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BAB III 

ANALISIS ISI FILM THE DICTATOR 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menganalisa secara rinci 

mengenai film The Dictator. Penjelasan diawali dari data film kemudian resensi 

film atau jalan cerita film tersebut dari awal sampai akhir yang mana penulis 

menyaksikan langsung keseluruhan dari film The Dictator. Selanjutnya penulis 

menentukan teknik-teknik propaganda yang digunakan dalam film The Dictator 

dan pesan-pesan demokrasi melalui analisis isi deskriptif dari tiap-tiap adegan 

dalam film The Dictator yang mengandung unsur propaganda. Kemudian penulis 

akan memilah adegan-adegan tersebut dan menjelaskan pesan-pesan yang 

mengandung nilai-nilai demokrasi. 

3.1 Film The Dictator 

3.1.1 Data Film94 

Judul Film : The Dictator 

Jenis Film : Komedi 

Sutradara : Larry Charles 

Produser : Sacha Baron Cohen, Alec Berg, David Mandel, Jeff Schaffer 

Kategori : Remaja 

Artis  : Sacha Baron Cohen, Anna Faris, John C. Reilly, Ben Kingsley. 

94 A. O. Scott, The Tyrant as Tourist, “The Dictator” Sacha Baron Cohen’s New Comedy, The 
New York Times, diakses dalam http://www.nytimes.com/2012/05/16/movies/the-dictator-with-
sacha-baron-cohen.html (19/4/2017,01:05 WIB) 

http://www.nytimes.com/2012/05/16/movies/the-dictator-with-sacha-baron-cohen.html
http://www.nytimes.com/2012/05/16/movies/the-dictator-with-sacha-baron-cohen.html
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Gambar 3.1 Poster Film The Dictator95 

 

3.1.2 Resensi Film96 

Pada scene awal film ini, ditampilkan potret dari wajah mantan Presiden 

Korea Utara, Kim Jong Il dan tulisan “In Loving Memory of Kim Jong Il”. Penulis 

mengamati maksud dari penampilan ini merupakan keinginan produser film yang 

ingin menunjukkan rasa hormat kepada mantan Presiden Korea Utara tersebut 

yang telah wafat.97 

                                                             
95 Poster diakses dalam http://www.imdb.com/title/tt1645170/mediaviewer/rm2038701568 
(19/4/2017,01:12 WIB) 
96 Penulis menyaksikan film tersebut secara keseluruhan dan menceritakannya kembali disini. 
97 Ann Hornaday, “The Dictator” Movie Review, diakses dalam 
https://www.washingtonpost.com/goingoutguide/the-dictator-movie-
review/2012/05/15/gIQAKhG2RU_story.html?utm_term=.9c723a90d841 (6/4/2017, 23:47 WIB) 

http://www.imdb.com/title/tt1645170/mediaviewer/rm2038701568
https://www.washingtonpost.com/goingoutguide/the-dictator-movie-review/2012/05/15/gIQAKhG2RU_story.html?utm_term=.9c723a90d841
https://www.washingtonpost.com/goingoutguide/the-dictator-movie-review/2012/05/15/gIQAKhG2RU_story.html?utm_term=.9c723a90d841
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Gambar 3.2  Scene Awal Film The Dictator 

 

Memasuki awal cerita, film ini menceritakan tentang seorang pemimpin 

otoriter yang berasal dari Negara Wadiya, Afrika Utara bernama Laksamana 

Jenderal Haffaaz Aladeen. Haffaaz Aladeen dalam film ini diperankan oleh 

Sascha Baron Cohen, yang merupakan putra tunggal dari Kolonel Aladeen 

dilahirkan pada tahun 1973.  

Sejak usia tujuh tahun, Aladeen sudah dilibatkan dalam sistem kekuasaan 

dalam pemerintahan Wadiya sehingga pada saat itu Aladeen sudah dianggap 

sebagai salah satu orang yang paling berbahaya di dunia. Setelah Aladeen naik 

tahta menggantikan ayahnya, dia menjadi seorang pemimpin yang sangat otoriter 

dan akan membunuh siapapun yang bertentangan dengannya, meskipun 

kenyataannya dia adalah seorang pemimpin yang bodoh dan sering bertindak 

konyol.  

Dalam menjalankan pemerintahannya, Aladeen menerapkan kebijakan-

kebijakan aneh serta bertindak semaunya sendiri dan bahkan dia mengubah 
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banyak kosakata bahasa Wadiya menjadi kata “Aladeen” ke dalam kamus 

sehingga menimbulkan kebingungan pada masyarakat Wadiya. Secara tutur kata 

pun Aladeen selalu berkata kasar, berbicara kotor, rasis, dan terkadang berbicara 

hal-hal yang tidak masuk akal. 

Selanjutnya, diceritakan dalam film tersebut Aladeen sedang membuat 

proyek senjata nuklir yang menurut pengakuannya hanya digunakan untuk 

penelitian medis. Rencana Aladeen sebenarnya menggunakan nuklir tersebut 

adalah untuk menyerang Israel karena bagi Aladeen, Israel  merupakan suatu 

ancaman bagi negaranya. Namun, publik internasional menganggap proyek ini 

dapat mengancam keselamatan dunia sehingga Aladeen diminta untuk 

melaporkan senjata nuklir tersebut kepada Dewan Keamanan PBB atau jika tidak 

maka Dewan Keamanan PBB akan mengotorisasi serangan udara NATO kepada 

negara Wadiya. Akhirnya, Aladeen menyetujui dan berangkat menuju Amerika 

Serikat bersama pamannya dan seluruh pengawalnya untuk datang memenuhi 

panggilan PBB. 

Setelah tiba di Amerika Serikat, Aladeen ditempatkan di hotel mewah 

sebelum jadwal untuk menghadiri panggilan PBB. Selama tinggal di hotel 

tersebut, paman dari Aladeen yang bernama Tamir mempekerjakan seorang agen 

kemanan bernama Clayton dengan alasan untuk menjaga keselamatan dari 

Aladeen. Namun ternyata pada malam harinya ketika Aladeen sedang tidur, 

Clayton menculik Aladeen dan membawanya ke sebuah tempat untuk disiksa dan 

dibunuh. Usaha Clayton ternyata tidak berhasil dengan sempurna. Setelah berhasil 

mencukur habis janggut Aladeen dan membakarnya untuk menghilangkan barang 
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bukti, karena kecerobohannya Clayton justru membuat dirinya sendiri terbakar 

hingga mati. Aladeen akhirnya berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dan 

bergegas menuju markas Dewan Keamanan PBB untuk menghadiri panggilan 

PBB. 

Ketika Aladeen tiba di depan markas PBB dan berusaha untuk masuk, 

Aladeen ditahan oleh penjaga karena setelah dia kehilangan janggut khasnya, dia 

tidak dapat dikenali sebagai seorang pemimpin Wadiya yang asli. Pada saat itu 

Aladeen melihat ada seseorang yang mirip dengannya menggantikan posisinya 

sebagai pemimpin Wadiya. Ternyata orang tersebut merupakan suruhan dari 

Tamir bernama Efawadh yang ditugaskan untuk menggantikan posisi Aladeen 

yang asli agar dapat mendeklarasikan negara Wadiya menjadi negara demokrasi 

dihadapan forum PBB sesuai dengan rencana dan keinginan Tamir. Tamir 

melakukan hal tersebut karena kepentingannya untuk menguasai minyak di 

Wadiya agar dapat dijadikan lahan bisnis apabila Wadiya menjadi negara yang 

demokrasi. Menyadari hal tersebut, Aladeen sangat marah dan berusaha untuk 

menerobos masuk melompati pagar markas PBB meskipun akhirnya dia gagal 

karena petugas penjaga berhasil menjatuhkannya dengan semprotan air. Saat 

ditengah kericuhan tersebut, akhirnya Aladeen diselamatkan dan dibawa pergi 

oleh seorang wanita bernama Zoey. 

Aladeen mengaku sebagai Allison Burgers pada Zoey dan dia menjalani 

hidup dengan menyamar sambil  merencanakan sesuatu agar dapat menggagalkan 

usaha dari Tamir. Saat berkeliling di tengah kota, dia menjumpai Nadal, seorang 

ilmuwan nuklir pada saat menjadi bawahannya di Wadiya. Aladeen terkejut 



52 
 

karena dia mengira Nadal sudah dieksekusi mati hanya karena berbeda pendapat 

dengan Aladeen tentang bentuk rudal nuklir. Aladeen akhirnya mengikuti Nadal 

sampai akhirnya tiba di sebuah restoran bernama Death to Aladeen yang di 

dalamnya merupakan tempat berkumpul orang-orang yang pernah dia perintahkan 

untuk dieksekusi, namun ternyata orang-orang tersebut sama sekali tak pernah 

dieksekusi. Mereka hanya diasingkan ke Amerika Serikat dan membuat sebuah 

daerah yang bernama Little Wadiya. Setelah Aladeen dan Nadal bertemu, mereka 

akhirnya sepakat bekerjasama untuk menggagalkan rencana jahat dari Tamir 

sehingga Aladeen bisa kembali menjadi pemimpin negara Wadiya yang 

sesungguhnya dan imbalannya Nadal kembali diangkat menjadi pemimpin 

ilmuwan nuklir Wadiya. 

Tamir yang mengetahui bahwa Aladeen masih hidup kemudian mengirim 

Etra, seorang wanita penjaga, untuk membunuh Aladeen. Namun usaha 

pembunuhan Aladeen kembali gagal setelah Aladeen berhasil membunuh Etra 

yang hanya didorong masuk ke dalam kolam air oleh Aladeen. Akhir dari cerita, 

usaha Aladeen dan Nadal berlanjut hingga keduanya berhasil menyelinap ke 

tempat acara penandatanganan deklarasi digelar. Aladeen akhirnya berhasil 

sampai ke podium penandatanganan deklarasi dan merobek konstitusi tersebut 

seraya berkata bahwa Wadiya lebih baik tanpa demokrasi. Zoey yang ikut 

menyaksikan pernyataan Aladeen tersebut menangis karena ternyata Aladeen 

tidak seperti orang yang ia kenal ketika Aladeen menyamar menjadi Allison. Zoey 

sebenarnya menyukai Aladeen dan tidak ingin jika Aladeen menjadi seorang 

diktator. Melihat Zoey bersedih, Aladeen akhirnya merubah keputusannya untuk 
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menerapkan sistem otoriter di Wadiya dan mengakui bahwa demokrasi adalah 

sistem yang baik. Aladeen juga menyukai dan mencintai Zoey, karena Zoey telah 

membuka pikiran Aladeen dengan kebaikan dari demokrasi. Akhirnya, Aladeen 

menikah dengan Zoey dan menerapkan sistem demokrasi di Wadiya serta 

mengadakan pemilu untuk pertama kalinya di Wadiya. 

 

3.2 Analisis Isi Scene Yang Mengandung Unsur Propaganda 

Berdasarkan teknik analisa data yang telah dibahas pada bab I, penulis 

menggunakan teknik analisis isi deskriptif yang kemudian dikaitkan dengan 

komponen dalam teknik-teknik propaganda untuk menganalisis isi scene yang 

mengandung unsur propaganda dalam film The Dictator. Teknik-teknik 

propaganda yang mencakup tujuh komponen tersebut antara lain yaitu Name 

Calling, Glittering Generalities, Transfer, Testimonials, Plain Folks, Card 

Stacking, dan Bandwagon. Dalam pengamatan isi film The Dictator, penulis tidak 

menyertakan komponen Testimonials, Plain Folks dan Bandwagon karena ketiga 

komponen tersebut tidak terkandung dalam isi film The Dictator. Selanjutnya 

penulis akan menjelaskan komponen-komponen yang terkandung dalam isi film 

The Dictator, yaitu Name Calling, Glittering Generalities, Transfer, dan Card 

Stacking. 

3.2.1 Name Calling 

Seperti yang telah dijelaskan mengenai teknik propaganda pada bab I, 

secara singkatnya Name Calling merupakan suatu perkataan atau pernyataan yang 

mengandung suatu penyebutan atau julukan yang bermakna buruk. Adegan-
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adegan yang mengandung teknik Name Calling pada film The Dictator adalah 

sebagai berikut di bawah ini. 

a. Scene 1: Prolog pertama dalam film ini menggambarkan tentang informasi 

siapakah Laksamana Jenderal Haffaaz Aladeen. Dalam bagian ini penulis 

melihat prolog yang mengatakan bahwa ayahnya, Kolonel Aladeen, adalah 

pemimpin diktator yang buas dan penuh kekerasan. Berdasarkan prolog 

tersebut, penulis menyimpulkan bahwa propagandis menggunakan teknik 

Name Calling yang mana narator pada adegan tersebut menyebutkan 

bahwa pemimpin yang diktator adalah pemimpin yang buas dan penuh 

kekerasan. 

 

Gambar 3.3 Adegan Name Calling scene 1 

 

 

Pada adegan tersebut menayangkan adegan dimana suatu media 

pemberitaan yang bernama ABN (media fiktif) mengatakan bahwa 

Kolonel Aladeen adalah seorang “diktator yang buas dan penuh 
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kekerasan”. Sebutan tersebut merupakan julukan yang benar-benar ingin 

ditegaskan oleh narator agar penonton berpendapat bahwa Kolonel 

Aladeen benar-benar seorang pemimpin diktator yang kejam. Setelah 

adegan ini kemudian dilanjutkan dengan adegan Kolonel Aladeen 

menembak mati seorang badut karena gagal menghibur Kolonel Aladeen 

agar bisa tertawa. 

b. Scene 2: Pada adegan ini memperlihatkan gambar Aladeen ketika masih 

berusia tujuh tahun sedang menggenggam cerutu dan senapan. Sungguh 

tidak sewajarnya anak kecil berusia tujuh tahun tersebut melakukan 

tindakan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya. Selain 

itu, disebutkan juga di adegan tersebut bahwa Aladeen adalah orang yang 

paling berbahaya di dunia. Kata “berbahaya” tersebut merupakan julukan 

yang buruk terhadap Aladeen, bermakna bahwa Aladeen adalah orang 

yang berbahaya dan tidak boleh sembarangan didekati. 

 
Gambar 3.4 Adegan Name Calling scene 2 
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c. Scene 3: Pada adegan ini narator film The Dictator menceritakan 

bagaimana Aladeen sedang mengembangkan proyek senjata nuklir di 

negaranya. Narator menyebut kata “anjing gila” pada Aladeen yang 

maksud dari kata tersebut merupakan ungkapan ketidakwarasan Aladeen 

sebagai pemimpin Wadiya dan kata-kata tersebut jelas merupakan sebutan 

yang buruk karena menyamakan Aladeen dengan binatang. 

 

Gambar 3.5 Adegan Name Calling scene 3 

 

 

d. Scene 4: Pada adegan ini menceritakan ketika Aladeen baru keluar dari 

mobilnya tiba-tiba salah satu pekerjanya berkhianat dengan menembak 

kepala Aladeen sambil mengatakan “kematian untuk seorang tirani”, 

meskipun ternyata Aladeen yang ditembak itu bukan Aladeen yang asli. 

Makna dari kata “tirani” adalah sebutan buruk bagi seorang pemimpin atau 

raja yang bertindak semena-mena terhadap rakyatnya dan penulis melihat 

adegan ini merupakan bagian dari Name Calling. 
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Gambar 3.6 Adegan Name Calling scene 4 

 

 

e. Scene 5: Setelah tiruan dari Aladeen tewas tertembak, Aladeen 

memerintahkan bawahannya untuk mencari orang yang memiliki 

kemiripan dengannya. Tujuan dari pencarian orang tersebut yaitu sebagai 

umpan jika terjadi kejadian serupa pada pembunuhan tiruan dari Aladeen 

sebelumnya. Akhirnya bawahannya menemukan seseorang yang mirip 

dengan Aladeen bernama Efawadh. Saat Aladeen bertemu dengan 

Efawadh, Aladeen meragukan kemampuan Efawadh karena 

penampilannya yang kotor dan bertindak seperti orang gila. Pada adegan 

ini, Aladeen berkata kepada Tamir pamannya bahwa Efawadh adalah 

orang yang idiot. Penulis melihat makna dari kata “idiot” pada adegan 

tersebut merupakan sebutan buruk yang merendahkan pribadi seseorang 

karena dianggap tidak memiliki kecerdasan dan kalimat ini termasuk 

dalam kategori Name Calling. 
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Gambar 3.7 Adegan Name Calling scene 5 

 
 

f. Scene 6: Ketika situasi memanas karena dunia internasional 

mengkhawatirkan proyek nuklir Aladeen di Wadiya, Dewan Keamanan 

PBB memerintahkan Aladeen sebagai pemimpin negara Wadiya untuk 

melaporkan proyek tersebut di markas PBB, jika tidak makan akan ada 

serangan terhadap Wadiya. Tamir yang bertindak sebagai paman sekaligus 

penasehat dari Aladeen melaporkan hal tersebut kepada Aladeen untuk 

menindaklanjuti panggilan tersebut. Aladeen akhirnya mengadakan rapat 

negara dengan para pejabat negara tersebut. 

Pada adegan ini ketika Aladeen sedang mengadakan pertemuan dengan 

para pejabat negara Wadiya tersebut, Aladeen menyebut kata “gangster” 

pada orang-orang yang ada di PBB. Menurut penulis, makna dari sebutan 

“gangster” ini adalah sekelompok para penjahat yang ditujukan kepada 

para anggota PBB dan tentu sebutan ini adalah sebutan yang buruk 

sehingga penulis mengkategorikan bahwa adegan ini mengandung Name 

Calling.  
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Gambar 3.8 Adegan Name Calling scene 6 

 

 

g. Scene 7: Pada adegan ini ketika Aladeen baru tiba di Amerika Serikat, dia 

berjalan dengan menunggangi seekor onta sambil mengatakan “Amerika.., 

tempat kelahiran AIDS”. Makna dari kalimat tersebut adalah AIDS yang 

merupakan salah satu penyakit berbahaya di dunia berasal dari Amerika. 

Penulis mengaggap sebutan ini dapat memperburuk citra Amerika 

sehingga penonton yang menyaksikannya dapat menganggap Amerika 

adalah sumber dari penyakit berbahaya tersebut. 

 
Gambar 3.9 Adegan Name Calling scene 7 
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h. Scene 8: Pada adegan ini ketika Aladeen berhasil diselamatkan olah Zoey, 

mereka sedang berbincang-bincang di atas motor. Zoey pada saat itu 

mengatakan “Aladeen brengsek”. Penulis melihat makna kata ”brengsek” 

tersebut merupakan julukan yang buruk karena Zoey mengungkapkan 

kebenciannya terhadap sosok dari Aladeen yang bertindak sebagai 

pemimpin diktator di negara Wadiya. 

 
Gambar 3.10 Adegan Name Calling scene 8 

 

 

i. Scene 9: Pada adegan ini ketika Zoey berhasil membebaskan Aladeen dari 

tahanan kantor polisi, Zoey mengatakan bahwa polisi tersebut adalah 

polisi yang fasis. Maksud dari kata “fasis” tersebut adalah sebutan bagi 

golongan nasionalis ekstrim yang bertindak otoriter dalam menjadi 

pemimpin. Sebutan “fasis” terhadap polisi tersebut merupakan julukan 

yang buruk karena dapat mempengaruhi penonton bahwa polisi-polisi 

yang ada di Amerika Serikat adalah polisi yang fasis. 
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Gambar 3.11 Adegan Name Calling scene 9 

 

 

j. Scene 10: Saat hubungan antara Aladeen dan Zoey semakin dekat, 

Aladeen mulai menaruh perasaan cinta pada Zoey dan ingin membongkar 

penyamarannya sebagai bentuk keseriusan dan kejujuran Aladeen kepada 

Zoey. Pada adegan ini ketika Aladeen mengakui bahwa dirinya bukan 

Allison Burgers dan mengatakan bahwa dirinya adalah pemimpin dari 

negara Wadiya, Zoey terkejut dan mengatakan “kamu adalah pembunuh”.  

Aladeen yang merupakan seorang pemimpin diktator dari Wadiya 

tentunya dianggap pemimpin yang bertindak semena-mena bahkan suka 

mengeksekusi seseorang yang dianggap menentangnya. Pemikiran 

demikian membuat Zoey berkata bahwa Aladeen adalah seorang 

pembunuh setelah mengetahui identitas asli Aladeen yang sebenarnya. 

Penulis melihat dari sebutan “pembunuh” merupakan julukan yang buruk 

karena mengandung makna bagi seseorang yang dianggap jahat dan telah 

menghilangkan nyawa orang lain. 
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Gambar 3.12 Adegan Name Calling scene 10 

 
 

3.2.2 Glittering Generalities 

Penjelasan singkat dari Glittering Generalities, yakni suatu perkataan atau 

pernyataan yang mengandung suatu kalimat atau julukan yang bermaksud baik 

dan bermakna positif. Adegan-adegan yang mengandung teknik Glittering 

Generalities pada film The Dictator adalah sebagai berikut di bawah ini. 

a. Scene 1: Saat Aladeen tiba di Amerika Serikat untuk memenuhi panggilan 

PBB, terdapat adegan para demonstran dan aktivis yang bergerak untuk 

menyerukan adanya demokratisasi terhadap negara Wadiya. Propagandis 

dalam film ini memperlihatkan sudut adegan masyarakat Amerika Serikat 

yang menginginkan Aladeen menerapkan sistem demokrasi di negaranya. 

Adegan tersebut memperlihatkan sekelompok warga Amerika Serikat 

melakukan aksi demonstrasi dengan menuntut demokratisasi kepada 

Aladeen sebagai pemimpin negara Wadiya. Terlihat tulisan “Democracy 

Now ...” dan “Stop Aladeen” diserukan oleh para warga Amerika Serikat di 

dalam adegan tersebut. Adegan tersebut menampilkan warga Amerika 
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Serikat sangat menginginkan sistem demokrasi dan menentang 

kediktatoran yang diterapkan oleh Aladeen. Berdasarkan adegan tersebut, 

penulis melihat teknik Glittering Generalities digunakan agar penonton 

menganggap aksi demonstrasi yang dilakukan warga tersebut adalah 

tindakan yang positif. 

 

Gambar 3.13 Adegan Glittering Generalities scene 1 

 

 

b. Scene 2: Pada adegan ini ketika Aladeen sedang berbincang dengan 

Clayton, Aladeen menunjukan kepada Tamir bahwa Clayton memiliki 

pandangan yang liberal. Arti kata “liberal” yang dimaksudkan Aladeen 

merupakan pandangan yang bebas tanpa ada keraguan dalam berpendapat 

dan Aladeen menyukai pemikiran tersebut. Ungkapan “suka” terhadap 

pandangan liberal tersebut mengandung makna bahwa pandangan liberal 

adalah pandangan yang baik bagi setiap orang. 
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Gambar 3.14 Adegan Glittering Generalities scene 2 

 

 

c. Scene 3: Saat akan berlangsungnya agenda pertemuan Aladeen di markas 

PBB, pada adegan ini seperti adegan-adegan sebelumnya ketika Aladeen 

baru tiba di Amerika Serikat, kembali diperlihatkan sekelompok warga 

Amerika Serikat yang melakukan demonstrasi dengan jumlah yang lebih 

besar dengan menuntut adanya demokratisasi di negara Wadiya. 

 
Gambar 3.15 Adegan Glittering Generalities scene 3 
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d. Scene 4: Pada adegan ini, ditampilkan Efawadh yang bertugas 

menggantikan posisi Aladeen berpidato mengenai rencana perubahan 

konstitusi Wadiya dari otoritarian menjadi demokrasi. Penggalan kata 

“demokrasi” yang diucapkan Efawadh pada pidato tersebut merupakan 

kata yang positif. Maksud dari kata “demokrasi” yang diucapkan tersebut 

menandakan bahwa demokrasi merupakan sistem yang baik dalam 

pemerintahan. 

 
Gambar 3.16 Adegan Glittering Generalities scene 4 

 
 

e. Scene 5: Setelah pidato dari Efawadh selesai, Tamir yang berencana untuk 

bekerjasama untuk mengambil keuntungan dari demokratisasi Wadiya 

berbincang dengan para pengusaha minyak mengenai pembagian lahan 

minyak di negara Wadiya. Pada adegan ini, kata “demokrasi” diucapkan 

oleh seorang pengusaha Cina kepada Tamir. Maksud dari kata 

“demokrasi” yang diucapkan dalam dialog tersebut merupakan sebuah 

harapan agar Wadiya bisa menjadi negara demokrasi. 
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Gambar 3.17 Adegan Glittering Generalities scene 5 

 

 

f. Scene 6: Pada adegan ini, Zoey menjelaskan bahwa dirinya beserta seluruh 

karyawan tokonya adalah sekumpulan orang-orang yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai demokrasi. Ungkapan kata “kami adalah murni 

demokrasi” menunjukan bahwa mereka bangga dengan demokrasi. Kata 

“demokrasi” tersebut memiliki makna positif dan bermaksud 

mempengaruhi penonton agar  menganggap bahwa demokrasi adalah 

ideologi yang baik. 

 

Gambar 3.18 Adegan Glittering Generalities scene 6
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g. Scene 7: Saat Aladeen dan Nadal melakukan upaya untuk mengembalikan 

Aladeen ke hotel tempat dimana Efawadh berada, Aladeen bersama Nadal 

sedang melakukan perjalanan wisata dengan menaiki helikopter. Pada 

adegan ini, Aladeen berkata kepada penumpang lain bahwa dia adalah 

orang Amerika dan dia bangga menjadi orang Amerika. Penulis melihat 

ungkapan kalimat “bangga menjadi orang Amerika” tersebut mengandung 

makna bahwa orang Amerika adalah orang yang baik. Kalimat tersebut 

mengandung makna positif sehingga dapat mempengaruhi penonton 

bahwa orang Amerika adalah orang yang baik dan merupakan suatu 

kebanggan jika menjadi orang Amerika. 

 
Gambar 3.19 Adegan Glittering Generalities scene 7 

 
 

h. Scene 8: Pada adegan ini, ketika Aladeen sedang menyamar menjadi 

seorang karyawan toko, seorang ibu memuji Aladeen dengan kalimat 

“laki-laki yang baik” karena Aladeen melayani ibu itu dengan perlakuan 

yang baik. Sebutan “laki-laki yang baik” tersebut mengandung makna 

positif karena Aladeen yang sebenarnya merupakan seorang pemimpin 



68 
 

diktator bisa merubah pandangan orang-orang disekitarnya jika Aladeen 

menjadi sosok yang santun dan ramah dalam berbicara. 

 

Gambar 3.20 Adegan Glittering Generalities scene 8 

 

 

i. Scene 9: Setelah Aladeen mengaku kepada Zoey bahwa dirinya bukanlah 

Allison, Zoey akhirnya mengusir Aladeen dari tempatnya. Aladeen yang 

sedih dan putus asa pergi ke jembatan dan berniat untuk melakukan bunuh 

diri. Saat Aladeen akan bersiap untuk melompat, Nadal datang datang dan 

menghentikan niat dari Aladeen.  

Pada adegan ini, Aladeen berkata kepada Nadal bahwa dirinya tidak ingin 

menjadi diktator lagi. Kata “diktator” merupakan kata yang bermakna 

negatif karena mengandung arti pemimpin yang semena-mena, tetapi di 

kalimat tersebut mengandung kalimat yang kontradiktif yaitu “tidak ingin 

menjadi diktator” dan kalimat tersebut bermakna positif sehingga dapat 

mempengaruhi penonton bahwa menjadi seorang pemimpin diktator itu 

adalah sebuah pilihan yang buruk.  
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Gambar 3.21 Adegan Glittering Generalities scene 9 

 

 

j. Scene 10: Pada adegan ini, dalam sebuah pemberitaan yang ditampilkan 

pada videotron di pusat kota, reporter berita tersebut mengatakan 

“demokrasi di Wadiya akan tiba sebentar lagi”. Kalimat tersebut bermakna 

positif karena demokrasi yang telah diinginkan oleh setiap orang akan 

diberlakukan di negara Wadiya.  

 
Gambar 3.22 Adegan Glittering Generalities scene 10 
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k. Scene 11: Pada adegan ini, ketika Aladeen mengungkapkan rasa cintanya 

kepada Zoey dengan membandingkannya terhadap pandangan demokrasi, 

Aladeen berkata akan menerapkan demokrasi di negara Wadiya. 

Ungkapan kata “demokrasi” yang diucapkan dengan penuh semangat 

tersebut mengandung makna positif sehingga penonton akan menganggap 

bahwa demokrasi adalah ideologi yang baik karena tidak hanya 

mengandung unsur politik di dalamnya, tetapi juga mengandung kebaikan 

di dalam demokrasi tersebut. 

 

Gambar 3.23 Adegan Glittering Generalities scene 11 

 

 

3.2.3 Transfer 

Penjelasan singkat dari Transfer, yakni teknik propaganda yang 

menggunakan pengaruh dari tokoh atau pihak yang mempunyai keabsahan, 

orisinalitas, wibawa, atau pengaruh di lingkungan masyarakat maupun dunia. 

Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah memperkuat isi yang ditampilkan pada 
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suatu cerita sehingga dapat memberikan pandangan bahwa agenda yang akan 

dipropagandakan benar-benar nyata dan memiliki keabsahan dan pengaruh baik 

bagi target propaganda. Adegan-adegan yang mengandung teknik Transfer pada 

film The Dictator adalah sebagai berikut di bawah ini. 

a. Scene 1: Adegan ini menampilkan gedung PBB sehingga mengandung 

pesan bahwa PBB ikut terlibat dalam pembuatan film The Dictator. 

 

Gambar 3.24 Adegan Transfer scene 1 

 

 

b. Scene 2: Adegan ini menampilkan tokoh Hillary Clinton yang pada saat itu 

menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di kabinet 

pemerintahan Barack Obama.98 Pada adegan tersebut dia sedang bersiap 

diri mengikuti pertemuan PBB untuk membahas tindakan yang akan 

ditetapkan PBB terkait proyek senjata nuklir yang dilakukan oleh Aladeen. 

 

                                                             
98 Inside Gov, Hillary Clinton; 67th Secretary of State under Barack Obama, diakses dalam 
http://cabinet-members.insidegov.com/l/62/Hillary-Clinton (10/4/2017, 10:22 WIB) 

http://cabinet-members.insidegov.com/l/62/Hillary-Clinton
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Gambar 3.25 Adegan Transfer scene 2 

 

 

c. Scene 3: Adegan ini menampilkan tokoh Presiden Amerika Serikat, 

Barack Obama yang sedang menghadiri pertemuan PBB dalam rangka 

membahas agenda proyek senjata nuklir yang dikembangkan oleh negara 

Wadiya. 

 
Gambar 3.26 Adegan Transfer scene 3 

 

 

d. Scene 4: Pada adegan ini Efawadh yang bertugas menjadi Aladeen 

menghadiri undangan PBB untuk melaporkan proyek nuklir yang sedang 
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dikembangkan oleh negara Wadiya dan menyatakan rencananya untuk 

mengumumkan bahwa Wadiya akan menjadi negara demokrasi. Penulis 

mengamati bahwa teknik transfer digunakan dalam film ini ketika adegan 

ini memperlihatkan lambang PBB. Adegan tersebut mengandung makna 

bahwa propagandis berupaya meyakini penonton bahwa PBB benar-benar 

terlibat dalam alur cerita film The Dictator. 

 

Gambar 3.27 Adegan Transfer scene 4 

 

 

e. Scene 5: Pada adegan ini, sebuah media pemberitaan menampilkan sebuah 

tagline yang bertuliskan “PBB membantu perumusan konstitusi baru”. 

Kalimat tersebut mengandung maksud bahwa propagandis menggunakan 

nama PBB seolah turut terlibat dalam mendukung film ini dengan muncul 

pada adegan perumusan konstitusi demokrasi di negara Wadiya. 
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Gambar 3.28 Adegan Transfer scene 5 

 

 

f. Scene 6: Pada akhir penutup film ini yang disebut dengan credits, 

ditampilkan suatu pernyataan bahwa film The Dictator telah mendapatkan 

izin dari PBB dalam proses pembuatan film tersebut. Izin yang diberikan 

oleh PBB berupa pemakaian tempat lokasi pembuatan film di dalam 

markas PBB. Selain itu, tertera juga pernyataan bahwa Film The Dictator 

mendapatkan dukungan dari pemerintah gubernur New York. 

 

Gambar 3.29 Adegan Transfer scene 6 
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3.2.4 Card Stacking 

Penjelasan singkat dari Card Stacking, yakni teknik propaganda yang 

menggunakan segala kebohongan terhadap fakta yang sebenarnya. Adegan-

adegan yang mengandung teknik Card Stacking pada film The Dictator adalah 

sebagai berikut di bawah ini. 

a. Scene 1: Pada adegan ini menampilkan peta dunia yang mana adanya 

negara Wadiya di kawasan Afrika Utara yang berbatasan dengan negara 

Sudan. Padahal secara fakta bahwa negara yang berbatasan dengan negara 

Sudan pada peta tersebut seharusnya adalah negara Eritrea. 

 

Gambar 3.30 Adegan Card Stacking scene 1 

 

 

b. Scene 2: Pada adegan ini menampilkan logo dari The Wadiyan Games 

yang merupakan sebuah kompetisi olimpiade olahraga yang diadakan oleh 

negara Wadiya. Kompetisi olahraga ini merupakan kompetisi yang fiktif 

dan tidak pernah terjadi di keadaan sebenarnya. 
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Gambar 3.31 Adegan Card Stacking scene 2 

 

 

c. Scene 3: Pada adegan ini menampilkan kondisi geografis negara Wadiya 

yang dikelilingi oleh hamparan padang gurun yang luas sehingga terlihat 

ciri khas benua Afrika dengan padang gurun. Tampilan ini seakan-akan 

memperlihatkan bahwa negara Wadiya benar-benar ada di Afrika Utara, 

namun faktanya tidak ada negara seperti itu di dunia ini. 

 
Gambar 3.32 Adegan Card Stacking scene 3 
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d. Scene 4: Pada adegan ini menampilkan sebuah media pemberitaan yang 

bernama ABN. Media berita ini merupakan media yang fiktif dan tidak 

nyata. Propagandis membuat tampilan dari lambang ABN sedemikian rupa 

agar penonton melihat media berita ini seolah-olah merupakan media yang 

ada di Amerika Serikat. 

 

Gambar 3.33 Adegan Card Stacking scene 4 

 

 

e. Scene 5: Pada adegan ini menampilkan suatu sudut kota New York 

terdapat daerah kecil yang ditempati oleh orang-orang pengasingan dari 

Wadiya bernama Little Wadiya. Adegan ketika Aladeen bertemu dengan 

Nadal juga memperkuat pernyataan ini dengan mengatakan “kami semua 

tinggal di Little Wadiya”. Daerah ini faktanya tidak ada di New York 

maupun di tempat-tempat manapun. Penulis melihat propagandis 

bermaksud menampilkan adegan ini untuk mempengaruhi penonton agar 

meyakini bahwa Little Wadiya benar-benar ada di di Amerika Serikat. 
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Gambar 3.34 Adegan Card Stacking scene 5 

 
 

Gambar 3.35 Adegan Card Stacking scene 5 

 
 

3.3 Hasil Analisis Isi 

 Pada hasil analisa isi ini penulis akan menguraikan isi pesan yang terlihat 

secara deskriptif berdasarkan pengamatan pada film The Dictator. Fokus penulis 

dalam pengamatan tersebut yaitu propaganda yang mengandung unsur nilai-nilai 

demokrasi, yang mana diperoleh hasil sebanyak 26 adegan. Hasil ini diperoleh 

berdasarkan presentasi dalam film yang berbentuk gambar dan kalimat-kalimat 

dialog yang ada pada film The Dictator. Agar lebih spesifik, penulis akan 



79 
 

menggambarkan hasil perolehan pengamatan adegan yang mengandung nilai-nilai 

demokrasi tersebut pada tabel 3.1 berikut ini. 

 
 
Tabel 3.1 Hasil Analisis Isi Adegan Yang Mengandung Nilai-nilai Demokrasi 

No. Adegan 
Waktu Kemunculan 

(jam, menit, detik) 

1 Papan bertuliskan “democracy now” 00:16:47 

2 Papan bertuliskan “democracy now” 00:22:45 
3 Pengucapan kalimat demokrasi 00:25:17 
4 Pengucapan kalimat demokrasi 00:25:21 
5 Pengucapan kalimat demokrasi 00:25:58 
6 Pengucapan kalimat demokrasi 00:26:01 
7 Pengucapan kalimat demokrasi 00:28:19 
8 Berita penandatangan konstitusi demokrasi 01:13:27 
9 Pengucapan kalimat kebebasan pers dan civil 

rights 
01:16:01 

10 Pengucapan kalimat demokrasi 01:17:07 
11 Pengucapan kalimat konstitusi demokrasi 01:22:00 
12 Pengucapan kalimat konstitusi demokratis 01:22:18 
13 Pengucapan kalimat demokrasi 01:24:52 
14 Pengucapan kalimat demokrasi 01:24:55 
15 Pengucapan kalimat demokrasi 01:25:06 
16 Pengucapan kalimat demokrasi 01:25:14 
17 Pengucapan kalimat demokrasi 01:25:22 
18 Pengucapan kalimat demokrasi 01:25:27 
19 Pengucapan kalimat demokrasi 01:25:37 
20 Pengucapan kalimat demokrasi 01:25:47 
21 Pengucapan kalimat demokrasi 01:25:52 
22 Pengucapan kalimat demokrasi 01:26:01 
23 Pengucapan kalimat election (pemilu) 01:26:05 
24 Pengucapan kalimat demokrasi 01:26:24 
25 Pengucapan kalimat election (pemilu) 01:27:31 
26 Pengucapan kalimat election (pemilu) 01:27:50 

 
 
3.4 Pesan Dalam Film The Dictator 

Pengaruh film yang besar memiliki kekuatan dalam menyampaikan pesan 

secara tepat ke penonton. Kekuatan itulah yang dapat menciptakan respon yang 
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diterima penonton ketika menerima pesan yang disampaikan melalui film, baik itu 

respon positif maupun negatif. Menurut McQuaill film merupakan sebuah 

medium yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi keadaan yang terlihat 

secara nyata kedalam bentuk pesan fotografi dan pesan tersebut dapat menjangkau 

orang dalam waktu yang cepat tanpa kehilangan kredibilitas dari pesan tersebut.99 

Berdasarkan pendapat dari McQuaill tersebut menunjukan bahwa 

pembuatan film The Dictator tentu tidak sekedar bertujuan untuk menghibur 

penonton semata dengan isi komedinya, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan 

khusus yang ditujukan kepada penonton. Pesan yang disampaikan dalam film The 

Dictator adalah sebuah sindiran terhadap pemimpin yang menerapkan gaya 

kepemimpinan otoriter dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya. Selain itu, 

nilai-nilai demokrasi selalu ditekankan di tiap-tiap adegan film ini sehingga 

penonton diharapkan dapat menerima pesan bahwa demokrasi merupakan prinsip 

yang paling baik dalam penerapannya, baik dalam sistem pemerintahan maupun 

pandangan ideologi terhadap pola pikir masyarakat suatu negara. 

Penekanan nilai-nilai demokrasi didalam film ini terlihat hampir di 

sebagian besar durasi adegan-adegan yang ada pada film The Dictator. Selain 

adegan yang ditampilkan melalui analisis isi dengan menggunakan teknik 

propaganda, penulis mencatat terdapat 26 adegan yang mengandung pesan 

penyampaikan nilai-nilai “demokrasi” di dalam film The Dictator, seperti tentang 

kebebasan berpendapat, aksi unjuk rasa yang merupakan suatu bentuk respon 

masyarakat dalam menyampaikan aspriasi, upaya dalam mengesahkan konstitusi 

                                                             
99 Denis McQuail, 1991, Teori Komunikasi Massa, Jakarta: Erlangga, hal. 14. 
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demokrasi, adegan yang memperlihatkan adanya kegiatan pemilihan umum 

(pemilu) sebagai upaya dalam sistem pemerintahan yang demokratis, hingga kata-

kata yang menyuarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kata demokrasi. 

Selain itu tidak hanya nilai-nilai demokrasi saja yang disampaikan dalam film ini, 

penulis juga mengamati terdapat adegan-adegan yang menyampaikan unsur 

feminisme, terorisme, rasial, dan anti-Arab meski adegan tersebut tidak begitu 

banyak muncul dalam film The Dictator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


