19.a. 

Menurut Ziwar, satu negeri adalah persekutuan teritorial yang 

terdiri dari beberapa soa yang pada umumnya paling sedikit berjumlah 

tiga buah. Namun menurut Watloly (2005;324), Anak Negeri Maluku 

sebagai spesies yang memiliki keterkaitan hidup dengan adat, tradisi, 

kebudayan, kekerabatan dan keberamaannya atau cara hidup beragama 

yang adatis. (Watololy dalam Samuel Welleruni;2011;95). Sedangkan 

kata Maluku menunjukan pada suatu wilayah, manusia dengan nilai-

nilai  dan segala sesuatu yang terdapat didalamnya. 

Jika mengacu pada padangan-pandangan diatas, meskipun 

masyarakat Maluku memiliki bahasa yang variasi yakni mewakili 

                                                           
20. Ibid., Sosiolog, (Max Weber), h. 207     
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masing-masing wilayah teritorial atau administrasi, namun, relasi sosial 

atas historitas yang mengandung nilai-nilai kebudayaan menjadi sebuah 

realitas akan kemajemukan dan pola konstruksi sosial yang relatif 

berlansung cukup lama.  

Membicarakan bangsa atau sebuah kelompok masyarakat, 

Anthony Giddens berpendapat dalam bukunya The Constitusi Of 

Society bahwa; “Jika kita mengenali totalitas kemasyarakatan hanya ditemukan 

dalam konteks sistem antar kemasyarakat (intesocietal system) yang didistirubiskan 

sepanjang sisi ruang-waktu” (Giddens;1984;203). Bagi Giddens seluruh 

masyarakat merupakan sistem sosial dan sekaligus terdiri dari 

persinggungan-persinggungan sistem sosial ganda. Sistem-sistem ganda 

seperti itu mungkin sepenuhnya bersifat internal bagi masyarakat atau 

bisa berjalan melintasi luar dan dalam, dengan membentuk 

keanekaragaman atas kemungkinan-kemungkinan mode-mode 

hubungan antara totalitas kemasyarakatan dan sistem antar masyarakat. 

(Giddens;1984.204) 

  Tradisi, kebudayaan dan kebiasaan masyarakat yang 

terasosiasi kedalam satu sistem sosial melahirkan sebuah interaksi 

secara masif untuk menghubung-hunbungkan kondisi masyarakat antar 

satu daerah dengan daerah lain atau sering kali dikenal dengan adanya 

hubungan realisi kemasyarakat sebagai sebuah bagian dalam 

mengeksistensikan keberadaan budaya atau prinsip dan pandangan 

hidup masyarakat. 

Hal ini pula seperti yang terjadi di tengah masyarakat Maluku 

atas nilai historitas yang terpelihara dalam sebuah sistem interkasi 

kebudayaan Pela dan Gandong. Dimana terbentukya hubungan 

persaudaraan antara masyarakat desa atau wilayah berbeda dengan latar 

belakang budaya (bahasa, tradisi dan agama) berbeda dalam satu ikatan 

yang emosional yang dibangung berdasarkan kesamaan dan kesadaran 

bersama. (Kelompok Kerja Maluku; 2002;38)   
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E.3 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

          Kata komunikasi atau communication dalam bahasa inggris berasal dari 

kata Latin communis yang berarti “sama”, communico, communication, atau 

coasmmunicare yang berarti “membuat sama” (to make common). Harold 

Lasswell mengungkapkan cara baik untuk menggambarkan komunikasi 

adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Who Says What In 

Which To Whom With What Effect? atau siapa yang mengatakan apa dengan 

saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana?. Menurut Everett M. 

Rogers komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber 

kepada suatu penerima atau lebih,dengan,maksud untuk mengubah tingkah 

laku mereka (Winarni 2003:3). 

            Seperti yang dikutip Ardianto dalam Tan & Wright (2005) Film 

merupakan salah satu media komunikasi massa. Dikatakan sebagai media 

komunikasi massa karena merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan 

saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara 

massal, dalam arti berjumlah banyak, tersebar dimana-mana, khalayaknya 

heterogen dan anonim, dan menimbulkan efek tertentu. Film dan televisi 

memiliki kemiripan, terutama sifatnya yang audio visual, tetapi dalam proses 

penyampaian pada khalayak dan proses produksinya agak sedikit berbeda 

(Vera, 2014:91). 

  Ada banyak definisi komunikasi yang telah dikemukakan oleh para 

ahli.Hingga kini ada sekitar ratusan definisi komunikasi.Seringkali definisi 

komunikasi berbeda dan bertentangan dengan definisi lainnya. Menurut Carl l. 

Hovland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang 

(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambing-lambang verbal) 

untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate). Sedangkan menurut 

Everett M. Rogers. Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari 

sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah 

tingkah laku mereka ( Winarni. 2003;2 ). 
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Komunikasi memiliki banyak definisi. Di dalam buku Filsafat Ilmu 

Komunikasi, menurut W. Weaver (1949), komunikasi adalah semua prosedur 

dimana pikiran seseorang dapat memengaruhi orang lain.  

Sementara menurut Hovland, Janis & Kelley (1953), komunikasi adalah suatu 

proses di mana individu (komunikator) menyampaikan pesan (biasanya 

verbal) untuk mengubah perilaku individu lain (audiens). 

  Pesan disampaikan komunikator kepada komunikan untuk 

mewujudkan motif komunikasi.Karena itu, pesan dapat didefinisikan sebagai 

segala sesuatu, verbal maupun nonverbal, yang disampaikan komunikator 

kepada komunikan untuk mewujudkan motif komunikasinya, sebagai sebuah 

prinsip komunikasi. 

Ada beberapa bentuk dan pola komunikasi diantaranya (Mulyana 2010:80-

83): 

 

 

 

1. Komunikasi Intrapersonal 

 Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendriri. 

Dengan kata lain komunikasi ini melekat pada dua orang, tiga orang, dan 

seterusnya, karena sebelum berkomunikasi orang lain kita biasanya 

berkomunikasi dengan diri sendiri (mempersepsi dan memastikan makna 

pesan orang lain) hanya saja sering tidak kita sadari. 

2. Komunikasi Interpersonal 

   Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang 

secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap 

reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non verbal. 

3. Komunikasi Kelompok 

   Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai 

tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan 

bersama. 
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4. Komunikasi Orgnisasi 

   Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi , bersifat formal 

dan juga informal, dan langsung dalam jaringan yang lebih besar daripada 

komunikasi kelompok. 

5. Komunikasi Publik 

   Komunikasi public adalah komunikasi antara seorang pembicara 

denagn sejumlah besar orang (khalayak), yang tidak bisa dikenali satu 

persatu. 

6. Komunikasi Massa 

   Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media 

massa baik cetak (koran,majalah) atau elektronik (radio,televisi) 
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           Menurut Mc Quail (1996) dalam Arfan (2005 : page ) media 

komunikasi massa (media massa) memiliki peran yang besar dalam 

membentuk pola pikir dan hubungan social di masyarakat, memberikan 

ilustrasi dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakatnya, yang semua itu 

dikonstruksikan melalui berita maupun hiburan. Selain itu, Media massa juga 

memiliki peran besar dalam mengubah pandangan serta tatanan masyarakat. 

Media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, tidak 

hanya pengertian dalam bentuk seni dan simbol semata, tetapi juga dalam 

pengertian pengembangan tata cara mode, gaya hidup dan norma-norma.  

           Secara sederhana, komunikasi massa adalah komunikasi melalui media 

massa yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Elizabet-Noelle 

(dalam Arfan, 1996:189), menunjukkan empat tanda pokok dari komunikasi 

massa, yaitu :   

a. bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media teknis;  

b. bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta 

komunikasi (para komunikan); 

c. bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas 

dan anonim; 

d.  mempunyai publik secara geografis tersebar. 

           Menurut McLuhan, bentuk media saja sudah mempengaruhi kita, “the 

medium is the message” ujar McLuhan. Medium saja sudah menjadi pesan. Ia 

bahkan menolak pengaruh isi pesan sama sekali. Teori McLuhan, disebut teori 

perpanjangan alat indera manusia; telepon adalah perpanjangan telinga dan 

televisi adalah perpanjangan mata. McLuhan (dalam Arfan 1996:220) 

menulis, 

  “secara operasional dan praktis, medium adalah pesan karena media 

  membentuk dan mengendalikan skala serta bentuk hubungan dan  

  tindakan manusia”. 
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            Dalam konteks media massa, film tidak lagi semata-mata dimaknai 

sebagai karya seni semata. Film juga merupakan salah satu medium 

komunikasi massa yang beroperasi di dalam masyarakat. Pergeseran 

perspektif ini secara tidak langsung mengurangi bis\as normatif dari teoritisi 

film yang cenderung membuat idealisasi dan karena itu mulai meletakkan film 

secara obyektif (Irawanto, 1990:10).   

Ada banyak definisi komunikasi yang telah dikemukakan oleh para 

ahli.Hingga kini ada sekitar ratusan definisi komunikasi.Seringkali definisi 

komunikasi berbeda dan bertentangan dengan definisi lainnya. Menurut Carl . 

Hovland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang 

(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambing-lambang verbal) 

untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate). Sedangkan menurut 

Everett M. Rogers. Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari 

sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah 

tingkah laku mereka ( Winarni. 2003;2 ). 

Deddy Mulyana mendefenisikan komuniksai berdasarkan etimologi 

(bahasa) diserap dari bahasa Inggriscommunication, yang bisa dirujuk dari 

kata latincommunisyang berarti “sama”, communico, communicationatau 

istilah communicareyang berarti “membuat sama” (to make common). Istilah 

communisadalah istilah yang paling disebut sebagai asal usul kata komunikasi, 

yang merupakan akar dari kata-kata latin lainnya yang mirip. Pengertian ini 

mengartikanbahwa “suatu pikiran, suatu makna”, atau “suatu pesan yang 

dianut secara sama.” Namun perunutan asal kata ini tidak banyak membantu, 

terutama karena komunikasi sebagai ilmu telah berkembangsedemikian rupa 

sehingga tidak lagi bisa dicarikan maknanya hanya dengan merujuk pada akar 

katanya. 

Komunikasi memiliki banyak definisi. Di dalam buku Filsafat Ilmu 

Komunikasi, menurut W. Weaver (1949), komunikasi adalah semua prosedur 

dimana pikiran seseorang dapat memengaruhiorang lain. Sementara menurut 

Hovland, Janis & Kelley (1953), komunikasi adalah suatu proses di mana 
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individu (komunikator) menyampaikan pesan (biasanya verbal) untuk 

mengubah perilaku individu lain (audiens). 

Pesan disampaikan komunikator kepada komunikan untuk 

mewujudkan motifkomunikas.Karena itu, pesan dapat didefinisikan sebagai 

segala sesuatu, verbal maupun nonverbal, yang disampaikan komunikator 

kepada komunikan untuk mewujudkan motif komunikasinya, sebagai sebuah 

prinsip komunikasi. 

Film merupakan salah satu bentuk komunikasi massa, karena sifatnya 

yang mampu menjangkau khalayak masyarakat secara luas. Kemampuan film 

sebagai alat media komunikasi massa, adalah hasil dari perkembangan 

teknologi komunikasi yag mampu memvisualkan pesan dan gambar dengan 

yang mampu menjangkau wilayah masyarakat dimanapun. Ada banyak juga 

definisi komunikasi massa pada dasarnya misalnya menurut bittner 

komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa 

pada sejumlah khalayak besar ( Winarni, 2003;5 ) 

Komunikasi massa menurut Rakhmat diartikan sebagai jenis 

komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, 

heterogen, dan anonym melalui media cetak, atau elektronik sehingga pesan 

yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat ( Winarni, 2003;6 ). 

Perkataan ‘dapat’ dalam definisi ini menekankan pengertian bahwa jumlah 

sebenarnya penerima komunikasi massa pada saat tertentu tidaklah pasti. 

Massa dalam komunikasi massa itu lebih mengacu kepada penerima 

pesan yang berkaitan dengan media massa. Kata massa mengandung 

pengertian orang banyak, tap mereka tidak harus berada di lokasi tertentu 

yang sama, mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi yang 

dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-

pesan komunikasi yang sama. Massa juga dapat dilihat sebagai ‘meliputi 

semua lapisan masyarakat’ atau ‘khalayak ramai’ dalam berbagai tingkat 

umur, pendidikan, keyakinan, dan status social. Tetapi pada dasarnya 

komunikasi massa adalah berkomunikasi dengan menggunakan media massa 
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(menggunakan media massa modern). Pada umumnya, proses komunikasi 

massa tidak menghasilkan ‘feed back’ (umpan balik) yang langsung, tetapi 

tertunda dalam waktu yang relatif. Ciri-ciri komunikasi masssa (Nurudin 

2007:1-31): 

a. Komunikator Dalam Komunikasi Massa Melembaga. 

  Komunikasi massa adalah suatu organisasi yang kompleks 

yang memerlukan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan 

pesan.  

b. Komunikasi Dalam Komunikasi Massa Sifatnya Heterogen. 

  Komunikasi dalam komunikasi massa sifatnya beragam artinya 

tidak terbatas dalam jenis kelamin, golongan, pendidikan, umur, jenis 

kelamin, status sosial ekonomi, jabatan dan agama yang beragam. Jadi 

komunikasi dalam komunikasi massa itu mempunyai susunan 

komposisi atau yang beragam. 

c. Pesannya Bersifat Umum. 

  Pesan dalam komunikasi massa itu bersifat umum, setiap orang 

boleh mengetahui pesan-pesan komunikasi massa dalam media. 

d. Proses Komunikasi Berlangsung Satu Arah dan Dua Arah. 

  Proses komunikasi massa ada dua macam, yang pertama proses 

komunikasi massa berlangsung satu arah, yang mana komunikasi ini 

berjalan dari sumber ke komuikasi dan tidak secara langsung 

dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan balik yang tertunda. Yang 

kedua proses komunikasi massa yang berlangsung dua arah yang mana 

artinya baik media maupun khalayak melakukan seleksi. Media 

meyeleksi khalayak sasaran dan penerima menyeleksi dari semua 

media yang ada. 

e. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan. 

Dalam komunikasi massa dan keserempakan dalam proses 

penyebarannya, serempak berarti khalayak bisa menerima pesan dari 

media massa itu secara bersamaan. 
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f. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis. 

Media massa adalah alat yang utama dalam menyampaikan 

komunikasi massa, yang didalamnya didukung oleh peralatan teknis. 

Film merupakan media komunikasi yang terbentuk dari kombinasi 

antara penyampaian pesan melalui gambar bergerak yang dihasilkan 

dari pemanfaatan teknologi kamera, pencahayaan, warna dan 

suara.Unsur tersebut dibuat dengan latar belakang alur cerita yang 

mengandung pesan yang disampaikan oleh komunikator, dalam hal ini 

komunikator adalah sutradara. Bagaimana, bilamana dan dalam 

kombinasi yang bagaimana pesan diekspresikan melalui gambar, 

dialog suara, warna dan sudut pengambilan serta music oleh oleh 

sutradara, bagaimana adegan-adegan dirangkaikan satu sama lain 

beserta lambang-lambang yang dipergunakan dan ditentukan sehingga 

pesan dapat dipahami oleh khalayak penonton. 

Sebagai suatu bentuk komunikasi massa, film dikelola menjadi 

suatu komoditi. Didalamnya memang kompleks, dari produser, pemain 

hingga seperangkat kesenian lain yang sangat mendukung seperti 

music, seni rupa, tetaer, dan seni suara. Semua unsure tersebut 

terkumpul menjadi komunikator dan bertindak sebagai agen 

transformasi (Perubahan) budaya (Baksin, 2003 : 2). 

Ini menunjukan bahwa kepentingan komersial justru menjadi 

imperative atau komando bagi isi media massa (Film) agar 

memperhitungkan khalayaknya sehingga dapat diterima secara luas. 

Media massa (Film) akan menghasilkan efek yang timbul yang timbul 

dari proses komunikasi massa. Efek-efek kognitif yang menyebabkan 

perubahan pada tingkat pengetahuan, efek afektif yang menyebabkan 

pada perubahan sikap, efek konatif yang menyebabkan pada perilaku 

dan efek perubahan social. 

Secara ringkas, film sebagai media komunikasi massa 

membentuk pandangan dunia dari orang-orang di sekelilingnya. 



32 
 

Didalamnya termasuk media film yang begitu sarat dengan muatan 

ideologis dari sang komunikatornya. Dengan demikian film merukapan 

obyek yang potensial untuk dikaji khususnya dalam kerangka 

komunikasi massa yang sarat dengan muatan pesan baik yang Nampak 

maupun yang tersembunyi. 

 

E.4 Semitoka Dalam Film  

Mengikuti pendapat Roland Barthes bahwa pada saat audiens 

membaca teks (menikmati film), “pengarang (pembuat film) suah mati”. 

Yang ada hanya khalayak teks (film) dan pembaca (penonton). Penontonlah 

yang memberikan makna dan penafsiran.Penonton mempunyai kekuasaan 

absolute untuk memaknai film yang baru saja ditontonnya. Bahkan tidak 

harus sama dengan maksud sang sutradara. Semakin cerdas penonton itu 

menafsirkan, maka semakin cerdas pula film itu memberikan maknanya. 

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis 

structural atau semiotika. Seperti dikemukakan oleh van Zoest (van 

Zoest,109). Film dibangun dengan tanda-tanda semata.Tanda-tanda itu 

termasuk berbagai sistem tanda yang bekerjasama dengan baik untuk 

mencapai efek yang diharapkan. Berbeda dengan fotografi statis, rangkaian 

gambar dalam film menciptakan imaji dan sistem penandaan. Karena itu 

menurut van Zoest, bersamaan dengan tanda-tanda arsitektur, terutama 

indeksikal, pada film terutama digunakan tanda-tanda ikonis, yakni tanda-

tanda yang menggambarkan sesuatu (van Zoest,109). Yang paling penting 

dalam film adalah gambar dan suara: kata yang diucapkan (ditambah dengan 

suara-suara lain yang serentak mengiringi gambar-gambar) dan musik film. 

Sistem semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah 

digunakannya tanda-tanda ikonis, yakni tanda yang menggambarkan sesuatu. 

Dalam salah satu penelitian permulaan mengenai gejala film yang 

berorientasikan semiotika, yaitu dalam disertai J.M. Peters De taal van de 

film (1950), dikutip  van Zoest,109), sudah disinggung sebagai berikut: “Kita 
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hampir dapat mengatakan bahwa semua penelitian kita telah menjadi suatu 

teori mengenai tanda ikonis”. Music film juga merupakan tanda ikonis, 

namun dengan cara yang lebih misterius. Music yang semakin keras, dengan 

cara tertentu, “mirip” ancaman yang mendekati kita (ikonitas metaforis)21. 

Foto bergerak pertama kali berhasil dibuat pada tahun 1877 oleh 

Eadweard Muybridge,fotographer inggris yang bekerja di California. 

Muybridge mengambil serangkaian gambar foto kuda berlari, mengatur 

deretan kamera dengan benang bersambung pada camera shutter.Prosedur 

Muybridge mempengaruhi para penemu diberbagai negara dalam 

mengembangkan peralatan perekam citra bergerak22. 

Salah satu dari mereka adalah Thomas Edison (1847-1931) yang 

untuk pertama kalinya mengembangkan kamera citra bergerak pada tahun 

1888, ketika ia membuat film sepanjang 15 detik yang merekam asistennya 

ketika sedang bersin. Segera sesusah itu, di tahun 1895 Aguste Marie Louis 

Nicolas Lumiere (1862-1954) dan saudara laki-lakinya Louise Jean Lumiere 

(1864-1948) memberikan pertunjukkan film cenematik kepada umum di 

sebuah cafe di Paris23.  

Dengan demikian lahirlah teknologi dan seni gambar bergerak 

(motion picture) yang mungkin merupakan sebentuk seni paling berpengaruh 

dalam abad yang lalu. Jika saat ini kita hidup dalam dunia yang ‘termediasi 

secara visual’- sebuah dunia tempat citra visual membentuk gaya hidup dan 

mengajarkan nilai perilaku, kebiasaan dan gaya hidup-kita berhutang 

pertama-pertama dan yang terutama kepada film. Film bukan hanya sebuah 

hasil karya yang memiliki kekuatan naratif atau karakteristik yang 

menggambarkan perliaku atau penyampaian pesan, tetapi nilai metafora pada 

                                                           
21 Aart Van Zoest, 1978, Semiotik,Basisbucen,ambo,Bearn yang dijadikan sebagai refrence oleh Olih 

Solihat Karso dalam ,Stukturalisme dan Semiotika, sebuah makalah ilmiah. 
22 Marcel Denis,Pengantar Memahami Semiotika Media,Cetakan 

Pertama.,(Yogyakarta;Jalasutra;2010) 
23 Ibid., Pengantar Memahami Semiotika Media.,H.133 
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sebuah film begitu tinggi sehingga melahirkan berbagai penafsiran atas 

essensi yang utuh dalam pesan film tersebut. 

Pada tingkat penanda, film adalah teks yang membuat serangkaian 

citra potografi yang mengakibatkan adanya ilusi bergerak dan tindakan 

dalam kehidupan nyata. Pada tingkat petanda, film merpakan cermin 

kehidupan metaforis. Jelas bahwa topik dari film menjadi sangat pokok 

dalam semiotika media karena dalam gendre film terdapat sistem signifikasi 

yang ditanggapi orang-orang masa kini dan melalui film mereka mencari 

rekreasi, inspirasi, dan wawasan, pada tingkat intepretant 24. 

 

E.5. Kebudayaan Sebagai Media Perdamaian 

 Budaya Maluku yang pada masa lalu selalu menjadi alat perekat bagi 

masyarakat Maluku, namun, pada kondisi kontemporer budaya seakan 

kehilangan peran. Berbagai upaya untuk memberikan peran kepada budaya 

Maluku belum mampu memberikan kontribusi signifikan. Budaya Pela 

Gandong, yang selalu dikedepankan sebagai alat pendekat utama ternyata 

hanya mampu memberikan kontribusi yang sangat kecil. Hal ini dikarenakan 

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap budaya Pela Gandong secara 

proporsional dalam batasan-batasannya. 

 Selain budaya Pela Gandong yang menjadi medium praksis ritualitas 

kebudayaan baku bae dan kebersamaan antara kampong-kampung yang 

memiliki kedekatan emosional dan geneologis, secara filosofis, masyarakat 

Maluku memiliki budaya Siwa Lima (Pata Siwa-Pata Lima) yang berarti 

Siwa adalah sembila dan Lima adalah lima. Secara harfiah, Siwa Lima 

menunjukan stuktur Uli/Pata Siwa dan Uli/Pata Lima. Sejarah panjang 

menjelaskan bahwa upaya mempertahankan stuktur tersebut semenjak 

pedagang Arab masuk ke Maluku pada abad ke-13 yang hanya 

mengislamkan kelompok Uli/Patal Lima sementara Uli/Pata Siwa dengan 

                                                           
24 Ibid. Pengantar Memahami Semiotika Media., h.134 



35 
 

sadar tidak ingin memeluk agama islam karena ingin memelihara 

keseimbangan hidup dengan memelihara peradaban. 

 Uli Pata Siwa baru memeluk agama Kristen pada 300 tahun kemudian, 

ketika Portugis masuk ke Maluku dengan membawa serta agama Kristin 

Katolik. Filosofis luhur yang ditinggalkan oleh para lelulur suku bangsa 

Maluku adalah dengan pengakuan terhadap perbedaan (pluralitas). 

(Kelompok Kerja Maluku;2002;36). 

 Bagi penulis historis sosilogis masyarakat Maluku tersebut, dengan 

pilihan hidup dan perbedaan yang menjadi corak fundamental masyarakat 

dengan seluruh stuktur adat sebagai philosofis dapat diartikulasikan dalam 

sebuah sikap Beta Maluku yang memiliki makna inetgratif atau mewakili 

seluruh perbedaan dengan mengindikasikan sebuah entitas dan bangsa 

Maluku.     

E.6. Pemaknaan Semiotika, Simbol dan Tanda 

Terdapat dua perhatian utama dalam teori semiotika menurut Jhon 

Fiske yakni hubungan antara tanda dan maknanya, dan bagimana suatu tanda 

dikombinasikan menjadi suatu kode. Menurut Fiske, teks merupakan 

perhatian utama dalam semiotika. 

Teks yang dimaksudnya secara luas tidak dapat diartikan secara 

tertulis saja tetapi segala sesuatu yang memiiki sistem tanda komunikasi 

seperti yang terdapat pada teks tertulis, iklan, fotografi, hingga tayangan 

sepakbola. Fiske menganalisis acara televisi sebagai ‘teks’ untuk memeriksa 

berbagai lapisan sosio-budaya makna dan isi. Selain melihat semitoika hanya 

dalam sebuah perspektif interpretatif terhadap tanda dan makna dari 

kebudayaan saja. Hal yang memiliki keterpengaruhan terhadap pola laku 

masyarakat adalah agama. Agama merupakan suatu kekuatan yang 

berpengaruh dan paling dirasakan didalam kehidupan manusia. 

Kepercayaan dan nilai-nilai agama memberi motivasi kepada 

manusia dalam bertingkah laku dan mempengaruhi kelompok. Hubungan 
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manusia dengan agama bersifat timbal balik, sehingga dari segi eksistensif, 

agama memiliki peranan penting25. 

Dalam karya The Protestant Ethic and Spirit capitalism, menjelaskan 

betapa agama memiliki kemampuan untuk memberikan makna kepada 

pengalaman manusia. Makna agama menurut Max Weber adalah interpretasi 

atas situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar berdasarkan 

beberapa kerangka refresi yang lebih luas26. Peter L. Berger mengatakan 

sistem makna disatu pihak bersifat menjelaskan, tetapi dipihak lain juga 

bersifat normatif. Untuk memperoleh sebuah penjelasan dari simbol atau 

tanda, membutuhkan intepretasi subjek sebagai agenda struktural maupun 

objek (masyarakat).  

Sejumlah pemikir barat telah memposisikan adanya teori integrasi 

mikro dan makro yang menjadi sebuah fenomena sosial. Menurut para ahli, 

analisis teori mikro, memandang individu (subjek) sebagai sentradan 

penentu atau penggerak proses- proses social budaya di masyarakat. 

Sedangkan analisis teori makro, memandang struktur sosial atau faktor 

eksternal, atau masyarakat (objek) menentukan berbagai proses sosial dan 

budaya individu di masyarakat. 

Teori ekstrem mikro yang paling terkemuka di abad 20 adalah teori 

interaksionisme simbolik yang dikembangkan H. Mead dari H. Blumer. Inti 

dari pemahaman teori interaksionisme yakni kehidupan bermasyarakat 

terbentuk melalui proses interaksi social dan komunikasi antar individu, 

antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami 

maknanya melalui proses belajar atau interaksi sosial27. 

Paradigma intepretatif dalam semiotika merujuk pada simbol-simbol 

sebagai sebuah tanda yang berbentuk fisik dan dapat ditangkap oleh panca 

                                                           
25Bernard Raho SVD, Agama Dalam Perspektif Sosiologi, (Jakarta, Penerbit Obor ; 2013), cet pertama  
26 Max Weber,Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme, Cetakan Pertama, (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar;2006)  
27Geogrge Ritzer dan Douglas J/Goodman,Teori Sosiologi,Cetakan Kesepuluh (Kreasi Wacana; 2014) 
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indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau merefresentasikan 

hal lain diluar tanda itu sendiri.Tanda menurut C. S. Peirce terdiri dari 

Simbol (tanda yang muncul dari kesepakatan), Ikon(tanda yang muncul dari 

perwakilan fisik) dan Indeks (tanda yang muncul dari hubungan sebab-

akibat). Sedangkan acuan tanda ini disebut objek28. 

Objek atau  acuan tanda adalah  konteks sosial yang menjadi 

referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda.Interpretant atau 

pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan 

tanda dan menurunkannya kesuatu makna tertentu atau makna yang ada 

dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda.Hal yang 

terpenting dalam proses semiosis adalah bagaimana makna muncul dari 

sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang saat 

berkomunikasi.Berdasarkan relasi diantara tanda dan denotatumnya, Pierce 

membedakan tiga jenis tanda yakni ; 

1. Iconis atau Ikon 

 Ikon adalah suatu yang bisa ada sebagai suatu kemungkinan, terlepas 

dari adanya denotatum, akan tetapi yang dapat dihubungkan dengan 

denotatum berdasarkan persamaan potensial dengan sesuatu itu.  

2. Indeks  

Indeks adalah tanda yang sifat tandanya tergantung dari 

keberadaannya suatu denotatum. Dalam terminologi Pierce, merupakan 

suatu second suatu tanda yang mempunyai kaitan kausal ataupun 

berdekatan dengan apa yang diwakilinya, contoh asap dengan api, tidak 

ada asap kalau tidak ada api. Asap merupakan indeks.  

3. Simbol  

Simbol adalah suatu tanda, dimana relasi diantara tanda dengan 

denotatumnya ditentukan oleh suatu peraturan yang berlaku umum; 

                                                           
28http://bambangsukmawijaya.wordpress.com/2008/02/19/teori-teori-semiotika-sebuah-

pengantar.Diakses pada Selasa 11 Nopember 2014, pm. 18.00 

http://bambangsukmawijaya.wordpress.com/2008/02/19/teori-teori-semiotika-sebuah-pengantar.Diakses
http://bambangsukmawijaya.wordpress.com/2008/02/19/teori-teori-semiotika-sebuah-pengantar.Diakses


38 
 

ditentukan oleh suatu kesepakatan bersama atau konvensi29. Dalam tanda 

atau sign dikenal dengan trianggel yaitu antara tanda, pananda dan 

pertanda. Hubungan antara tanda (sign), penanda (signifier) dan penanda 

(signified) merupakan suatu kesepakatan atau sistem (langue) atau bisa 

dikatakan kode yang disepakati oleh masyarakat menjadi suatu 

bahasa.Hal ini terjadi pada tanda tingkat pertama, juga pada penanda dan 

pertanda tingkat pertama sedangkan pada tingkat kedua hal ini akan 

menjadi suatu ideologi. 

  

                                                           
29Terence Hawk, Structuralism & Semiotics, Routledge, ( London. 1988) yang dikembangkan Olih 

Solihat Karso.   
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F. Metode Penelitian 

F.1. Pendekatan Penelitian 

  Pada kegiatan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah 

kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada (Moleong 2014:5). 

F.2. Tipe Dan Dasar Penelitian  

Dalam penelitian ini, tipe yang digunakan adalah interpretatif, untuk 

menjelaskan berbagai simbol lewat audio yang memiliki kaitan dengan 

rumusan masalah yang diteliti sebagai dasar dari penelitian untuk berusaha 

mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya30. Dengan 

dasar Penelitian Semotik  menggunakan model semiotika Roland Barthes. 

Menurut Barthes, semiologi hendak mempelajari bagimana 

kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai dalam hal ini 

tidak dapat disamakan dengan mengkomunikasikan. Memaknai berarti bahwa, 

objek-objek tidak hanya menyampaikan informasi, dalam hal mana objek-

objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem stuktur 

dari tanda. Upaya intepretasi (penafsiran atau pemaknaan) terhadap simbol 

baik tanda, penanda dan pertanda sangat penting dalam telah menjadi bagian 

dari sebuah kebudayaan manusia tanpa harus ditinggalkan. Sehingga dalam 

penelitian dengan menggunakan interpretasi semiologi sebagai tanda untuk 

menafsirkan simbol Beta Maluku sebagai icon menyatukan segala perbedaan 

ditengah pluralisme masyarakat Maluku. 

Tanda adalah seluruh yang dihasilkan dari asosiasi penanda dengan 

pertanda. Hubungan antara signifier dan signified disebut signifikasi. Dalam 

                                                           
30Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta; Gajah Mada University 

Press,2003),h.47 
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penelitian ini, model semiotika Rolan Barthes bisa menjadi dasar peneliti 

dalam melihat sistem tanda lewat pola interkasi aktor film CDT Beta Maluku 

secara visual untuk melahirkan sebuah makna konstruksi sosial di Maluku. 

F.3. Waktu Penelitian   

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada rentang bulan Februari 

hingga bulan Maret 2015. 

F.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah film berjudul Cahaya Dari timur 

Karya Glenn Fredly berdurasi 120 menit terdiri dari 164 scene, yang dirilis 

pada tanggal  19 Juni 2014. 

F.5. Sumber Data  

 Penelitian ini bersifat kualitatif dan dalam proses pengumpulan data 

menggunakan data primer. 

Data primer berupa film Cahaya Dari Timur,  buku, web yang dijadikan 

sebagai refrence dalam meneliti film layar lebar Cahaya Dari Timur Beta 

Maluku dan wawancara dengan Sani Tawainela sebagai tokoh penting 

dalam film CDT yang bertujuan untuk memberikan sebuah kesimpulan 

terhadap upaya rekonsiliasi sebagai sebuah fakta pasca konflik di Maluku 

yang berkapnjangan. 

F.6. Unit Analisis Data 

Unit analisis data merupakan bagian terpenting dari objek yang 

diteliti dalam penelitian ini. Unit analisis data dari obyek penelitian ini 

adalah potongan audio dan visual yang dijadikan sebagai icon rekonsiliasi 

dalam film layar lebar “Cahaya Dari Timur Beta Maluku” dan dianggap 

memiliki kaitan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam melakukan 

analisis terhadap pesan maupun icon pada film ini, tentunya peneliti merujuk 

pada teori semiotika, pandangan sosilogi dan juga rujukan kebudayaan 

Maluku.  

Simbol yang diteliti terefresentasikan melalui penampilan perilaku 

tokoh dalam film CDT Beta Maluku. Film memiliki peranan penting dalam 
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membangun sebuah persepktif bagi masyarakat, sehingga sangat diharapkan, 

refresentasi simbol yang diteliti mampu memahami upaya konstruksi relasi 

sosial pasca konflik Maluku oleh masyarakat secara umum, lewat film CDT 

Beta Maluku. 

F.7. Teknik Analisis Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data (research) dengan mencari 

bahan-bahan primer dan sekunder yang dapat mendukung penilitian ini 

dengan mengidentifikasi dan signifikansi tanda, pemaknaan tanda dan juga 

analisis tanda pada film layar lebar Cahya Dari Timur Beta Maluku. 

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, kemudian 

diklasifikasikan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah 

ditentukan.dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis 

semiotika Roland Barthes. Barthes mengembangkan semiotik menjadi dua 

tingkatan pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi yang menghasilkan makna 

eksplisit untuk memahami makna yang terkandung dalam film Cahaya Dari 

Timur (CDT) Beta Maluku. 

 

 

   Peta Tanda Roland Barthes 

         1.                              2. 

    Signifier          

Signified(penanda)             

(pertanda) 

                             

3.Denotative Sign (denotatif tanda) 

3. Connotative Sign 

(penanda konotatif) 

4. Connotative 

Signified 

(pertanda konotatife) 
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5. Connotative Sign 

(tanda konotatif) 

 

Sumber : Paul Cobley & Litzza Jansz.1999. Introducing Semiotics (hlm.51). 

Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan pertanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda 

denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Denotasi dalam pandangan 

Barthes merupakan tataran pertama yang maknanya bersifat tertutup. 

Tatanan denotasi menghasilkan makna yang eksplisit, langsung dan 

pasti. Denotasi merupakan makna yang sebenar-benarnya, yang disepakati 

bersama secara sosial dan rujukannya pada realitas. 

Tanda konotatif merupakan penandaan yang mempunyai keterbukaan 

makna atau makna implisit, tidak lansung, dan tidak pasti, artiannya terbuka 

kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran baru. (Barthes dalam Nawiroh; 

2014). 

Model Simologi Roland Barthes : 

1. Denotasi 

Dalam Semiologi Roland Barthes, Denotasi merupakan sistem 

signifikansi tingkat pertama. Denotasi merupakan makna objektif yang 

tetap 

2. Konotasi 

Sedangkan Kontasi merupakan sisitem signifikansi tingkat kedua atau 

lebih memiliki makna subjektif yang variatif (variasi). 

Selain dua tanda diatas, Barthes juga mengemukakan adanya tanda 

lain yakni mitos dalam semiologi/semiotika. Mitos dalam pandangan Barthes 

berbeda dalam konsep mitos secara umum. Menurut Barthes mitos adalah 

bahasa, maka mitos adala sebuah sistem komunikasi dan mitos adalah pesan. 

Ciri-Ciri Mitos Menurut Roland Barthes: 

1. Deformatif 
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Barthes menerapkan unsur-unsur De Saussure menjadi form (signifier), 

concept (signified). Ia menambahkan signification yang merupakan hasil 

dari hubungan kdua unsur tadi. Signification menjadi mitos yang 

mendistorsi makna sehingga tidak harus lagi dinyatakan. Pada mitos, 

form dan concept harus dinyataka. Mitos tidak disembunyikan, karena 

mitos berfungsi mendistorsi bukan menghilangkan. 

2. Intensional 

Mitos merupakan salah satu jenis wacana yang dinyatakan secara 

intensional. Mitos berakar dari konteks historis. Pemcalah yang harus 

menemukan mitos tersebut.  

3. Motivasi  

Bahasa bersifat arbitrer, tetapi kearbiteran itu mempunyai batas, 

misalnya melalui afiksasi, terbentuklah kata-kata turunan; baca-

membaca-dibaca-terbaca-pembacaan. Sebaliknya, makna mitos tidak 

arbitrer, selalu ada motivasi dan analogi. Penafsiran dapat menyeleksi 

motivasi dari berbagai kemungkinan motivasi. Mitos bermain atas 

analogi antara makna dan bentuk. Analogi bukan sesuatu yang alami 

tetapi bersifat historis. (Barthes, Mytholohies,195, hlm. 122-130 dalam 

Irzi Susanto) 

 


