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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, bahkan tanggal 22 

oktober lalu telah ditetapkan sebagai hari santri nasional meskipun pro dan kontra 

masih terus bergulir. Islam sebagai paham agama di Indonesia identik dengan 

organisasinya (ormas), diantaranya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU), 

bahkan yang radikal seperti Front Pembela Islam (FPI). Belakangan ini Islam 

sebagai paham agama yang telah mendunia mendapat kecaman hebat, terutama 

perihal kegiatan yang digencarkan oleh Islamic State Of Iraq And Syiria (ISIS). 

Di negara Barat, Islam dalam gerakan organisasinya mendapat sambutan 

yang tidak baik, namun sebaliknya Islam sebagai ajarannya yang universal sedang 

mendapat sambutan yang baik, seperti penerimaan mereka terhadap karya 

Jallaludin Rumi yang berisi ajaran Islam secara universal. Karya Rumi yang telah 

berumur puluhan tahun silam kini muncul kembali dan best seller. Ini 

menunjukkan bahwa fenomena fanatisme yang dilakukan anggota ormas Islamlah 

yang sebenarnya dipermasalahkan. Pertanyaannya menjadi, mengapa ajaran Islam 

dapat diterima di Negara Barat namun ormasnya tidak? 

Meminjam teori penggemar dalam budaya populer, fanatisme yang 

muncul dari ormas Islam ini memunculkan pula diskriminasi populer, ormas 

Islam memiliki sosok yang dikatakan Gramci sebagai elit sosial atau intelektual 

yang menjadi sosok dipatuhi oleh pengikut/ anggota ormas. Gagasan elit sosial 

inilah yang dijadikan petunjuk atau pedoman oleh massa atau pengikutnya. Fans 
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fanatik atau penggemar ini dikatakan oleh John Fiske sebagai kalangan yang 

sangat keras membedakan mana yang mereka sukai dan mana yang tidak mereka 

sukai, terutama yang berkaitan dengan idolanya. Ini menyebabkan penggemar rela 

melakukan apapun untuk membela idolanya, penggemar yang dibutakan oleh 

hasrat mencintai idolanya seringkali melakukan apapun tanpa berfikir panjang 

dampak apa yang akan terjadi atau manfaat dari apa yang dilakukannya, intinya 

mereka: penggemar, hanya melakukan segala hal demi idolanya. Inilah yang 

sedang terjadi pada Urban society pun pada ormas Islam terutama di Indonesia. 

Al-Quran sebagai kitab pedoman umat islam adalah berbentuk teks, berisi 

kode-kode bahasa yang sebenarnya akan memunculkan interpretasi berbeda dari 

pembacanya, hal ini menimbulkan pemaknaan yang sangat subjektif. Pada 

permasalahan aqidah perlu dilakukan ij’tihat dengan tidak menutup mata terhadap 

ilmu lain─ilmu barat sekalipun, terutama pada perkembangan budaya 

masyarakatnya. Setiap umat Islam seharusnya melakukan pembacaan dan 

pemahaman terhadap kitabnya, bukan sebaliknya hanya berpegang teguh pada 

tafsir ulama A atau elit sosial B misalnya, pun ormas Islam yang ada di Indonesia, 

seharusnya terbuka pada bentuk penelaahan aqidah secara terus menerus. Seperti 

munculnya fenomena Gusdurian atau Gusdurisme di Indonesia, berkali-kali dalam 

berbagai diskusi dikatakan bahwa jangan gelap mata menjadi penggemar 

Gusdurnya, namun coba pahami apa yang telah dipahami oleh Gusdur. Ini 

menarik, bahwa fenomena penggemar di Indonesia sulit untuk dikendalikan 

pertumbuhannya, dan jika disimak, dampaknya mulai meresahkan lingkungan. 

Ini juga sejalan dengan penelitian ilmiah ilmuan barat yang menemukan 

bahwa pada setiap otak manusia terdapat Godspot, hal ini menunjukkan bahwa 
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setiap diri membutuhkan Tuhan atau sesuatu yang dituhankan dalam hidupnya. Ini 

fenomena yang menarik, Islam sebagai spiritual religius seharusnya dapat 

mengambil alih perhatian masyarakat dengan membuktikan bahwa ajarannya 

adalah benar dan menjadi penuntun jalan hidup yang baik, Rahmatan lil’alamin, 

bukan sebaliknya memperdebatkan hal-hal yang sifatnya subjektif dan 

menyampingkan ajaran kebaikan dalam Islam yang sifatnya universal. 

Islam sebagai paham agama juga sedang marak di konstruksi dalam media 

film. Sebab film sejak kemunculannya hingga kini bukan saja menjadi media 

hiburan, namun sering kali menjadi alat propaganda untuk menyampaikan sebuah 

gagasan tertentu pada penontonnya. Masyarakat konsumsi mengalami perubahan 

dengan menilai identitas dirinya dari apa yang mereka konsumsi, bukan lagi dari 

apa yang telah mereka hasilkan: karya. Fenomena hijabers yang muncul di 

Indonesia juga memperlihatkan Islam bukan lagi dilihat sebagai pesannya, namun 

media apa yang digunakan untuk menarik perhatian dalam menyampaikan pesan/ 

dakwahnya. Ini juga terjadi pada Film di era postmodern. Pesan bukan lagi 

menjadi sentral dalam film, melainkan bergeser pada konstruksi medium-

mediumnya. Seperti siapa tokoh yang memainkan peran dalam film, kostum, 

setting, teknik shot, dll. 

Tahun 2012 lalu muncul lima film pendek yang dikerjakan bersama-sama 

oleh beberapa sutradara antara lain Hanung bramantyo, Emil Heradi, Karin 

Binanto, Indra Kobutz, dan Rahabi Mandra. Lima film ini dibuat berdasarkan 

puisi esai Denny Januar Ali atau yang biasa dikenal dengan nama Denny JA. 

Denny JA sendiri menjadi eksekutif Produser dalam pembuatan lima film pendek 

ini. Menariknya, lima film ini mengangkat Islam sebagai paham agama, namun 
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dalam sebuah fenomena sosial dimana tokoh ormas Islam dihadapkan pada 

permasalahan pribadi. Tidak berhenti di situ, elit sosial ini juga terbentur oleh 

budaya dan citra yang ia pertahankan sebagai seorang ketokohan. Film-film 

berjudul Bunga Kering Perpisahan, Cinta Yang Dirahasiakan, Minah Tetap 

Dipancung, Romi dan Yuli Dari Cukeusik, dan Sapu Tangan Fang Yin ini 

merupakan dramatisasi dari realitas yang merupakan fenomena sosial yang pernah 

terjadi di Indonesia, lebih tepatnya bertukar-tukar antara teks historis dengan teks 

roman, peneliti melihat film-film ini mendekonstruksi narasi besar. Praktik 

dekonstruksi dalam pengertiannya di sini adalah bukan menghilangkan atau tidak 

lagi menggunakan narasi besar, sebaliknya malah menggunakan narasi besar 

sebagai landasan dasar yang dibongkar dan kemudian diteliti secara detail hingga 

muncullah kemungkinan-kemungkinan sudut pandang baru di dalamnya. 

Seperti pada film Sapu Tangan Fang Yin yang menyuguhkan tokoh Fang 

Yin sebagai korban kerusuhan Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 ini berkaitan 

dengan teks historis, namun film ini lebih mengangkat kisah korban kerusuhan itu 

secara personal melalui tokoh Fang Yin yang fiktif. Ini juga terjadi pada film 

Romi dan Yuli Dari Cukeusik yang mengangkat fenomena kerusuhan di Cikeusik 

yang terjadi 2011 silam, yakni penganiayaan terhadap jama’ah Ahmadiyah setelah 

fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Kisah TKI di Arab 

Saudi yang dipancung sebagai teks historis juga diangkat dalam film Minah Tetap 

Dipancung, kisah cinta beda agama dan cinta sesama jenis dituangkan dalam 

Bunga Kering Perpisahan dan Cinta Yang Dirahasiakan. Fenomena sosial yang 

awalnya dalam lingkup teks historis ini dilihat lebih dari sisi komunikasi 

kelompok terkecilnya yakni keluarga, namun teks dalam narasi yang realis ini 
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tidak lagi murni, melainkan telah bertukar-tukar dengan ruang dramatis yang 

bentuknya surrealis. 

Pada kelima film yang dipersembahkan oleh Yayasan Denny JA Untuk 

Indonesia Tanpa Diskriminasi ini mengangkat tema besar Anti-diskriminasi, 

tokoh utamanya mengambil karakter feminim sebagai yang didiskriminasi, namun 

pada akhirnya berhasil lepas dari perlakuan diskriminasi. Terlepasnya figur dari 

diskriminasi bukan keberhasilannya melakukan perlawanan terhadap yang 

mendiskriminasi, sebaliknya, figur ini mencoba mencari jawaban mengapa 

mereka mendapatkan tindakan diskriminasi ini, lalu mencoba untuk 

membicarakannya dengan baik tanpa membalas tindak diskriminasi dengan 

melakukan diskriminasi juga. Denny JA lebih memilih bermain-main dengan 

menikmati kematian tokohnya sebagai bentuk kebebasan, tokoh feminim yang 

pada kebanyakan film-film ditampilkan sebagai sosok yang seksi dan menjadi 

objek mata maskulinitas, pada film ini dilihat sebagai sosok yang tidak melakukan 

revolusi, hanya saja berusaha untuk mengemukakan pendapat dari sudut 

pandangnya agar lepas dari diskriminasi, baik diskriminasi gender, ras, atau 

agama. 

Denny JA juga mengadakan lomba resensi lima film ini dengan hadiah 

yang nominalnya besar, namun yang menjadi pemenang cenderung bentuk resensi 

yang kurang tajam dalam melihat lima film ini. Akibatnya, pada banyak situs 

pemberitaan, terutama situs pribadi, film-film pendek Denny JA ini justru 

mendapat asumsi negatif dari beberapa umat muslim, mulai dari disebut membuat 

film yang menjelekkan Islam, sampai tuduhan mengangkat gagasan penganut 

Islam Liberal. Permasalahan ini menjadi nyaring sebab Denny JA sendiri 
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bukanlah seorang tokoh Islam, dan juga bukanlah seorang film maker, sehingga 

akan muncul juga pertanyaan, sebenarnya apa yang sedang direncanakan Denny 

JA dengan mengusung lima film ini? Sebab sekali lagi, film adalah bentuk paling 

cocok untuk menggulirkan propaganda. Fenomena ini memperlihatkan dengan 

jelas bentuk kematian sang pengarang, dimana pengarang tidak lagi berhak atas 

pemaknaan terhadap teks yang dilontarkan kepada masyarakat, dalam hal ini 

berbentuk lima film pendek, melainkan makna sepenuhnya berada pada pembaca 

atau penikmat. Namun meminjam kata Barthes, bahwa makna filmis tidak terletak 

pada artifisial dan struktur film, terutama sinematografinya saja, melainkan 

penonton atau penikmat perlu meneliti lebih detail dan teliti terhadap makna yang 

diimplisitkan pada shot-shotnya. 

Maka untuk melakukan penelitian terhadap lima film pendek ini, peneliti 

menemukan pendekatan analisis poststruktural, yakni makna tingkat tiga Barthes 

sebagai pisau yang pas, karena peneliti menemukan adanya praktik-praktik 

postmodernisme yang dilakukan oleh Denny JA dalam mengkonstruksi pesan dan 

menggunakan film sebagai media penyampai pesannya. Postmodernisme sebagai 

entitas yang digunakan Denny JA ini kemudian tampak dengan ditemukannya 

indikator–indikator postmodernisme dalam lima film Denny JA, di antaranya: 

karaterisasi identitas tokoh menjadi yang labil dan tidak koheren, penggunaan 

mikronarasi, penyajian permasalahan yang tidak mendalam dan hanya 

permukaannya saja, penggunaan ‘tukang cerita’ untuk menuturkan permasalahan 

masyarakat, hibriditas kode budaya dan simulasi sebagai pembentuk hiperrealitas, 

bentuk-bentuk intertekstualitas yang bertentangan dengan sastra modern yang 
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mengusung konsep garda depan, dekonstruksi teks yang menyebabkan tidak 

adanya makna tunggal, dan keterkaitan dengan budaya populer. 

Inilah yang menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian terhadap 

kelima film pendek ini. Dua pertanyaan dasar dalam melakukan penafsiran ini 

adalah pertama, bentuk diskriminasi seperti apa yang dilawan oleh Denny JA 

dalam lima film ini, dan yang kedua bagaimana ia menggunakan perangkat-

perangkat gaya postmodernisme pada elemen-elemen film untuk menunjukkan 

perlawanannya? Sehingga untuk memperoleh gambaran detail dari konstruksi 

tanda pada lima film pendek inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Film, Spiritualitas, dan Postmodernitas (Analisis Semiotik 

Poststruktural Pada Lima Film Pendek Denny Januar Ali).” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah diuangkapkan oleh peneliti, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

 1. Bagaimana pesan dan makna tanda-tanda spiritualitas secara kontekstual 

dalam lima film pendek Denny JA dilihat dari teori postmodern? 

 2. Bagaimana penggambaran Islam sebagai budaya pop dinarasikan dalam lima 

film Denny JA? 

 3. Bagaimana makna gagasan Indonesia Tanpa Diskriminasi yang diwacanakan 

Denny JA? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipetakan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

 1. Untuk memahami pesan dan makna tanda-tanda spiritualitas secara 

kontekstual dalam lima film pendek Denny JA dilihat dari teori postmodern, 

 2. Untuk memahami seperti apa penggambaran Islam sebagai budaya pop 

dinarasikan dalam lima film Denny JA, dan 

 3. Untuk memahami seperti apa makna gagasan Indonesia Tanpa Diskriminasi 

yang diwacanakan Denny JA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah menyusun rumusan masalah dan menemukan tujuan dari 

penelitian ini, maka terdapat dua manfaat yang nantinya dapat diperoleh dari hasil 

penelitian ini yakni: 

1.4.1 Manfaat Sosial (Audience Information) 

Manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah sebagai audience 

information, yakni peneliti melakukan kritik sosial terhadap lima film ini dengan 

alasan kesadaran audience perlu digugah sehingga berdayaa menghadapi pesan 

komunikasi massa dan tidak mudah dikelabuhi industri, terutama industri 

perfilman. 
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1.4.2 Manfaat Akademis 

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah agar kedepannya penelitian ini 

dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang 

menggunakan analisis teks dalam hal ini khususnya semiotik poststruktural yang 

mengarah pada pendekatan postmodernisme dan cultural studies. 

 


