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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Komunikasi merupakan proses interaksi yang setiap harinya kita lakukan. Proses 

pertukaran informasi yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga 

kelangsungan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari komunikasi bukan hanya menjadi 

pelengkap dalam kehidupan manusia, tetapi telah menjadi kebutuhan pokok untuk 

bisa bertahan dan juga beradaptasi dengan lingkungan. Tapi proses keberhasilan suatu 

komunikasi tergantung seperti apa komunikator (penyampai informasi) dalam 

menyampaikan informasi kepada komunikan (penerima informasi) dan seperti apa 

umpan balik yang diberikan oleh komunikan. 

Komunikasi pada zaman sekarang semakin berkembang. Hal ini ditunjukkan 

dengan munculnya beberapa media komunikasi sebagai media pendukung yang juga 

dapat berfungsi sebagai komunikasi dan informasi.Awalnya media komunikasi hanya 

media tulis seperti Buku yang pertama kali dilakukan pada pertengahan 1400-an yang 

telah mengubah sejarah manusia dengan mempercepat pertukaran-pertukaran ide dan 

informasi antar manusia.1 Namun akhirnya media komunikasi visual menjadi 

berkembang dengan adanya koran dan majalah. Media komunikasi audio kemudian 

muncul sekitar tahun 1888, ketika Henrich Hertz pada mulanya mentransmisikan 

aliran melalui gelombang udara.2 Kemudian muncullah teknologi yang semakin 

canggih dengan hadirnya televisi dan diikuti dengan hadirnya media komunikasi 

                                                             
1John Vivian,Teori Komunikasi Massa. Edisi kedelapan,( Jakarta : Kencana) hal. 22 
2Winarni, 2003, Komunikasi Massa Suatu Pengantar, ( Malang : Universitas Muhammadiyah Malang) hal. 33 
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audio-visual yang sampai sekarang begitu dinikmati yang bernama film. Sebagai 

bagian komunikasi massa, film dapat menarik khalayak banyak orang, dengan daya 

tarik cerita ataupun alur dari sebuah film sehingga dapat menyampaikan pesan dan 

mempengaruhi penontonnya. Pesan yang disampaikan dalam film juga 

beranekaragam dan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Sehingga sangatlah ampuh 

untuk memasukkan, memasarkan dan memasyarakatkan ideologi-ideologi da gagasan 

baru. 

Film memiliki kesanggupan untuk memainkan ruang dan waktu, mengembangkan 

dan mempersingkatnya, menggerak majukan dan memundurkannya secara bebas 

dalam batasan-batasan wilayah yang cukup lapang. Meski antara media film dan 

lainnya memiliki kesamaan-kesamaan, film adalah sesuatu yang unik.3 

Dari pernyataan diatas, dapat kita simpulkan bahwa film benar-benar mampu 

mempengaruhi kondisi psikologis dari penontonnya. Paling tidak ada dampak yang 

terjadi setelah menonton sebuah film. Tergantung dari pesan yang disampaikan oleh 

sang sutradara dalam film yang sebagai komunikator sampai tidak kepada penonton 

yang merupakan komunikan. Bisa itu berdampak negatif dan bisa pula berdampak 

positif hingga akhirnya penontonlah yang berasumsi seperti apa film yang mereka 

tonton. Dalam hal tersebut, komunikasi tidak hanya secara verbal yakni dengan 

dialog yang disampaikan oleh pemeran film namun juga dengan bahasa nonverbal 

yakni melalui bahasa-bahasa gambar yang tertata dalam setting gambar, 

pengadeganan dan juga properti yang dipakai. 

                                                             
3Adi Prajaya,  Film dan Masyarakat Sebuah Pengantar, (Jakarta : BP SDM Citra Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail) hal 16 
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Timbuktu merupakankota multikultural, salah satu kota yang terdapat di sebelah 

barat Afrika tepatnya di negara Mali. Berlokasi disebelah selatan gurun sahara dan 13 

KM sebelah utara sungai Niger. Pada tahun 2009 telah dikonfirmasi bahwa jumlah 

populasi di kota ini sebesar 54.453 jiwa. yang terdiri dari berbagai suku pedalaman : 

Bozo, Songaï, Fulani, Moors , Tuaregs, Tamacheq dan Berabish. Timbuktu 

merupakan kota yang memiliki sejarah historis peninggalan Islam yang suci sehingga 

berbagai daerah seperti Kairo, Baghdad, Persia dan negara lain tertarik untuk 

mengetahui sejarah tersebut di kota Timbuktu. Namun sayangnya beberapa warisan 

budaya Timbuktu sudah banyak yang hilang entah di ambil oleh pribadi dan juga 

dijual pada pasar gelap.Bahasa yang dipakai di kota ini selain bahasa adat dari 

masing-masing suku, juga terdapat bahasa Arab, bahasa Perancis dan juga Bahasa 

Inggris.4 

Fenomena penjajahan dari kota tersebut adalah fenomena kelompok Islam 

radikal, dimana mereka nantinya mereka akan mempengaruhi suatu wilayah agar 

mengikuti aturan-aturan dari pemerintah kaum radikal. Kemunculan kelompok politik 

radikalisme Islam yang cukup berpengaruh berkaitan dengan didirikannya partai 

Ikhwanul Muslimin pada pertengahan abad ke-20. Dimana para pendirinya 

mengedepankan penafsiran Al-Qur’an secara subjektif untuk keselarasan kebutuhan 

politik partai menuju tangga kekuasaan yang pada mulanya partai politik itu berkaitan 

dengan arus kolonialisme yang dilancarkan Inggris, Amerika Serikat dan negara-

negara barat lainnya sehingga negara-negara tersebut memanfaatkan kehadiran partai 

Ikhwanul Muslimin dan kelompok pecahannya serta anggota teroris radikal untuk 
                                                             
4http://travel.nationalgeographic.com/travel/world-heritage/timbuktu/ diakses Jum’at 11 November 2015 pukul 10.30 WIB 

http://travel.nationalgeographic.com/travel/world-heritage/timbuktu/
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menghalau laju perkembangan kelompok pembebasan di negara-negara Islam.5 

Tujuan berdirinya gerakan ini sendiri adalah melebarkan sayapnya untuk 

menyebarkan pengaruhnya dalam berbagai bentuk atas dasar menegakkan kembali 

syari’at Islam, budaya serta pemikiran-pemikiran Islam berdasarkan kepentingan 

kelompok tersebut. 

Abderrahmane Sissako adalah sutradara yang berasal dari negara Mauritania yang 

merupakan negara tetangga dari negara Mali. Film Timbuktu merupakan salah satu 

film drama dari Sissako yang menorehkan banyak prestasi, hal ini dapat dibuktikan 

dengan diraihnya beberapa penghargaan seperti FIPRESCI award. Film Timbuktu ini 

di Mauritania mendapatkan nominated for Best Foreign Language Film at the 

Academy Awards pada tahun 2015 dan juga di Perancis mendapat penghargaan seven 

César awards.6 

Peneliti memilih film ini karena menurut peneliti, film ini sedikit berbeda dari 

film-film yang peneliti tonton dan dengan begitu peneliti juga ingin belajar dan juga 

memahami lebih dalam mengenai fenomena Islam radikal yang masih rancu dimata 

masyarakat tetapi telah populer di masyarakat Internasional maupun di masyarakat 

Indonesia sendiri. Dimana semakin meningkatnya kasus-kasus terorisme namun 

masih belum mengetahui termasuk kedalam golongan apa bentuk terorisme yang 

dilihat. Padahal agama Islam sendiri merupakan agama yang banyak sekali 

penganutnya lalu malah dianggap sebagai agama penebar teror. 

                                                             
5Ali Syu’aibi,Meluruskan Radikalisme Islam,(Ciputra : Pustaka Azhary)hal. 189 
6www.festival-cannes.com/en/archives/artist/id/147763.html diakses pada 11 Desember 2015 pukul 11.15 WIB 

http://www.festival-cannes.com/en/archives/artist/id/147763.html
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Dalam hal ini suatu fenomena Islam Radikal yang sempat membuat dunia gempar 

adalah pada peristiwa runtuhnya gedung World Trade Centre (WTC) pada tanggal 11 

September 2001 karena tertabrak oleh pesawat yang telah dibajak oleh sekelompok 

orang. Menurut berita ini kelompok Islam Radikal Al-Qaeda turut bertanggung jawab 

akibat aksi terorisme yang menyebabkan korban jiwa keseluruhan sebanyak 3.000 

jiwa akibat ledakan gedung tersebut.  Sehingga membuat kaum non muslim di 

Amerika  membenci umat Islam pada saat itu. Selain itu dikabarkan banyak terjadi 

fenomena aksi terorisme dan juga bom-bom bunuh diri yang dilaporkan dari berbagai 

negara. Berita ini menyebar keseluruh dunia dan menyebabkan citra agama Islam 

menjadi semakin jelek karena berdasarkan tragedi WTC itu, agama Islam menjadi 

dikenal orang banyak sebagai agama yang menebar terorisme dan kekerasan.7 

 Peneliti bertujuan dengan membahas fenomena Islam radikal dalam film ini.  Di 

dalam film ini, mengambil sudut pandang dari pihak non muslim untuk 

mendeskripsikan seperti apa pemerintahan yang terlihat radikalisme yang 

mengatasnamakan Islam dalam film ini. Meskipun sebenarnya Abderrahmane 

Sissako sang sutradara juga beragama muslim, namun sang sutradara peneliti ingin 

mengetahui seperti apa ideologi yang dibangun dan ditanamkan pada film ini dan 

pesan apa yang tersembunyi yang ingin disampaikan Sissako dalam fenomena Islam 

Radikal ini. 

Penelitian ini membahas tentang Islam radikal dimana dalam hal ini membedakan 

dengan penelitian yang lain, Selain ingin mendeskripsikan representasi Islam radikal 

                                                             
7 http://global.liputan6.com/read/2139100/foto-tragedi-wtc-911-yang-belum-pernah-anda-lihat diakses pada 29 April 2016 puku; 
05.42 W 

http://global.liputan6.com/read/2139100/foto-tragedi-wtc-911-yang-belum-pernah-anda-lihat
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dalam film yang mengungkap beberapa sejarah terkait dengan beberapa adegan yang 

memiliki indikasi Islam radikal dengan menggunakan metode semiotik Rolland 

Barthes yang memiliki 3 aspek yaitu denotatif, konotatif dan myth (mitos), peneliti 

juga ingin mengungkap ideologi tersendiri dari  seorang sutradara dari Abderrahmane 

sissako yang ada didalam film "Timbuktu" yang menceritakan kekacauan yang ada 

dikota Timbuktu pada tahun 2012 itu dimana terjadi krisis besar-besaran dan terjajah 

oleh sekelompok kaum radikalis.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana representasi Islam radikal yang 

digambarkan melalui adegan dan dialog dan direpresentasikan kedalam film 

“Timbuktu” karya Abderrahmane Sissako ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan,dengan adanya penelitian ini 

untuk memperoleh pemahaman apa dan bagaimana bentuk Islam radikal terjadi dan 

digambarkan dalam film "Timbuktu" karya Abderrahmane Sissako. 

D. Manfaat Penelitian       

1. Secara Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya 

kajian, wawasandan pengembangan lebih luas kepada mahasiswa jurusan ilmu 

komunikasi khususnya yang berkonsentrasi di bidang Audio Visual. Selain itu untuk 
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mengetahui seperti apa Islam radikal tang terjadi dan direpresentasikam kedalam 

sebuah media yaitu film. 

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam 

memahami dan memaknai dan memaknai pesan yang terkandung dalam sebuah film 

sehingga bukan hanya pesan yang tampak saja, melainkan pesan yang tidak tampak 

dalam sebuah film. 


