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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Indonesia dengan segala permasalahan yang ada merupakan negara yang 

memiliki lebih banyak kelebihan baik sumber daya alam maupun sumber 

daya manusianya dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara kepulauan  

Indonesia ini memiliki belasan ribu pulau dengan lebih dari 250 juta jiwa 

penduduk. Keragaman Indonesia ini juga diperkuat dengan banyaknya etnis 

bahkan ribuan. Ratusan bahasa yang dipakai serta agama yang diyakini oleh 

penduduknya. Dengan demikian banyak yang sebernanya bisa dibahas 

tentang negara Indonesia dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya 

dari segi ilmu komunikasi tentunya. 

Nasionalisme sebenarnya adalah sebuah kata yang wujudnya pun tidak 

terlalu jelas atau abstrak. Nasionalisme pada masa penjajahan Indonesia 

mungkin bisa kita rasakan dalam cerita yang disajikan dalan buku pelajaran 

sejarah saat kita masih duduk di bangku sekolah dasar, menengah pertama 

maupun menengah atas. Tapi nasionalisme pada akhirnya mengalami 

pergeseran makna saat ini. Kita bahkan hanya tahu kata tersebut tanpa tahu 

apa maknanya dan apa yang bisa dilakukan dengan nasionalisme. 

Pandji dalam bukunya Nasional.Is.Me mengatakan bahwa Indonesia 

sebenarnya masih dijajah sampai detik ini, bukan oleh negara lain tapi oleh 

penduduknya sendiri. Disaat negara-negara lain yang ada mulai mengagung-



2 
 

agungkan Indonesia tapi justru penduduknya sendiri meronta dan memilih 

melarikan diri ke luar Negri. Bagaimana tidak ketika hadirnya sebuah media 

justru tidak memberikan rasa bangga dan nyaman bagi penduduk Negrinya 

sendiri. 

Media Massa dibagi menjadi tiga jenis yaitu media cetak, media 

elektronik dan juga media online. Contoh dari media cetak antara lain adalah 

koran, tabloid, majalah, dll. Sedangkan media elektronik antara lain, televisi 

dan radio. Media online contohnya internet. Media cetak dan media 

elektronik adalah media massa yang paling banyak diakses oleh masyarakat, 

baik masyarakat kelas bawah maupun kelas menengah bahkan kelas atas. 

Sedangkan media online biasanya hanya diakses oleh masyarakat kelas 

menengah ke atas. 

Media massa merupakan sarana penting dimana masyarakat 

mendapatkan banyak informasi disana, sebut saja televisi. Banyak masyarakat 

yang sejak kemunculan televisi mulai mendapatkan angin segar akan 

pemikiran bagaimana mudah nantinya mereka mendapatkan informasi dan 

hiburan tentu saja. Mereka menganggap informasi tidak lagi menjadi sebuah 

kebutuhan sekunder. Tetapi setiap harinya mereka merasa wajib untuk 

mendapatkan informasi, itulah akhirnya mengapa media massa khususnya 

televisi harusnya menjadi sarana baik bagi masyarakat tentang bagaimana 

rasa nasionalisme itu dibangun dan dibentuk oleh masyarakat Indonesia. 

Pertumbuhan media massa dan perkembangan dunia televisi  terlihat dari 

banyaknya stasiun televisi yang ada sekarang ini, baik stasiun TV berskala 
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nasional maupun lokal. Dengan semakin banyaknya stasiun televisi yang 

bermunculan maka program acara yang disajikan pun semakin beragam. 

Tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi yang 

dibutuhkan oleh khalayak.  

Dalam memenuhi kebutuhannya akan informasi, masyarakat Indonesia 

pastinya akan selektif dalam memilih program yang mereka minati dan 

butuhkan. Masyarakat tidak lagi menjadi penonton pasif akan hadirnya 

banyak informasi baru. Apalagi saat ini banyak program-program televisi 

yang tidak mendidik bahkan program yang dibuat menyalahi standar yang 

sudah diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI.  

Media massa kini sudah banyak melakukan konstruksi akan sebuah 

realitas tertentu di benak masyarakat. Sebagaimana mereka juga memaknai 

akan hadirnya konstruksi realitas tertentu. Media massa bukanlah saluran 

bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan bias dan 

pemihaknya (Eriyanto: 2009:23). 

Metro TV sebagai sebuah stasiun televisi swasta dengan segala jenis 

bentuk komersalisme yang dimilikinya juga memiliki program yang  

mengusung tema besar yakni nasionalisme. Program yang dimaksud Eagle 

Awards Competition, yakni program yang diperuntukan untuk anak muda 

kreatif Indonesia dan disajikan dalam bentuk  kompetisi atau ajang 

menciptakan sebuah karya film tentang fakta dan realita yang ada di Negara 

ini. Dimana para generasi muda dituntut kritis terhadap sesuatu yang terjadi 

di sekitarnya. Eagle Awards Documentary Competition yang ditayangkan di 
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Metro TV merupakan satu dari sangat sedikit program  acara televisi yang 

menyajikan hiburan dan juga menampilkan pendidikan khususnya mengenai 

pembuatan sebuah film bergenre dokumenter. 

Program ini menyoroti hal-hal tentang perkembangan bangsa dengan 

segala permasalahan yang dimiliki dan mengemasnya secara apik dan 

menarik untuk dinikmati. Membuat cerita dengan banyak permasalahan 

menjadi sebuah film dokumenter yang tidak hanya bernilai hiburan tapi juga 

pendidikan. 

Kini film dokumenter sudah menjadi sebuah tren tersendiri dalam 

perfilman dunia dan khususnya di Indonesia. Para pembuat film akan bisa 

bereksperimen dan belajar banyak hal ketika terlibat dalam sebuah produksi 

film dokumenter. Selain hanya untuk kepentingan program penayangan pada 

sebuah stasiun televisi, film dokumenter juga lazim untuk diikutsertakan pada 

berbagai festival film baik di dalam maupun luar Negri. Dan akhirnya pada 

tahun 1992, Festival Film Indonesia (FFI) memiliki kategori tersendiri untuk 

penjurian dengan jenis film dokumenter. 

Sebelumnya film dokumenter pernah menghiasi layar kaca televisi di 

Indonesia. Produksi pembuatan film ini dipelopori oleh stasiun TV pertama 

milik Indonesia yaitu TVRI (Televisi Republik Indonesia). Beragam jenis 

film dokumenter tentang kebudayaan, flora, fauna telah banyak dihasilkan 

dan disiarkan di stasiun televisi ini. Namun seiring berjalannya waktu dimana 

mulai banyak stasiun TV swasta yang bermunculan, TVRI tidak lagi menjadi 

satu-satunya stasiun TV yang menyiarkan acara ini. Metro TV adalah salah 
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satu stasiun televisi yang akhirnya meyiarkan program tersebut, meskipun 

konten dalam acara tersebut tergolong berbeda dengan yang pernah ada 

sebelumnya. 

Delapan (8) tahun lalu Metro TV membuat sebuah program alternatif 

tentang sebuah kompetisi film dokumenter. Judul program acara tersebut 

yakni Eagle Awards Documentary Competition. Tayangan ini mencoba 

mengajak dan berusaha menjadikan anak muda Indonesia membuat dan 

menjadikannya sutradara film dokumenter baru Indonesia.  Selain itu 

tayangan ini juga mencoba untuk mengajak masyarakat melihat berbagai 

potensi dan kemampuan bangsa Indonesia dibalik semua permasalahan dan 

keterpurukan yang sedang dihadapi. Karena film dokumenter tidak lepas dari 

tujuannya untuk menyebarkan berbagai informasi, pendidikan dan sebagai 

media propaganda bagi orang atau pada kelompok tertentu 

(Effendy,2002:12). 

Program ini akan meyeleksi setiap proposal yang diterima sebagai 

persyaratan sebagai peserta oleh para juri yang sudah ditentukan 

sebelumnyaoleh stasiun televisi Metro. Nantinya akan terpilih 5 proposal 

yang dibuat oleh 5 pasang peserta yang selanjutnya mereka akan menerima 

beasiswa dan sekaligus menjadi finalis dalam kompetisi ini. Penerima 

beasiswa akan menjalani program pelatihan dalam membuat film dokumenter 

mulai dari pra-produksi sampai pasca-produksi selama beberapa bulan di 

Jakarta. Pelatihan ini juga akan akan dipandu dan didukung oleh pembuat 

film dokumenter profesional untuk membantu para peserta dalam 
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merumuskan ide cerita yang telah diusulkan hingga menjadi sebuah treatment 

film yang siap diproduksi. 

Dari konsistensi Metro TV menayangkan acara Eagle Awards selama 

delapan tahun, meskipun dengan tema-tema yang berbeda di tiap tahunnya 

Eagle Awards tetap mencoba mengajak masyarakat untuk melihat berbagai 

potensi bangsa Indonesia yang ada dibalik banyaknya permasalahan yang 

sedang dihadapi (www.eagleAwards.com).  

Eagle Awards adalah program televisi dengan jam tayang prime time di 

Metro TV. Tapi tidak dapat dipungkiri jika Metro TV adalah stasiun TV 

swasta yang juga bersifat komersil di Indonesia. Sehingga muncul sebuah 

pertanyaan apakah mereka yang lolos menjadi peserta memiliki sikap 

nasionalisnya ketika memutuskan untuk bergabung dengan program ini, 

karena selama ini film yang dibuat oleh pengkarya selalu bercerita tentang 

bagaimana masyarakat kaum marjinal tetap hidup dan berupaya 

mencerdaskan kaumnya ditengah krisis Negara dimana mereka tinggal. 

Meskipun tema yang diberikan setiap tahunnya berbeda oleh Metro TV dan 

tim yang mengurusi program Eagle Awards sendiri. Bukankah mereka justru 

menambah daftar panjang program televisi yang menampilkan keburukan 

negaranya, bahkan mempertontonkannya di negara lain. 

Pada tahun 2011 lalu Eagle Awards mengusung tema tentang bagimu 

Indonesiaku yang juga memproduksi 5 buah judul film dokumenter. Salah 

satunya adalah film yang dibuat oleh 2 orang peserta yang berasal dari kota 

Banda Aceh yang sekaligus keduanya adalah mahasiswa Universitas 

http://www.eagleawards.com/
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Muhammadiyah Malang yang berjudul “Garamku Tak Asin Lagi”. Film 

tersebut menceritakan perjuangan para janda Aceh yang tetap memproduksi 

garam lokal ditengah monopoli pemerintah atas garam-garam impor. Film ini 

mendapatkan juara dengan kategori terfavorit pilihan pemirsa. 

Selain itu ada juga film yang bejudul “Presiden Republik Abu-abu” yang 

menceritakan perjuangan seorang untuk mendapatkan pengakuan atas daerah 

yang ditinggalinya yang juga berada di wilayah Indonesia. daerah tersebut 

diberi nama grey area karena tidak memiliki status daerah, dan penduduknya 

pun sulit mendapatkan pendidikan dan fasilitas kesehatan termasuk juga 

fasilitas berupa kartu kependudukan. Tokoh utama yang terdapat dalam film 

tersebut menjadi pahlawan yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas 

status daerah yang ditempatinya dari negara. Dalam film-film yang 

ditampilkan tersebut terlihat sisi nasionalisme dari seorang sineas film yang 

membuat, dan dalam film itu juga diperlihatkan sebuah bentuk nasionalisme 

lain oleh warga negara di suatu tempat. Film itu juga ditayangkan dalam 

program yang sengaja dibuat sebagai kritik untuk pemerintah melalui cara 

dan media yang berbeda dan lebih mudah dipahami. 

Audien sebenarnya bukanlah sosok yang pasif dalam memproduksi 

makna, mereka cenderung aktif dalam memproduksi makna. Media yang 

selalu menyajikan informasi setiap harinya pasti memberikan makna yang 

berbeda-beda tiap individu audien. Termasuk juga program acara ini. Disaat 

sebuah media nasional yang komersil menayangkan sebuah program yang 

melibatkan orang lain selain mereka yang bekerja di media tersebut. Pastinya 
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setiap audien akan memaknai secara berbeda fenomena tersebut. Bisa jadi 

mereka memaknai bahwa program ini hanya dibuat untuk menaikan rating 

dan memberikan iklan yang banyak untuk kebutuhan hidup media tersebut, 

namun bisa jadi audien memaknai secara berbeda stasiun televisi yang 

menayangkan program tersebut. Terlebih program ini menayangkan sebuah 

identitas nasionalisme kaum muda kreatif dengan paket atau sajian yang bisa 

dinikmati dengan cara yang berebeda. 

Universitas Muhammadiyah Malang merupakan satu dari banyak 

perguruan tinggi yang mencetak banyak sineas muda kreatif bagi Indonesia.  

Melihat banyak prestasi yang sudah diukir oleh mahasiswa khusunya 

dibidang sinema dalam berbagai kompetisi dengan banyak jenis genre juga 

yang dikerjakan. Bahkan 6 mahasiswanya juga telah mengikuti sebuah ajang 

bergengsi dan menjadi peserta dengan mendapatkan  beasiswa di kompetisi 

membuat film documenter Eagle Awards Metro TV tahun 2007, 2008 dan 

tahun 2011 lalu. 

Mereka yang memiliki latar belakang seorang sineas sejak lama dan 

sudah menciptakan banyak karya berupa film tersebut, pastinya memiliki 

beberapa pandangan dan jawabanya tersendiri dalam mengkritisi adanya 

program yang mengusung tema besar nasionalisme dan film, terlebih lagi 

adalah film dokumenter yang sejatinya menampilkan sebuah realitas. Selain 

itu mereka semua adalah mahasiswa yang pastinya memiliki rasa bangga 

dengan negara yang tanah dan airnya sudah menjadi penghidupan bagi 

dirinya sendiri dan juga bagi keluarganya. Pertanyaan besar akan arti dan 
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hadirnya nasionalisme program dan peserta pastinya juga terlintas di benak 

mereka. 

Berawal dari fenomena yang telah dijabarkan oleh peneliti di atas, maka 

peneliti tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian tentang 

pemaknaan yang diberikan oleh audien khususnya para sineas muda 

Universitas Muhammadiyah Malang pada nasionalsme yang ada pada 

program acara kompetisi membuat film bergenre dokumenter pada sebuah 

televisi komersil, program tersebut adalah Eagle Awards Competition di 

Metro TV. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini menginterpretasikan makna yang dihasilkan oleh khalayak 

dalam hal ini adalah mahasiswa sekaligus sineas yang ada di Universitas 

Muhammadiyah Malang tentang bagaimana nasionalisme dibangun dan 

digambarkan oleh sebuah media yang membawa orang luar yang tersebut 

sebagai bagian dari media mereka. Sehingga rumusan masalahnya adalah 

bagaimana pemaknaan nasionalisme pada program tayangan Eagle Awards 

Documentary Competition Metro TV menurut sineas Universitas 

Muhammadiyah Malang?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dibuat pasti memiliki tujuan, dalam 

pembuatannya, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara 
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para sineas di Universitas Muhammadiyah Malang dalam memaknai 

nasionalisme pada program tayangan televisi swasta yang dianggap komersil 

dalam program yang dibuatnya yaitu Eagle Awards Documentary Competition 

di Metro TV. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian pastinya mengharapkan sebuah hasil yang baik dan 

hasil itu dapat dimanfaatkan oleh peneliti maupun oleh orang lain. Manfaat 

dari penelitian ini antara lain adalah: 

D.1 Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi jurusan 

Ilmu Komunikasi khususnya mengenai kajian analisis resepsi dan 

nasionalisme pada sebuah program tayangan televisi swasta yang 

dinilai komersil. 

b. Penelitian ini nantinya dapat dijadikan rujukan sebagai referensi dan 

penambah ilmu bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian yang sejenis. 

D.2 Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi pertimbangan bagi 

para lulusan yang ketika terjun menjadi seorang praktisi sebuah 

media khususnya bidang penyiaran televisi untuk tidak membuat 

program acara yang merugikan siapapun atas hadirnya tayangan 

tersebut. 
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E. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini ada pada pemaknaan yang diberikan oleh 

audience/khalayak dalam hal ini adalah sineas-sineas film yang ada di 

Universitas  Muhammadiyah Malang tentang adanya nasionalisme dalam 

sebuah program tayangan televisi komersil. Program tersebut adalah 

kompetisi film dokumenter Eagle Awards Competition di Metro TV. 

Pemaknaan yang dihasilkan tersebut tersebut didasarkan pada latar belakang 

dari audience, yakni, umur, pendidikan, dan juga pengalaman. 

 

 


