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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Film Sebagai Medium Komunikasi Massa

Harus kita akui bahwa hubungan antar film dan masyarakat memiliki

sejarah yang panjang, Oey Hong Lee (1965:40)  berpendapat di dalam buku

Sobur Semiotika Komunikasi (2004,126)  bahwa kajian para ahli komunikasi,

“film sebagai alat komunikasi massa yang kedua muncul di dunia,mempunyai

massa pertumbuhannya pada akhir abad ke-19, dengan perkataan lain pada

waktu unsur-unsur yang merintangi perkembangan surat kabar sudah dibikin

lenyap. Ini berarti bahwa dari permulaan sejarahnya film dengan lebih mudah

dapat menjadi alat komunikasi yang sejati, karena ia tidak mengalami unsur-

unsur teknik, politik, ekonomi, social, demografi yang merintangi kemajuan

surat kabar dalam masa pertumbuhannnya dalam abad ke-18 dan permulaan

abad ke-19”. Film menurut oeng hong lee, mencapai puncaknya di antara

perang dunia I dan perang dunia II, namun kemudian merosot tajam setelah

tahun 1945, seiring dengan munculnya medium televisi.

Namun seiring dengan kebangkitan film pula muncul film-film yang

mengumbar seks, kriminal dan kekerasan. Inilah yang kemudian melahirkan

berbagai studi komunikasi massa. Namun perkembangan awal studi

komunikasi kerap berkutat di sekitar kajian mengenai dampak media. Selama

beberapa dekade, paradigma yang mendominasi penelitian komunikasi tidak

jauh beranjak dari “model komunkasi mekanistik”, yang pertama kali

diinstrodusir oleh Shannon dan Weaver (1949).  Komunikasi selalu
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diasumsikan oleh paradigma ini sebagai entitas pasif dalam menerima

pengaruh media massa.

Irawanto mengatakan, Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak

segmen sosial, lantas membuat para ahli bahwa film memiliki potensi utuk

mempengaruhi khalayaknya. Dalam banyak penelitian tentang dampak film

terhadap masyarakat, hubungan film dan masyarakat selalu dipahami secara

linier. Artinya, film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat

berdasarkan muatan pesan (message) di baliknya, pernah berlaku sebaliknya.

Kritik yang muncul terhadap prespektif ini didasarkan atas argumen bahwa

film adalah potret dari masyarakat dimana film itu dibuat. Filmselalu merekam

realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian

memproyeksikan ke atas layar. (Sobur, 2004 : 126).

2.2 Film Sebagai Bentuk Komunikasi Massa

Menurut Dedi Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar,

komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik

(radio, televisi), berbiaya relative mahal, yang dikelola oleh suatu lembaga

atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang

yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya

bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan selintas (khususnya

media elektronik). Meskipun khalayak ada kalanya menyampaikan pesan

kepada lembaga (dalam bentuk saran-saran yang sering tertunda), proses

komunikasi didominasi oleh lembaga, karena lembagalah yang menentukan
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agendanya. Komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi

public dan komunikasi organisasi berlangsung juga dalam proses untuk

mempersiapkan pesan yang disampaikan media massa ini.

Komunikasi massa juga bisa di artikan suatu proses dimana media

menyebarkan pesan kepada publik secara luas dan pada sisi lain dapat

diartikan sebagai bentuk komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah

khalayak yang tersebar, heterogen/berbeda sifat, anonim, melalui media cetak

atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan

sesaat oleh semua khalayak.

Ada banyak pendapat yang dikemukakan untuk mengupas fungsi-fungsi

komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa juga juga mempunyai latar

belakang yang berbeda satu sama lain. Apapun yang dikemukakan setidaknya

ada benang merah bahwa fungsi komunikasi massa secara umum bisa

dikemukakan, seperti informasi, pendidikan, dan hiburan Wirodono dalam

Matikan TV Mu Teror Media Televisi  di Indonesia. Komunikasi tidak hanya

diartikan sabagai pertukaran berita atau pesan, tetapi juga sebagai kegiatan

individu dan kelompok mengenai pertukaran data, fakta, dan ide. Maka dari

itu komunikasi massa juga dapat berfungsi untuk :

1. Informasi, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta,

opini,  pesan, komentar,  sehingga  orang  bisa  mengetahui  keadaan yang

2. Sosialisasi, yakni menyediakan dan mmengajarkan ilmu pengetahuan

bagaimana orang bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada, serta
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bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif.

3. Motivasi, mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui

apa yang mereka baca, lihat, dengar, melalui media massa.

4. Bahan diskusi, yaitu menyediakan informasi untuk mencapai persetujuan

dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang menyangkut orang

banyak.

5. Pendidikan, yaitu dengan menyajkan informasi yang mengandung nilai

edukasi, sehingga membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan

secara informal.

6. Memajukan kebudayaan, media massa menyebarluaskan hasil-hasil

kebudayaan melalui pertukaran siaran radio, televisi, atau media cetak.

pertukaran ini memungkinkan penigkatan daya kreativitas  guna

memajukan kebudayaan nasional masing-masing negara,  serta memperkuat

kerjasama masing-masing negara.

7. Hiburan, media massa adalah sarana yang banyak menyita waktu luang

semua golongan usia, dengan difungsikannya sebagai alat hiburan dalam

rumah tangga. Sifat estetikanya dituangkan dalam bentuk lagu, lirik,  bunyi,

gambar, dan bahasa, membawa orang pada situasi menikmati hiburan

seperti halnya hiburan lain.

8. Integrasi, yaitu banyaknya negara-negara didunia dewasa ini diguncang

oleh kepentingan-kepentingan tertentu, karena perbedaan etnis dan ras.

Komunikasi sepert satelit dapat digunakan untuk menghubungkan perbedn-

perbedaan itu dalam memupuk dan memperkokoh persatuan dan kesatuan
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bangsa.

Dari penjelasan tentang komunikasi massa diatas, dapat ditarik

kesimpulan bahwa media massa dapat diartikan sebagai sebuah media yang

digunakan untuk menyampaikan suatu pesan yang isinya berupa informasi

baik berupa audio dan visual yang diberikan kepada massa. Isi pesan tersebut

mengandung kekuatan untuk menjalankan fungsi-fungsinya.

Dalam film ‘Erau Kota Raja’, peneliti melihat adanya pesan yang ingin

disampaikan sang sutradara melalui serangkaian eksperimen yang

dilakukannya. Jadi yang diartikan komunikasi massa ialah penyebaran pesan

dengan menggunakan media yang ditunjukkan kepada massa yang abstrak,

yakni sejumlah orang yang tidak tampak oleh si penyampai pesan. Pembaca

surat kabar, pendengar radio, penonton televisi dan film tidak tampak oleh

komunikator. Dengan demikian, maka jelas bahwa komunikasi massa atau

komunikasi melalui media massa sifatnya “satu arah” (one way traffic). Begitu

pesan disebarkan  oleh komunikator, tidak diketahui apa pesan itu diterima,

dimengerti, atau dilakukan oleh komunikan.  Wartawan surat kabar, penyiar

radio, penyiar televisi dan sutradara film tidak mengetahui nasib pesan yang

disampaikan kepada khalayak  itu. (Onong Effendy, Dinamika Komunikasi

2015:50).  Maka dari itu munculah  penelitian studi tentang resepsi khlayak

dalam memaknai  suatu pesan yang dibuat oleh media.
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2.3 Film Sebagai Industri Hiburan

Umar Kayam dalam Film Sebagai sarana Hiburan dan ekspresi dramatic

mengatakan bahwa, Film lahir pada waktu industry telah memastikan dirinya

sebagai dinamika budaya yang menentukan dalam kehidupan modern. Film

lahir pada waktu perdagangan telah menentukan peranannya sebagai

coordinator terpenting dalam mencukupi kebutuhan materi masyarakat.

Ardianto dalam buku komunikasi massa suatu pengantar (2004:134)

mengatakan, industry film adalah industri bisnis. Predikat ini telah menggeser

anggapan orang yang masih meyakini bahwa film adalah karya seni, yang

diproduksi secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang-orang yang bertujuan

memperoleh estetika (keindahan) yang sempurna. Meskipun pada

kenyataannya adalah bentuk karya seni, industry film adalah bisnis yang

memberi keuntungan, kadang-kadang menjadi mesin uang yang sering kali

demi uang keluar dari kaidah artistic film itu sendiri.

Film kemudian dipandang sebagai komoditas industry oleh Hollywood,

bollywood, dan hongkong. Di sisi dunia yang lain, film dipakai sebagai media

penyampai dan produk kebudayaan. Hal ini bisa dilihat dari Negara  prancis

(sebelum 1995), Belanda, Jerman, dan Inggris. Dampakna adalah film akan

dilihat sebagai artefak budaya yang harus dikembangkan, kajian film

membesar, eksperimen-eksperimen pun didukung oleh Negara. Kelompok

terakhir ini menempatkan film sebagai asset politik guna media propaganda
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Negara. Oleh karena itu di Indonesia, film berada di bawah pengawasan

departemen penerangan dengan konsep lembaga sensor film.

Jenis-Jenis Film

Film dikelompokkan pada jenis film cerita, film berita, film dokumenter dan

film kartun (Effendy, 2003:210)

1. Film Cerita

Film cerita (story film) adalah jenis film yang mengandung suatu cerita

yang lazim dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop dengan bintang film

tenar dan didistribusikan sebagai barang dagangan. Cerita yang diangkat

menjadi topik film bisa berupa cerita fiktif atau berdasarkan kisah nyata

yang dimodifikasi, sehingga ada unsur menarik, baik dari jalan ceritanya

maupun dari segi artisticnya.

2. Film Berita

Film berita atau newsreel adalah film mengenai fakta, peristiwa yang

benar-beanr terjadi. Karena sifatnya berita maka film yang disajikan

kepada publik harus mengandung nilai berita. Kriteria berita itu adalah

penting dan menarik

3. Film Documenter

Film dokumenter didefenisikan oleh Robert Flaherty sebagai ”karya

ciptaan mengenai kenyataan(creative treatment of actuality) berbeda

dengan film berita yang merupakan rekaman kenyataan, maka film
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dokumenter adalah hasil interpretasi pribadi (pembuatnya mengenai

kenyataan tersebut).

4. Film Kartun

Film kartun (cartoon film) dibuat untuk konsumsi anak-anak, dan dapat

dipastikan kita semua mengenal tokoh Donald bebek (Donald duck), Putri

Salju (Snow White), Miki Tikus (Mickey Mouse) yang diciptakan oleh

seniman Amerika

Adapun dalam film mengadopsi genre dari karya cetak, dan dari domain

hiburan yang ada sebelumnya. Disini termasuk komedi, western,

misteri,horror, roman, melodrama, dan cerita perang.  Sinema datang dengan

berbagai variasi dan kombinasi, seperti drama-komedi. Factor utama genre

awal sinematik adalah kedekatannya dengan penonton-penonton akan

mengidentifikasi genre dengan mudah karena cerita, tata letak, dan konvensi

busananya mudah sekali ditebak.

2.5 Film dan Representasi Budaya

Budaya (culture) adalah perilaku belajar anggota kelompok sosial tertentu.

Budaya adalah sebuah pembelajaran, sosial yang diperoleh dari tradisi dan

gaya hidup para anggota masyarakat, seperti berpola, cara berpikir perasaan

dan cara bertindak.

Budaya memberikan berbagai pengalaman penting bagi manusia dengan

bentuk dan aturan tertentu. Mengacu pada pola bentuk-bentuk yang lebih luas
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tentang pengetahuan orang-orang untuk memahami kehidupan mereka, lebih

dari sekedar pergi ke opera atau museum.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan film Erau Kota Raja sebagai

objek penelitian. Film tersebut mengangkat keanekaragaman kebudayaan

kutai kartanegara yang berada di profinsi Kalimantan timur. Kebudayaan kutai

kartanegara sangat beraneka ragam, diantara keseluruhan budaya kutai

kartanegara, terdapat kebudayaan yang paling khas dan menonjol yaitu erau..

Dikutip dari laman www.academia.edu yang menjelaskan  bahwa Erau

adalah ritual adat tahunan masyarakat Kutai. Yang dipusatkan di Tenggarong,

Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.  Erau berasal dari

kata “eroh”, bahasa Kutai yang berarti “ramai”, “riuh”, “ribut” atau “suasana

yang penuh suka cita”.

Perayaan Erau untuk pertama kali digelar pada upacara “Tijak Tanah” dan

“Mandi Ke Tepian”, ketika Aji Batara Agung Dewa Sakti berusia 5 tahun.

Erau juga dilaksanakan setelah ia dewasa dan diangkat menjadi Raja Kutai

Kartanegara yang pertama (1300-1325). Sejak saat itu, Erau selalu diadakan

setiap terjadi pergantian atau penobatan raja-raja Kutai Kartanegara.

Pada perkembangannya Erau juga diselenggarakan dalam rangka

pemberian gelar dari raja kepada tokoh atau pemuka masyarakat yang

dianggap berjasa terhadap Kerajaan.

Dalam tradisinya, pelaksanaan Erau dilakukan oleh kerabat keraton/istana.

Mengundang seluruh tokoh pemuka masyarakat yang mengabdi kepada

kerajaan. Mereka datang dari seluruh pelosok wilayah kerajaan. Membawa
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berbagai bahan makanan, ternak, dan juga para seniman di tempatnya. Dalam

upacara Erau ini, Sultan serta kerabat keraton lainnya memberikan jamuan

makan kepada rakyat sebagai tanda terima kasih Sultan atas pengabdian

rakyatnya.

Representasi merujuk kepada konstuksi segala bentuk media (terutama

media massa) terhadap segala aspek realitas atau kenyataan, seperti

masyarakat, objek, peristiwa, hingga identitas budaya. Representasi ini bisa

berbentuk kata-kata atau tulisan bahkan juga dapat dilihat dalam bentuk

gambar bergerak atau film.

Konsep representasi sendiri dilihat sebagai sebuah produk dari proses

representasi. Representasi tidak hanya melibatkan bagaimana identitas budaya

disajikan (atau lebih tepatnya dikonstruksikan) di dalam sebuah teks tapi juga

dikonstruksikan di dalam proses produksi dan resepsi oleh masyakarat yang

mengkonsumsi nilai-nilai budaya yang direpresentasikan tadi.

Dalam kasus film sebagai representasi budaya, film tidak hanya

mengkonstruksikan nilai-nilai budaya tertentu di dalam dirinya sendiri, tapi

juga tentang bagaimana nilai-nilai tadi diproduksi dan bagaimana nilai itu

dikonsumsi oleh masyarakat yang menyaksikan film tersebut. Jadi ada

semacam proses pertukaran kode-kode kebudayaan dalam tindakan menonton

film sebagai representasi budaya.
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Dalam penelitian ini  audiens sebagai penikmat film akan

merepresentasikan makna makna yang terdapat dalam Film erau kota raja

yang didalamnya menyuguhkan tentang budaya kutai kartanegara.

2.6 Penonton Film Sebagai Audiens

Didalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) audiens adalah

pengunjung/pendengar suatu ceramah dan sebagainya, maka dari itu Audiens

juga bisa diartikan sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan

pemirsa berbagai media atau komponen beserta isinya, seperti pendengar radio

atau penonton televisi.

Dengan demikian Audiens dapat didefinisikan dalam beberapa aspek-

aspek lokasi (seperti dalam kasus media lokal), aspek personal (seperti ketika

media dicirikan dengan mengacu pada kelompok usia tertentu, jenis kelamin,

keyakinan politik atau pendapatan), aspek jenis media yang dipakai (teknologi

dan organisasi gabungan), aspek isi pesan (genre, materi pelajaran, gaya),

aspek waktu ('primetime' dan ‘primetime’, penonton dan juga lama

menonton).

Menurut Hiebert dan kawan-kawan, audience dalam komunikasi massa

setidak-tidaknya mempunyai lima karakteristik sebagai berikut :

1. Audience cenderung berisi individu-individu yang condong untuk

berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan social di antara

mereka. Individu-individu tersebut memilih produk media yang mereka
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gunakan berdasarkan seleksi kesadaran.

2. Audience cenderung besar. Besar disini berarti tersebar ke berbagai

wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. Meskipun begitu, ukuran

luas ini sifatnya bisa jadi relative. Sebab, ada media tertentu yang

khalayaknya mencapai ribuan, ada yang mencapai jutaan. Baik ribuan

maupun jutaan bisa disebut audience meskipun jumlahnya berbeda,

tetapi perbedaan ini bukan sesuatu yang prinsip. Jadi tak ada ukuran

tentang luasnya audience itu.

3. Audience cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan

kategori social. Beberapa media tertentu mempunyai sasaran, tetapi

heterogenitasnya juga tetap ada. Majalah yang dikhususkan untuk

kalangan dokter, memang sama secara profesi, tetapi status social

ekonomi, agama, dan umur tetap berbeda satu sama lain. Pembaca buku

ini juga heterogen sifatnya.

4. Audience cenderung anonym, yakni tidak mengenal satu sama lain.

Bagaimana mungkin audience bisa mengenal khalayak televisi yang

jumlahnya jutaan ? tidak mengenal tersebut tidak ditekankan satu kasus

per kasus, tetapi meliput semua audience. Sebab, bisa saja sesame

audience Trans7, antaranggota keluarga saling mengenal. Aka tetapi,

saling mengenal disini bukan berarti seperti itu maksudnya.

5. Audience secara fisik dipisahkan dari komunikator. Anda berada di

Yogyakarta yang sedang menikmati acara stasiun televise di Jakarta.

Bukankah ia dipisahkan dengan jarak ratusan kilometer ? dapat juga
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dikatakan audience dipisahkan oleh ruang dan waktu. (nurudin

2004:105)

2.7 Film Dalam Pandangan Cultural Studies

Cultural studies itu sendiri mempunyai beberapa definisi sebagaimana

dinyatakan oleh Barker antara lain yaitu sebagai kajian yang memiliki

perhatian pada:

hubungan atau relasi antara kebudayaan dan kekuasaan

1. seluruh praktik, institusi dan sistem klasifikasi yang tertanam dalam nilai-

nilai partikular, kepercayaan, kompetensi, kebiasaan hidup, dan bentuk-

bentuk perilaku yang biasa dari sebuah populasi berbagai kaitan antara

bentuk-bentuk kekuasaan gender, ras, kelas, kolonialisme dan sebagainya

dengan pengembangan cara-cara berpikir tentang kebudayaan dan

kekuasaan yang bisa digunakan oleh agen-agen dalam mengejar perubahan

berbagai kaitan wacana di luar dunia akademis dengan gerakan-gerakan

sosial dan politik, para pekerja di lembagalembaga kebudayaan, dan

manajemen kebudayaan.

2. Cultural studies adalah suatu arena interdisipliner dimana perspektif dari

disiplin yang berlainan secara selektif dapat digunakan untuk menguji

hubungan kebudayaan dengan kekuasaan.

3. Cultural studies terkait dengan semua pihak, institusi dan system

klasifikasi tempat tertanamnya nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan,

kompetensi-kompetensi, rutinitas kehidupan dan bentuk-bentuk kebiasaan
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perilaku masyarakat.

Dalam buku rachmah ida yang berjudul “metode studi media dan kajian

budaya”, menuturkan “Stuart Hall (1972) menjelaskan bahwa kajian media

dan budaya, atau yang lebih dikenal dengan Media And Cultural Studies, pada

dasarnya mencoba untuk menggoyang kemapanan berpikir kita tentang

“realitas” dan apa yang dimaksud dengan “real” (yang sebenarnya) dalam

kehidupan budaya kita sehari-hari. Dalam dunia yang sudah dipeuhi dengan

images atau gambar-gambar, dan tulisan-tulisan yang ada dikoran, televisi,

film, video, radio, iklan, novel dan sebagainnya, cara kita menentukkan diri

kita atau mendefinisikan kita dan lingkungan sekitar kita ternyata bervariasi,

dan berbeda satu sama lain.

Dalam era - yang disebutnya sebagai “media saturated world” – saat

kehidupan manusia telah dimediasi oleh media massa, dan cara kita melihat,

memandang, memahami dan berperilaku terhadap realitas sosial telah

diantarai oleh media massa. Apa yang ada disekitar kita, menentukan cara kita

bertindak dan berperilaku terhadapnya, karena apa yang kita liha, tonton, baca,

dengarkan, dan nikmati dari media massa seolah mengajarkan kita untuk

melakukan seperti itu. Pada kenyataannya, budaya kita sebenarnya juga

dibentuk oleh media massa yang kita nikmati tiap harinya.

Teori yang berkaitan dengan  studi resepsi yaitu, reception theory atau

teori resepsi, dimana analisis reception mengacu  pada studi tentang makna,

produksi danpengalaman khalayak dalam hubungannya berinteraksi dengan



22

teks media, lalu teori tentang encoding/decoding, yang mendorong terjadinya

interpretasi-interpretasi beragam teks media selama proses produksi dan

penerimaan (resepsi), dengan tiga interpretasi yang berbeda antara lain,

Dominan-hegemoni, Negotiated code, dan oppositional code.


