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BAB II 

DEMOKRASI, FILM, DAN HOLLYWOOD  

2.1 Demokras i dan Amerika Serikat 

Definisi dari demokrasi pada dasarnya sulit untuk dijelaskan karena begitu 

banyak pendapat-pendapat dari para ahli dalam mendefinisikan arti demokrasi 

tersebut. Sederhananya, demokrasi merupakan suatu sistem yang berlaku dalam 

pemerintahan suatu negara yang mana rakyat dalam negara tersebut memiliki hak, 

kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah 

tujuan pemerintahan, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut murni 

berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan berjalan sesuai dengan kepentingan 

rakyat.41 

Demokrasi memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya. Demokrasi 

yang pada istilah awalnya merupakan pemerintahan oleh rakyat dan dipimpin oleh 

rakyat demi kepentingan rakyat, mengalami sedikit perubahan pada aturan dalam 

sistem pemerintahan tersebut. Aturan yang dimaksud adalah penerapan hukum-

hukum yang disepakati dalam ketentuan memilih wakil rakyat yang akan 

memimpin pemerintahan. Selanjutnya dalam istilah modern, demokrasi lebih 

ditujukan sebagai upaya untuk menentang kekuasaan diktator atau kekuasaan 

absolut dari raja pada suatu pemerintahan.42 

41 Munir Fuady, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Bandung: Refika Aditama, hal. 2. 
42 Minderop, Op. Cit., hal. 20. 
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Setelah berakhirnya Perang Dunia II, demokrasi mulai digunakan sebagai 

dasar dari beberapa negara di dunia.  Penelitian yang dilakukan oleh UNESCO pada 

tahun 1949 mengemukakan bahwa: 

mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama 
yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang 

diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.43 

 
 

Gambar 2.1  Jumlah Negara Demokrasi Tahun 1800-201044 
 

 
 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui gambar di atas, perkembangan 

demokrasi telah dimulai sejak tahun 1800-an. Perkembangan demokrasi sempat 

terhenti dan jumlah negara demokrasi mengalami penurunan saat terjadi peristiwa 

Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Hal ini disebabkan karena negara-negara yang 

tergolong baru dan “muda” dalam menerapkan demokrasi akhirnya kembali 

                                                                 
43 Miriam Budiardjo, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Politik  (ed.4) , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 

105. 
44 Max Roser, Democracy, Our World in Data, diakses dalam https://ourworldindata.org/democracy/ 

(14/4/2017,01:36 WIB) 

https://ourworldindata.org/democracy/
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menjadi negara otokrasi ketika terjadi Perang Dunia tersebut. Setelah Perang Dunia 

II berakhir, jumlah demokrasi perlahan kembali meningkat dan semakin 

berkembang pesat hingga memasuki awal tahun 2010 di berbagai negara. 

 

Gambar 2.2 Sebaran Negara Demokrasi45 

 

 

Banyaknya negara-negara yang mulai menggunakan demokrasi menjadikan 

berbagai macam istilah demokrasi itu sendiri, seperti demokrasi konstitusiona l, 

demokrasi rakyat, demokrasi parlementer, demokrasi nasional, dan sebagainya. 

Bahkan negara komunis seperti Kuba dan China menganggap negara mereka sudah 

menggunakan demokrasi yang dikenal dengan demokrasi komunis. Perbedaan ini 

terjadi karena meskipun tiap-tiap negara menggunakan konsep demokrasi yang 

                                                                 
45 Ibid. 
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sama, tetapi dalam praktiknya setiap negara memiliki standar yang berbeda sesuai 

dengan kepentingannya dan prinsip ideologinya masing-masing.46 

Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal menerapkan demokrasi 

liberal sebagai prinsip ideologinya. Pasca Perang Dingin yang ditandai oleh 

runtuhnya Uni Soviet membuat pengaruh komunis sedikit melemah. Momentum 

ini dimanfaatkan Amerika Serikat untuk menyebarkan demokrasi sesuai dengan 

gaya demokrasi Amerika Serikat sendiri, yakni demokrasi liberal.47 

Amerika Serikat begitu gencar dalam menerapkan demokrasi karena bagi 

bangsa Amerika Serikat meyakini bahwa demokrasi merupakan suatu prinsip dasar 

dalam membentuk watak bangsa itu sendiri. Demokrasi merupakan suatu nilai-nila i 

yang dapat mengarahkan kehidupan bangsa dan negara dan nilai-nilai ini telah 

diterapkan selama ratusan tahun kehidupan bangsa Amerika Serikat. Demokrasi 

juga telah menjadi dasar dalam mengangkat derajat tiap-tiap individu demi 

keteraturan hidup bermasyarakat di Amerika Serikat.48 

Berdasarkan keyakinan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, demokrasi 

telah menjadi ideologi terhebat bagi mereka. Amerika Serikat berupaya agar 

demokrasi harus dilindungi, dipertahankan, dan disebarluaskan ke seluruh dunia. 

Penyebarluasan demokrasi juga diyakini akan bermanfaat bagi kehidupan sosial 

dan perekonomian Amerika Serikat.49 Selain itu, demokrasi yang telah berlangsung 

                                                                 
46 Cora Elly Noviati, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan , Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2 (Juni 

2013), hal.352, diakses dalam 

https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/107/106 (10/3/2017,20 :43 

WIB) 
47 Nasir Badu, Op.Cit., hal. 10. 
48 Ibid., hal. 11. 
49 Minderop, Op.Cit., hal 36. 

https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/107/106
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lama menjadi prinsip kehidupan masyarakat Amerika Serikat, tidak hanya 

digunakan sebagai sistem pemerintahan tetapi digunakan juga sebagai filoso fi 

hidup dalam berbangsa, beragama, hingga kehidupan keluarga yang merupakan 

komponen terkecil dalam kelompok bermasyarakat.50 Keyakinan yang menjadi 

pedoman hidup bangsa Amerika Serikat ini didasari oleh perjalanan sejarah panjang 

dan cita-cita bangsa Amerika Serikat dalam upaya untuk menjadi bangsa yang 

besar, kuat, dan dominan serta mampu untuk menjadi pemimpin dunia.51  

Sebagian besar dari beberapa negara penganut demokrasi, diantaranya 

menerapkan demokrasi liberal. Hal ini disebabkan karena demokrasi liberal dimula i 

oleh sebagian besar negara industri Barat yang cenderung menerapkan prinsip 

liberal. Negara tersebut selalu cenderung menjadi negara yang menerapkan 

beberapa prosedural dalam demokrasi seperti partisipasi politik, kompetisi dan 

akuntabilitas. Prosedural tersebut diyakini menjadi jaminan terbaik untuk 

melestarikan kebebasan individu. Oleh karena itu, liberal dan demokrasi tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa 

negara yang menerapkan sistem demokrasi non-liberal, yakni negara-negara yang 

memiliki ideologi rasialis atau nasionalis. Beberapa negara ini tetap melakukan 

prosedural pemilihan umum (pemilu), akan tetapi negara tersebut menolak adanya 

kebebasan memilih bagi kelompok minoritas seperti contohnya negara Iran dan 

Serbia yang menerapkan demokrasi non-liberal.52  

                                                                 
50 Nasir Badu, Op.Cit., hal. 11. 
51 Minderop, Op.Cit, hal. 44 et. Seq. 
52 Sean M. Lynn-Jones, Why the United States Should Spread Democracy , diakses dalam 

http://www.belfercenter.org/publication/why-united-states-should-spread-democracy 

(11/4/2017,22:10 WIB) 

http://www.belfercenter.org/publication/why-united-states-should-spread-democracy
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Perbedaan definisi antara demokrasi dan liberal tidak menghentikan 

Amerika Serikat untuk menyebarkan ideologi tentang demokrasi liberal, meski 

pada penyampaiannya ideologi itu tetap satu yaitu demokrasi. Amerika Serikat, 

walau demikian, tetap berusaha mendukung prinsip liberal dengan berupaya 

menekankan pentingnya kebebasan individu serta pentingnya hak asasi manusia.  

Amerika Serikat juga menganggap bahwa penyebaran demokrasi memiliki banyak 

keuntungan penting, yakni dapat memperbaiki nasib rakyat demokrasi baru dan 

membantu perdamaian internasional. Selain itu, penyebaran demokrasi 

memberikan kemajuan langsung terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat 

karena dengan adanya demokrasi yang dimiliki negara lain tentu tidak akan terjadi 

perang atau ancaman teroris terhadap Amerika Serikat, tidak akan terjadi adanya 

pengungsi negara lain yang mencari suaka di Amerika Serikat, dan negara yang 

memiliki demokrasi tersebut cenderung bersekutu dengan Amerika Serikat.53 

Namun pada perkembangannya, Amerika Serikat cenderung tidak 

mempertimbangkan adanya perbedaan ukuran demokrasi yang dijadikan indikator 

oleh Amerika Serikat terhadap satu negara dengan negara lainnya. Kadangkala 

terjadi pembiasan karena unsur kepentingan nasional kerap kali lebih ditekankan 

dibandingkan mengutamakan mendeteksi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-

nilai demokrasi yang terjadi. Contohnya adalah kasus invasi Amerika Serikat ke 

Irak di tahun 2003. Alasan invasi Amerika Serikat tersebut karena Irak di bawah 

pemerintahan Saddam Hussein menjadi negara yang tidak demokratis dengan 

tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tinggi, represif, mendukung terorisme 

                                                                 
53 Ibid. 
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internasional, dan mengembangkan persenjataan pemusnah massal.54 Akan tetapi, 

meskipun demikian Amerika Serikat tetap menganggap bahwa tindakannya adalah 

yang paling benar. Semua dilakukan demi kokohnya nilai-nilai demokrasi sesuai 

dengan keinginan Amerika Serikat sendiri. Hal tersebut didasari oleh keyakinan 

masyarakat Amerika Serikat yang menganggap bahwa demokrasi adalah ideologi 

yang baik dan memliki banyak manfaat dalam penyebarannya. Kepercayaan diri 

Amerika Serikat dalam menilai arti demokrasi tentunya menjadikan kualitas yang 

lebih penting daripada kuantitas dari demokrasi itu sendiri, sehingga Amerika 

Serikat tidak meragukan atau salah merepresentasikan makna dari demokrasi 

tersebut.55  

 

2.2 Penyebaran Demokrasi Oleh Amerika Serikat 

Amerika Serikat berupaya menyebarkan demokrasi karena bagi Amerika 

Serikat masyarakat umumnya hidup lebih baik di bawah pemerintahan demokratis. 

Bagi Amerika Serikat dengan adanya demokratisasi di negara-negara lain akan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan terciptanya sistem internasional yang 

lebih aman dan damai. 

Dalam menjalankan upaya menyebarkan demokrasi, pada awalnya 

pemerintah Amerika Serikat menggunakan metode carrot and stick dalam tindakan 

diplomatik pada kebijakan luar negerinya.56 Tindakan yang dilakukan tersebut 

                                                                 
54 Nasir Badu, Op.Cit., hal. 11. 
55 Lynn-Jones, Loc.Cit. 
56 The New York Times, U.S. Is Still Trying to Spread Democracy, diakses dalam 

http://www.nytimes.com/1993/10/15/opinion/l-us-is-still-trying-to-spread-democracy-259193.html 

(12/4/2017,00:12 WIB) 

http://www.nytimes.com/1993/10/15/opinion/l-us-is-still-trying-to-spread-democracy-259193.html
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yakni mengkritik pemerintahan suatu negara yang mengalami kemunduran 

demokrasi, mengapresiasi pemimpin negara yang mendukung demokrasi, 

memberikan bantuan kerjasama diplomasi antar negara, dan sebagainya. Dalam 

bidang perekonomian, Amerika Serikat juga menyebarkan demokrasi dengan cara 

memberikan tekanan ekonomi seperti sanksi terhadap pemerintah suatu negara 

yang berusaha menghancurkan demokrasi, namun dapat memberi dukungan 

ekonomi berupa bantuan dana pinjaman terhadap negara yang mendukung 

demokrasi. Dalam situasi darurat, Amerika Serikat juga menggunakan alat militer 

dalam upaya menyebarkan demokrasi, yakni dengan melakukan intervensi untuk 

menggulingkan pemerintahan suatu negara yang menerapkan sistem kediktatoran 

atau apapun yang bertentangan dengan demokrasi.57 

Sejalan dengan perkembangan waktu, Amerika Serikat mulai menggunakan 

cara persuasif dalam menyebarkan demokrasi. Propaganda adalah cara persuasif 

yang digunakan Amerika Serikat dalam menyebarkan demokrasi propaganda akan 

lebih mudah mempengaruhi target yang dipropaganda tanpa harus menggunakan 

cara militer atau bahkan kekerasan. Media yang digunakan sebagai alat propaganda 

adalah media massa, buku, film, dan selebaran (bisa berbentuk brosur atau poster).58 

                                                                 
57 Thomas Carothers, Aiding Democracy Abroad, diakses dalam 

http://www.nytimes.com/books/first/c/carothers -democracy.html (12/4/2017,00:42 WIB) 
58 Nurudin, Op. Cit., hal. 35 et. Seqq. 

http://www.nytimes.com/books/first/c/carothers-democracy.html
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Gambar 2.3 Propaganda Melalui Media Massa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Propaganda Melalui Buku59 

 

                                                                 
59 Gambar diakses dalam http://press.princeton.edu/titles/9696.html (28/5/2017,20:33 WIB) 

http://press.princeton.edu/titles/9696.html
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Gambar 2.5 Propaganda Melalui Media Film60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Propaganda Melalui Media Poster61 

 

                                                                 
60 Gambar diakses dalam http://johnpilger.com/dvds/the-war-on-democracy-uk- (28/5/2017,20:38 

WIB) 
61 Gambar poster diakses dalam http://www.ww1propaganda.com/ww1-poster/he-keeping-world -

safe-democracy-enlist-and-help-him (28/5/2017,20:41 WIB) 

http://johnpilger.com/dvds/the-war-on-democracy-uk-
http://www.ww1propaganda.com/ww1-poster/he-keeping-world-safe-democracy-enlist-and-help-him
http://www.ww1propaganda.com/ww1-poster/he-keeping-world-safe-democracy-enlist-and-help-him
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2.3 Sejarah Hollywood Hingga Keterkaitan Dengan Pemerintah Amerika 

Serikat 

Hollywood berdiri pertama kali pada tahun 1853. Asal mula Hollywood 

adalah berupa tanah seluas 160 hektar yang terletak di barat kota Los Angeles, 

California. Masyarakat yang tinggal di Hollywood pada saat itu mayoritas adalah 

petani karena Hollywood merupakan tanah yang subur dan cocok ditanami berbagai 

macam tanaman.62  

Pada tahun 1900 Hollywood semakin berkembang dengan memilik i 

populasi penduduk 500 orang. Selain itu kota ini sudah memiliki beberapa 

bangunan penting seperti kantor pos, gedung surat kabar, hotel, dan pasar. 

Perkembangan yang cepat ini membuat penduduk-penduduk di luar wilayah 

Hollywood tertarik untuk datang dan menetap di Hollywood, salah satunya adalah 

para pembuat film di Amerika Serikat.63 

Studio film yang cukup besar di Amerika Serikat pada saat itu adalah 

Motion Picture Patents Company yang terletak di kota New Jersey. Pemilik studio 

ini yang bernama Thomas Edison menerapkan aturan yang sangat ketat terutama 

dalam hak produksi. Hal inilah yang menjadi alasan para pembuat film untuk 

keluar dari New Jersey dan pindah ke Hollywood untuk membuat studio film 

sendiri.64 Seiring dengan perkembangan studio film yang pesat, pada tahun 1927 

sampai dengan tahun 1948 studio-studio film yang ada di Hollywood berhasil 

mengontrol produksi film di dalam maupun luar negeri. Studio-studio film besar 

                                                                 
62 United States History, History of Hollywood, California , diakses dalam http://www.u-s-

history.com/pages/h3871.html (30/3/2017,23:05 WIB) 
63 Ibid. 
64 Ibid. 

http://www.u-s-history.com/pages/h3871.html
http://www.u-s-history.com/pages/h3871.html
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di Hollywood pada saat itu adalah Paramount, RKO, 20th Century Fox, Metro 

Goldwyn Mayer, dan Warner Bros.65 

Saat ini Hollywood mengalami banyak perubahan dalam 40 tahun terakhir. 

Beberapa studio film besar di Hollywood berpindah tempat ke pusat kota Los 

Angeles, meski produksi film masih dilakukan di Hollywood. Beberapa rumah 

industri yang melakukan proses perbaikan film, effect, properti, hingga pasca 

produksi masih berada di Hollywood. Paramount Studios adalah studio film 

tunggal yang masih berada di Hollywood.66 

Selama proses perkembangan industri film di Hollywood pada awal tahun 

1900-an terdapat salah satu peristiwa penting, yakni keterlibatan pemerintah 

Amerika Serikat dalam menjalankan berbagai kebijakan-kebijakan baik dalam 

maupun luar negeri. Hollywood memiliki sejarah dalam mendukung kebijakan 

Amerika Serikat yang mana pada tahun 1917, ketika Amerika Serikat menghadap i 

Perang Dunia I, Committee on Public Information (CPI) yang bertanggungjawab 

di bawah perintah Presiden Woodrow Wilson meminta bantuan industri film 

Hollywood untuk membuat film yang mengandung dukungan penuh terhadap 

suatu kebijakan pemerintah Amerika Serikat.67 Hubungan antara Hollywood dan 

pemerintah Amerika Serikat berlanjut hingga Perang Dunia II, yang mana industr i 

film Hollywood ditugaskan untuk membuat film propaganda yang bertujuan untuk 

                                                                 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Julie Levesque, Screen Propaganda, Hollywood and the CIA, diakses dalam  

http://www.globalresearch.ca/screen-propaganda-hollywood-and-the-cia/5324589 

(31/4/2017,00:03 WIB) 

http://www.globalresearch.ca/screen-propaganda-hollywood-and-the-cia/5324589
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membangkitkan semangat berperang, salah satunya melalui film yang berjudul 

Casablanca.68 

Memasuki awal abad 20 pemerintah Amerika Serikat tetap menjalankan 

salah satu kebijakannya dengan menggunakan bantuan industri film Hollywood 

dalam melakukan propaganda. Agenda yang diberikan kepada Hollywood oleh 

pemerintah Amerika Serikat adalah upaya supremasi kulit putih dan pencitraan 

kekuatan militer Amerika Serikat. Pada agenda supremasi kulit putih, Hollywood 

menciptakan drama melalui film aksi dan perang yang mana pada peran tokoh 

musuh Hollywood menggunakan stereotype rasial seperti contoh peran musuh 

orang Vietnam pada film Rambo, peran musuh orang Arab pada film Black Hawk 

Down, dan peran musuh orang Jepang pada film Pearl Harbor.69 

Pada agenda pencitraan kekuatan militer sejak pasca serangan 9/11, 

Amerika Serikat melakukan operasi militer di Timur Tengah dengan menciptakan 

isu terorisme. Hollywood dilibatkan dalam agenda ini dengan membuat film-fi lm 

propaganda yang mengandung cerita agresi militer di Timur Tengah serta 

menciptakan Islamophobia bagi seluruh masyarakat internasional melalui film-

film yang ditayangkan. Kerjasama antara militer Amerika Serikat dan Hollywood 

sangat jelas karena dengan produksi film Hollywood yang menciptakan 

Islamophobia akan melancarkan berbagai kepentingan militer Amerika Serikat, 

                                                                 
68 Tim Dirks, The History of Film The 1940s, diakses dalam http://www.filmsite.org/40sintro.html 

(31/4/2017,00:16 WIB) 
69 Garikai Chengu, The History of Hollywood: Propaganda for White Supremacy at Home and US 

Mlilitary Abroad, diakses dalam http://www.counterpunch.org/2016/03/16/the-history-of-

hollywood-propaganda-for-white-supremacy-at-home-and-us-militarism-abroad/ (31/4/2017,01 :05 

WIB) 

http://www.filmsite.org/40sintro.html
http://www.counterpunch.org/2016/03/16/the-history-of-hollywood-propaganda-for-white-supremacy-at-home-and-us-militarism-abroad/
http://www.counterpunch.org/2016/03/16/the-history-of-hollywood-propaganda-for-white-supremacy-at-home-and-us-militarism-abroad/
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begitupun sebaliknya militer Amerika Serikat sebagai gantinya memberikan 

bantuan dalam perkembangan industri film Hollywood.70 

Kerjasama yang telah dilakukan antara Hollywood dan pemerintah 

Amerika Serikat tersebut menimbulkan opini bagi pengamat kebijakan politik luar 

negeri Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Hollywood benar-benar telah 

membantu dan menjalankan salah satu kebijakan Amerika Serikat melalui 

produksi film nya.71 Bahkan agen rahasia pemerintah Amerika Serikat, Central 

Intelligence Agency (CIA) mengatakan bahwa mereka telah bekerjasama dengan 

Hollywood sebagai penasehat dalam produksi film.72 Pernyataan tersebut semakin 

diperkuat oleh mantan agen CIA, Bob Baer yang mengatakan, “...There’s a 

symbiosis between the CIA and Hollywood...” pada saat pertemuan tahunan antara 

petinggi eksekutif studio film Hollywood di Sun Valley yang mana agenda dari 

pertemuan tersebut yaitu diskusi strategi media yang akan digunakan pada 

produksi film-film Hollywood berikutnya.73 

 

2.4 Media Film Sebagai Alat Propaganda 

Film merupakan media yang ditampilkan dengan sebuah rekaman gambar 

bergerak yang memiliki suara dan menceritakan suatu cerita yang telah 

direncanakan. Penyajian film yang diolah dengan baik dapat mempengaruhi 

                                                                 
70 Ibid. 
71 Soraya Sepahpour-Ulrich, Oscar to Hollywood’s “Argo”: And the Winners are ... the Pentagon 

and the Israel Lobby, diakses dalam http://www.globalresearch.ca/oscar-to-hollywoods-argo-and-

the-winners-are-the-pentagon-and-the-israel-lobby/5324333 (31/4/2017,00:18 WIB) 
72 Chengu, Loc.Cit.  
73 Matthew Alford and Robbie Graham, Lights, Camera... Covert Action: The Deep Politics of 

Hollywood, diakses dalam http://www.globalresearch.ca/lights -camera-covert-action-the-deep-

politics-of-hollywood/11921 (31/4/2017,00:25 WIB) 

http://www.globalresearch.ca/oscar-to-hollywoods-argo-and-the-winners-are-the-pentagon-and-the-israel-lobby/5324333
http://www.globalresearch.ca/oscar-to-hollywoods-argo-and-the-winners-are-the-pentagon-and-the-israel-lobby/5324333
http://www.globalresearch.ca/lights-camera-covert-action-the-deep-politics-of-hollywood/11921
http://www.globalresearch.ca/lights-camera-covert-action-the-deep-politics-of-hollywood/11921
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penonton sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh 

penonton yang menyaksikan film tersebut. Menurut Graeme Turner, film dalam 

penyajiannya berperan untuk mengkonstruksi dan menampilkan gambaran dari 

suatu keadaan realitas dengan tanda-tanda, tampilan suatu keadaan lingkungan 

sebenarnya, maupun ideologi- ideologi dan kebudayaan sebagai pesan yang akan 

disampaikan.74 Oleh karena itu, film memiliki pengaruh yang besar dan dapat 

digunakan sebagai alat propaganda yang efektif.75 

Film memiliki berbagai jenis atau yang dikenal dengan istilah genre. 

Sepanjang sejarah perkembangan film, terdapat 11 genre film yang telah pernah 

dibuat dan dipertontonkan kepada masyarakat. Jenis atau genre film tersebut yaitu 

Action, Adventure, Comedy, Crime and Gangster, Drama, Epics/ Historical, 

Horror, Musical, Science Fiction, War/ Anti-War, dan Western.76 

Genre Action merupakan film yang sebagian besar adegannya menampilkan 

berbagai macam aksi seperti penyelamatan, peperangan, perkelahian, pelarian, dan  

permasalahan latar belakang lingkungan yang dijadikan adegan film (banjir, 

ledakan, bencana alam, kebakaran, dll).77 Genre Adventure atau yang dikenal 

dengan film petualangan biasanya berceritakan tentang pengalaman atau lokasi 

yang indah dan dijadikan setting latar film. Banyak beberapa film juga 

                                                                 
74 Zein Mufarrih Mukhtaf, Rasialisme Militer Amerika Serikat Dalam Sebuah Konstruksi Sinema, 

Sebuah Representasi Atas Sentimen Rasial Dalam Film Platoon, IKON: Jurnal Komunikasi, 2007, 

hal. 87. 
75 Shoelhi, Op.Cit., hal. 157. 
76 Tim Dirks, Film Genres: Origins & Types, diakses dalam http://www.filmsite.org/filmgenres.html  

(18/4/2017,22:06 WIB) 
77 Tim Dirks, Main Film Genres, diakses dalam http://www.filmsite.org/genres.html#genres  

(28/5/2017,23:06 WIB) 

http://www.filmsite.org/filmgenres.html
http://www.filmsite.org/genres.html#genres
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menggabungkan genre action dan adventure ke dalam satu film sehingga dapat 

menghasilkan cerita yang menarik.78 

Genre Comedy atau film komedi merupakan film yang secara tampilan 

ditujukan untuk menghibur penonton dan sengaja diciptakan untuk menimbulkan 

respon tertawa bagi yang menontonnya. Alur cerita pada film komedi dibentuk 

dengan melebih- lebihkan situasi, bahasa, aksi, serta hubungan dan karakter pada 

film tersebut.79 

Genre Crime and Gangster merupakan film yang memperlihatkan cerita 

tentang aksi kriminal seperti aksi pembunuhan, perampokan, serta kelompok -

kelompok sindikat kejahatan pada suatu tempat tertentu yang dijadikan lokasi 

pembuatan film.80 Genre Drama merupakan film yang cenderung memperlihatkan 

situasi yang serius sehingga dapat mengubah emosi jiwa penonton sesuai dengan 

adegan yang ditampilkan.81 Genre Epics/ Historical merupakan film yang seluruh 

adegannya mengambil situasi cerita tentang sejarah atau legenda cerita zaman 

dahulu seperti masa-masa kerajaan/ dinasti.82 Genre Horror merupakan film yang 

didesain untuk menakut-nakuti penonton dengan tampilan adegan menyeramkan.83  

Genre Musical merupakan film yang ditampilkan dalam bentuk sinematik 

yang menekankan pada lagu dan rutinitas tarian atau adegan cerita yang 

dikombinasikan dari musik, tarian dan koreografi.84 Genre Science Fiction 

                                                                 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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42 
 

merupakan filim imajinatif yang tema ceritanya dilengkapi dengan berbagai tokoh 

pahlawan, alien, dan kehidupan planet lain.85 Genre War/ Anti-War merupakan film 

yang bertemakan tentang peperangan. Film peperangan cenderung digabungkan 

dengan jenis genre lain seperti film aksi, film petualangan, film drama, atau film 

komedi.86 Genre Western atau film barat merupakan genre yang bertema kehidupan 

masyarakat Amerika yang kemudian berhasil dikembangkan. Genre ini merupakan 

jenis film tertua dengan unsur-unsur yang mudah dikenali seperti adanya 

penggunaan pistol, kuda, kota-kota yang berdebu, koboi dan adanya suku indian.87 

Berdasarkan salah satu catatan sejarah dunia yakni Perang Dunia I, dalam 

praktik propaganda, film merupakan alat propaganda yang digunakan oleh Nazi. 

Tujuan dari propaganda yang dilakukan oleh Nazi yaitu untuk mempengaruhi 

rakyat Jerman agar dapat mendukung rencana Adolf Hitler dalam melawan 

pengaruh Zionis Yahudi yang telah menguasai pemerintah Amerika Serikat. Bagi 

Nazi, pengaruh Zionis Yahudi merupakan suatu ancaman yang dapat 

menghancurkan sosial ekonomi Jerman serta berbagai aspek kehidupan. Oleh 

sebab itu, untuk melawan segala ancaman dari pengaruh tersebut Nazi 

menggunakan kekuatan dari pengaruh propaganda film. 88 

Nazi dalam memproduksi film-film propaganda pada dasarnya tidak untuk 

menyebarkan upaya perlawanan terhadap pengaruh Zionis Yahudi, melainkan 

untuk memberi kekuatan terhadap image kepemimpinan Adolf Hitler. Film-fi lm 

yang digunakan sebagai alat propaganda Nazi dirancang dengan baik untuk 

                                                                 
85 Ibid. 
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87 Ibid. 
88 Shoelhi, Op.Cit., hal. 157 et. Seq. 
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memberikan pengaruh rasa kepatuhan terhadap apa yang diperintahkan oleh Adolf 

Hitler, sehingga massa yang telah terpengaruh oleh film-film tersebut mematuhi 

apa yang Hitler perintahkan tanpa terkecuali. Pengaruh yang kuat dari film-fi lm 

ini tidak terlepas dari dampak psikologis yang ditimbulkannya, karena efek visua l 

dari film tidak hanya tertanam pada pikiran penonton, namun juga dapat melekat 

secara emosional dalam jangka waktu yang lama.89 

Amerika Serikat juga menggunakan film sebagai alat propaganda. Sejak 

berakhirnya Perang Dunia II Amerika Serikat telah banyak melakukan 

propaganda melalui film-film nya. Film yang ditampilkan yaitu berlatarbelakang 

Perang Vietnam dengan memberikan pengaruh terhadap penonton tentang 

kekuatan militer Amerika Serikat. Contoh film-film tersebut antara lain, Coming 

Home dirilis tahun 1978, The Deer Hunter dirilis tahun 1978, Rambo First Blood 

Part II dirilis tahun 1985, Platon dirilis tahun 1986. Propaganda yang dilakukan 

Amerika Serikat melalui film-film tersebut bertujuan untuk memberikan 

pandangan kepada penonton bahwa Amerika Serikat dengan kekuatan militer nya 

adalah negara yang berhasil memenangkan pertempuran melawan Vietnam, 

meskipun dalam fakta sebenarnya Amerika Serikat dalam pertempuran melawan 

tentara Vietnam cukup kewalahan.90 

Berikut adalah film-film dari Amerika Serikat yang mengandung unsur 

propaganda sejak tahun 1960-an sampai dengan tahun 2014: 

                                                                 
89 Ibid., hal. 165. 
90 Nurudin, Op.Cit., hal. 36 et. Seq. 
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Tabel 2.1 Daftar Film Propaganda Oleh Amerika Serikat91 

Judul Film Tahun Genre/ Jenis Film 

The Longest Day 1962 Action, Drama, History, War 

From Russia With Love 1963 Action, Adventure, Thriller 

The Deer Hunter 1978 Drama, War 

Apocalypse Now 1979 Drama, War 

Firefox 1982 Action, Adventure, Thriller 

Top Gun 1986 Action, Drama, Romance 

Platoon 1986 Drama, War 

Rambo III 1988 Action, Adventure, Thriller 

Licence to Kill 1989 Action, Adventure, Thriller 

The Hunt for Red October 1990 Action, Adventure, Thriller 

Patriot Games 1992 Action, Thriller 

Sniper 1993 Action, Drama, Thriller 

Schindler's List 1993 Biography, Drama, History 

True Lies 1994 Action, Comedy, Thriller 

Golden Eye 1995 Action, Adventure, Thriller 

Mission: Impossible 1996 Action, Adventure, Thriller 

Air Force One 1997 Action, Adventure, Drama 

Tomorrow Never Dies 1997 Action, Adventure, Thriller 

Life is Beautiful 1997 Drama, War 

The World Is Not Enough 1999 Action, Adventure, Thriller 

Pearl Harbor 2001 Action, Drama, History, War 

Band of Brothers 2001 Action, Drama, History, War 

No Man's Land 2001 Drama, War 

24 (TV Series) 2001 Action, Crime, Drama 

Behind Enemy Lies 2001 Action, Drama, Thriller 

Black Hawk Down 2001 Drama, History, War 

We Were Soldiers 2002 Action, Drama, History, War 

The Sum of All Fears 2002 Action, Drama, Thriller 

Twin Towers 2003 Short 

Bufallo Soldiers 2001 Crime, Drama, Thriller, War 

Tears of The Sun 2003 Action, Drama, Thriller 

Downfall 2004 Biography, Drama, History 

Stealth 2005 Action, Adventure, Sci-Fi 

Syriana 2005 Drama, Thriller 

Munich 2005 Crime, Drama, History 

                                                                 
91 Sadsayeed, A List of Propaganda Movies, diakses dalam 

http://www.imdb.com/list/ls076748682/?start=1&view=compact&sort=release_date_us:asc&defau

lts=1&scb=0.7877301108195418 (14/4/2017,01:16 WIB) 
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United 93 2006 Drama, History, Thriller 

The Da Vinci Code 2006 Mystery, Thriller 

The Last King of Scotland 2006 Biography, Drama, History 

Flags of Our Fathers 2006 Drama, History, War 

Rescue Dawn 2006 
Adventure, Biography, 
Drama 

Freedom Writers 2007 Biography, Crime, Drama 

Elizabeth: The Golden Age 2007 Biography, Drama, History 

Lions for Lambs 2007 Drama, Thriller, War 

Traitor 2008 Action, Crime, Drama 

Quantum of Solace 2008 Action, Adventure 

Valkyrie 2008 Drama, History, Thriller 

Defiance 2008 Action, Drama, History, War 

The Stoning of Soraya M. 2008 Drama 

Behind Enemy Lies: Colombia 2009 Action, Thriller 

The Hurt Locker 2009 Drama, History, Thriller 

Inglourious Basterds 2009 Adventure, Drama, War 

Law Abiding Citizen 2009 Crime, Drama, Thriller 

Restepo 2010 Documentary, War 

The Pacific 2010 Action, Adventure, Drama 

Unthinkable 2010 Drama, Thriller 

I Want Your Money 2010 Documentary 

The King's Speech 2010 Biography, Drama 

The Debt 2010 Drama, Thriller 

The Devil's Double 2011 Biography, Drama, Thriller 

Captain America: The First Avenger 2011 Action, Adventure, Sci-Fi 

5 Days of War 2011 Action, Drama, War 

Jerusalem Countdown 2011 Thriller 

Homeland 2011 Crime, Drama, Mystery 

J. Edgar 2011 Biography, Crime, Drama 

Thrive 2011 Documentary, Sci-Fi 

The Iron Lady 2011 Biography, Drama 

Special Forces 2011 Action, Drama, War 

Touch (TV Series) 2012 Drama, Mystery, Sci-Fi 

The Dictator 2012 Comedy 

The Newsroom 2012 Drama 

Argo 2012 Biography, Drama, History 

Cleanskin 2012 Action, Crime, Drama 

Red Dawn 2012 Action, Thriller 

Skyfall 2012 Action, Adventure, Thriller 

Zero Dark Thirty 2012 Drama, History, Thriller 
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Company of Heroes 2013 Action, War 

Olympus Has Fallen 2013 Action, Thriller 

Murph: The Protector 2013 Documentary 

World War Z 2013 Action, Adventure, Horror 

Closed Circuit 2013 Crime, Drama, Mystery 

Sector 4: Extraction 2014 Action, War 

Jack Ryan: Shadow Recruit 2014 Action, Drama, Thriller 

The Outsider 2014 Action, Crime, Drama 

Captain America: The Winter Soldier 2014 Action, Adventure, Sci-Fi 

Boys of Abu Ghraib 2014 Drama, Thriller, War 

The Hornet's Nest 2014 
Documentary, Action, 
History 

Korengal 2014 Documentary, History, News 

America: Imagine the World Without 
Her 2014 Documentary 

Fury 2014 Action, Drama, War 

Covert Operation 2014 Action, Thriller 

American Sniper 2014 Action, Biography, Drama 

The Interview 2014 Comedy 

Dalam perkembangan praktik propaganda, Amerika Serikat juga 

menciptakan propaganda ideologis. Propaganda ini merupakan suatu upaya dalam 

menyebarkan pengaruh buruk terhadap ideologi yang dianut oleh negara lain dan 

bertentangan dengan ideologi yang dianut oleh Amerika Serikat. Contohnya yaitu 

upaya Amerika Serikat dalam menyebarkan nilai-nilai ideologisnya seperti 

demokrasi, HAM, sekularisme, dan liberalisme.92 Upaya-upaya tersebut 

merupakan program jangka panjang Amerika Serikat yang bertujuan untuk 

kepentingan Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan 

propaganda untuk memberikan pengaruh buruk terhadap lawan ideologinya 

seperti tuduhan citra buruk terhadap komunis, teroris, otoriter, dan citra-citra 

buruk lainnya.93 

                                                                 
92 Shoelhi, Op.Cit., hal. 239. 
93 Ibid. 


