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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan pemimpin di negeri ini selalu ramai jika 

diperbincangkan, baik dalam hal perpindahan kekuasaan atau kualitas 

kinerjanya selama masa pemerintahan. Peran media sangatlah besar, salah 

satunya dalam menyebarkan opini tentang profil calon pemimpin kepada 

masyarakat dalam rangka memberikan gambaran ideal. Selain itu media juga 

memantau serta menginformasikan kepada rakyat berkenaan dengan kinerja 

pemimpin terpilih selama masa jabatannya, apakah sesuai atau tidak dengan 

apa yang sebelumnya dijanjikan. 

Ada satu tema menarik yang selalu menjadi bahasan utama dalam 

forum pengamat negeri ini, yakni krisis kepemimpinan nasional beserta 

regenerasinya yang tengah dialami oleh pemerintah Indonesia. Rektor 

Universitas Paramadina Prof. DR. Anies Baswedan, Ph.d berpendapat bahwa 

Indonesia kini tengah mengalami krisis pemimpin yang memiliki ketegasan; 

berani dan diinginkan rakyat. Menurutnya, pemimpin nasional saat ini sering 

absen dalam peristiwa-peristiwa yang sebenarnya penting bersama rakyat, 

seperti halnya kasus kekerasan yang terjadi di daerah-daerah di tanah air. 

Anies menilai bahwa pemimpin negeri ini cenderung melakukan pembiaran 

dan tidak langsung bertindak untuk memberikan arahan kepada rakyatnya. 

Tak hanya itu masih menurut pandangan Anies, komunikasi di antara para 

pemimpin bangsa juga tak terjalin, bahkan pemimpin cenderung bertindak 



 

2 

 

melalui media dan mengumbarkan cerita di media. Terakhir dalam 

pernyataannya, ketidaktegasan pemimpin dalam menjalankan perannya akan 

berdampak terhadap bawahannya (B Kunto Wibisono, 2011). 

Hal senada disampaikan Prof. DR. Thamrin F Tamagola, Guru Besar 

Sosiologi dari Universitas Indonesia ini menambahkan pandangannya bahwa 

krisis kepemimpinan adalah sebuah keniscayaan yang pasti terjadi di semua 

negara, seluruh negara di dunia ini pasti akan mengalaminya. Ada tiga faktor 

yang menurutnya menyebabkan krisis kepemimpinan itu terjadi; Pertama, 

bermula ketika suatu negara tidak lagi memiliki calon-calon yang lebih baik 

dari sebelumnya dengan memperhatikan tiga dimensi yaitu stok, suplai dan 

jumlah kuantitatif. Kedua, adanya pemusatan kekuasaan yang dilakukan 

pemimpin, dimana sentralisasi kekuasaan hanya bergulir di segelintir orang 

saja, dalam istilahnya disebut oligarki. Ketiga, sulitnya mencari pemimpin 

yang berkarakter. Demikian Thamrin memaparkan kondisi yang tengah 

dialami oleh bangsa Indonesia (Haris Kurniawan, 2012). Pendapat dari dua 

tokoh akademisi diatas menggambarkan bagaimana kehadiran seorang 

pemimpin dengan konsep kepemimpinan yang ideal begitu didambakan demi 

terciptanya stabilitas pemerintahan yang baik. 

Islam memiliki sebuah konsep kepemimpinan yang dicontohkan 

langsung oleh Rasulullah Saw. melalui perantara wahyu di dalam Al Qur’an. 

Konsep kepemimpinan Islam mengajarkan salah satu contohnya berkenaan 

dengan pertanggungjawaban amanah tidak hanya bersifat horizontal (sesama 

manusia) namun juga bersifat vertikal (kepada Allah Swt). Mengingat 
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Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki entitas muslim terbesar di 

dunia tentunya konsep kepemimpinan Islam akan lebih mudah untuk di 

implementasikan. Namun tantangan yang muncul, selalu saja hal-hal yang 

berbau tentang ke-Islaman dibenturkan dengan dasar negara dan dianggap 

sebagai sebuah ancaman terhadap stabilitas nasional. Sehingga jika ada upaya 

dalam menerapkan konsep kepemimpinan Islam akan mendapat tentangan 

oleh pihak-pihak yang memiliki pemahaman parsial mengenai Islam. Padahal 

jika kita telaah secara historis, terbentuknya dasar negara Pancasila tidak 

terlepas dari peran para da’i dan ulama yang berjuang melalui jalur politik 

dengan membawa nilai-nilai kepemimpinan Islam sebagai prinsip 

perjuangannya dalam ranah politik tersebut (Husaini, 2009:13). 

Persoalan pemimpin akan mempengaruhi keadaan orang-orang yang 

dipimpinnya. Mengingat sabda Rasulullah Saw bahwa setiap diri kita adalah 

pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa 

yang dipimpinnya. Islam sebagai agama yang mayoritas di Indonesia, sudah 

lebih dulu menjelaskan kepada kita tentang figur dan gaya kepemimpinan di 

dalam Al Qur’an. Berikut terjemahan ayat yang membahas hal tersebut dalam 

QS. Al Anbiya ayat 79, “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai 

pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah 

Kami wahyukan kepada mereka untuk senantiasa mengerjakan kebajikan, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka 

selalu mengabdi” dan QS. As Sajdah ayat 24, “Dan Kami jadikan di antara 
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mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk degan perintah kami 

ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.”  

Mengingat media film sangat efektif dalam memberikan pengaruh 

kepada audiensnya, di Indonesia justru tema kepemimpinan tidak banyak 

diangkat kedalam film, jika adapun pasti sangat jarang kita temui. Sangat 

sedikit film-film yang mengangkat tema kepemimpinan atau kepahlawanan 

lebih khusus tentang kepemimpinan Islam. Beruntung ketika bulan Ramadhan 

tahun 2012M/1433H lalu kita disuguhkan dengan tayangan film yang 

mengisahkan tentang kehidupan Umar Ibn Khattab. Meskipun film ini bukan 

produksi dalam negeri namun mendapat sambutan yang cukup antusias oleh 

pemirsa seluruh nusantara. Dengan adanya film ini audiens di tanah air 

mendapatkan pemahaman mengenai tokoh Umar bin Khattab sebagai seorang 

pemimpin dalam sejarah Islam yang menjadikan asas keadilan dalam 

pemerintahannya. Juga menggambarkan bagaimana perjuangan dan idealitas 

seorang pemimpin dalam menjaga stabilitas negara dengan nilai-nilai 

moralitas Islam yang kini seakan-akan kehilangan citra diri. 

Kaitannya dengan semiotika, film adalah teks media. Teks dalam 

penelitian ini adalah film “OMAR”. Teks yang disampaikan tersebut 

merupakan sekumpulan tanda. Tanda-tanda tersebut menyampaikan sebuah 

makna. Makna akan muncul begitu teks dibawa ke dalam situasi sosial para 

pemirsanya. Tanda-tanda yang menyampaikan sebuah makna diorganisasikan 

oleh kode. Kode dikembangkan guna memenuhi kebutuhan suatu masyarakat 

atau budaya atau untuk mengeksploitasi saluran komunikasi yang tersedia 
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untuk mentransmisikannya. Kebudayaan adalah tempat kode dan tanda 

tersebut bekerja. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan semiotika Roland Barthes yang mengungkap makna dari sebuah 

tanda melalui dua tahap pemaknaan yaitu, denotasi dan konotasi yang 

dikaitkan dengan mitos. 

“OMAR” adalah sebuah film yang diproduksi oleh O3 Production dan 

MBC Dubai yang terdiri dari 30 episode. Yang menarik dari film ini adalah 

alurnya yang mengisahkan tentang kehidupan sosok pemimpin Islam 

bersahaja, Umar ibn Khattab dimana tidak ada tayangan serupa yang 

mengisahkan tokoh besar ini secara detail dan sesuai riwayat. Film yang 

menceritakan sejarah perjalanan hidup Umar bin Khattab dari seornag pemuda 

sampai wafat yang sarat dengan pesan-pesan moral yang menggetarkan hati 

juga mampu menjadi kritik sosial terhadap diri pribadi maupun pemimpin 

pada saat ini (Uci, 15 Agustus 2012).  

Film yang ditayangkan sejak tgl 21 Juli 2012 - 19 Agustus 2012 di 

MNCTV ini menekankan pentingnya sosok pemimpin yang merakyat serta 

keteguhan perjuangannya menegakkan keadilan agar dapat dirasakan oleh 

seluruh rakyatnya. Disisi lain memberikan pelajaran nilai kepada pemirsanya 

bahwa pemimpin harus selalu hadir bagi rakyatnya. Berdasar pada data 

AGBNielsen seperti yang dilansir mnctv.com film yang tayang pada jam sahur 

ini menduduki rating tertinggi selama bulan Ramadhan, angka rating 4,3 dan 

audience share sebesar 24,9 (Week 1231, 29 Juli 2012). Perolehan rating yang 

baik ini semakin diperkuat pula dengan banyaknya respon pemirsa melalui 
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surat elektronik dan media sosial. Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai film ini (MNCTV, 2012). 

Berdasarkan fenomena di atas, maka penelitian ini disusun dengan 

judul “TOKOH UMAR BIN KHATTAB SEBAGAI REPRESENTASI NILAI 

KEPEMIMPINAN ISLAM (Analisis Semiotika Pada Film “OMAR Ibn Al 

Khattab” Produksi O3 Production & MBC Group, UEA)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut: Apakah film “OMAR” merepresentasikan nilai 

kepemimpinan Islam? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui nilai kepemimpinan Islam yang direpresentasikan dalam film 

“OMAR”? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang 

komunikasi mengenai analisis semiotik dalam penggunaan tanda dan 

simbol dalam mengungkap makna dalam film. 
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2. Manfaat Praktis 

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penelitian 

komunikasi dengan metode kualitatif pendekatan semiotika dan semakin 

menambah pengetahuan keislaman kepada peneliti maupun pembaca 

berkenaan dengan kepemimpinan islam yang diteladankan oleh 

Rasululullah SAW dan para sahabat. Serta penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan dan masukan bagi pihak yang berkepentingan dan 

membutuhkan pengetahuan berkenaan dengan penelitian ini. 

3. Batasan Penelitian 

Penelitian dengan judul “Tokoh Umar Ibn Khattab Ra Sebagai 

Representasi Nilai Kepemimpinan Islam” adalah penelitian kualitatif. 

Adapun untuk menilai representasi ini nantinya akan dibatasi berdasarkan 

unit-unit analisis yang meliputi kostum, karakter, dialog, dan latar. 

Penelitian ini hanya meneliti 13 scene dari 9 episode film “OMAR”, yaitu 

episode 22 – 30. Karena pada episode tersebut mengisahkan tokoh utama 

ketika diangkat sebagai khalifah. 

4. Sistematika Penulisan 

Sistematika ini terdiri dari enam bab dan di dalamnya terbagi lagi 

menjadi sub-sub bab. Masing-masing sub bab tersebut disusun secara 

runtut dan saling berkesinambungan untuk mendukung isi daripada bab-

bab secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan 

disusun sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 
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Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusah masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan 

sistematika penulisan. Segala sesuatu yang terdapat dalam bab satu ini 

berusaha untuk menjelaskan alasan maupun tujuan dari fenomena 

yang diangkat dalam penelitian ini. 

b. Kajian Pustaka 

Bab ini berisi teori (konsep) yang dipakai dalam penelitian ini, 

diantaranya: film, membaca tayangan televisi sebagai teks, media 

membangun nilai, kepemimpinan islam, representasi dalam media, 

semiotika, dan sinematografi. 

c. Metode Penelitian 

Bab ini berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan metodologi 

penelitian yang diantaranya menjelaskan mengenai jenis penelitian, 

metode penelitian, sumber data, analisis data, kerangka analisis 

d. Deskripsi Objek Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang film “OMAR”, yang 

meliputi pengenalan tokoh-tokoh utama, sinopsis film dan karakter 

pemeran utama film “OMAR”. 

e.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab kelima ini memuat informasi mengenai analisa permasalahan 

yang diangkat. Informasi tersebut meliputi penguraian bagaimana 

representasi nilai kepemimpinan tokoh Umar ibn Khattab dalam film 

“OMAR” 
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f. Penutup 

Bab ini memuat hasil penelitian peneliti dalam bentuk kesimpulan dan 

saran. 


