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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam sebuah Negara terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan 

dan kemajuan suatu Negara tersebut, faktor yang paling mempengaruhi adalah teknologi. 

Teknologi di era saat ini sangat berkembang sangat pesat, sudah menjadi hal yang utama dalam 

kehidupan, walaupun terkadang kita tidak membutuhkan hal tersebut. Teknologi canggih akan 

mempengaruhi penyebaran dan penyampaian informasi dengan pesat, media cetak maupun 

media online. Dengan berbagai jenis media tersebut, khalayak mampu memilih sarana informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga, informasi dapat tersalurkan dengan efektif. 

Menurut Miarso (2007:62), teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah, proses 

tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk, produk yang dihasilkan tidak terpisah 

dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. 

Film berbasis edukasi dan budaya telah disebutkan dalam UU No.33 Tahun 2009, bahwa 

perfilman merupakan produk budaya kreatif, sehingga Pemerintah menaungi dunia perfilman ini 

dibawah Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan untuk menangani konten isi 

film itu sendiri, Pemerintah menaunginya di bawah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 

Namun perkembangan film Indonesia saat ini semakin pesat di setiap tahunnya. Film-film yang 

lebih mendidik dan bermoral, film kritik social terhadap pemerintah.. 

 Berbagai genre perfilman Indonesia mulai muncul, tidak terkecuali film yang diangkat 

dari buku yang berdasarkan kisah nyata, nama-nama besar yang berpengaruh dalam 

perkembangan Indonesia diangkat dan dibuatkannya dalam bentuk film, agar masrakat Indonesia 
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tahu bagaimana perjuangan yang dilakukan para para tokoh-tokoh penting. Film adalah media 

komunikasi yang bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok 

orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. (Effendy, 1986: 134). Seperti film yang 

menggambarkan sosok presiden ke-1 Ir. Soekarno dalam film Soekarno, presiden ke-3 Prof. DR. 

Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, dalam film Habibie dan Ainun, presiden ke-7 bapak Ir. H. 

Joko Widodo, dalam film Jokowi, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang digambarkan dalam 

film. 

Film Gie, seorang mahaswa Universitas Indonesia dan seorang aktivis aktif, Gie adalah 

sosok pemuda yang mencerminkan kegigihan, kesederhanaan, dan keberanian. Soe Hok Gie 

adalah seorang pemuda Indonesia keturunan cina yang tumbuh dan berkembang dalam 

pergolakan ini dan merekamnya dalam catatan harian. Gie lahir pada tanggal 17desember 1942. 

Gie bersekolah di SMP Strada kemudian SMA Kanisius. Setelah lulus SMA, Gie meneruskan 

perkuliahannya di Universitas Indonesia. Gie adalah seorang aktivis jurusan sejarah termasuk 

orang yang menggulingkan kekuasaan presiden Soekarno pada saat itu. Dalam hal ini penokohan 

seorang Gie yang tidak bias berkompromi dengan sesuatu hal yang ia anggap salah. Ada 

keyakinan dalam diri Gie, bahwa semua orang tanpa melihat status harus bisa memikirkan orang 

lain dan bahkan menerima kritik dari orang lain. Dengan bersikap kritis terhadap kebijakan 

pemerintah, bukan berarti Gie tidak cinta terhadap negaranya. Namun sebaliknya, ini 

menunjukkan rasa cintanya kepada Negara. 

Gie lebih sering mengkritik mengenai kebijakan yang di ambil oleh pemerintah yang 

menurut Gie tidak tepat Karena masyarakat tidak dapat merasakan kesejahteraan, justru malah 

sebaliknya, kemiskinan semakin membesar. Dalam film Gie bias dikatakan sosok yang 

cenderung oposisi terhadap pemerintah, yang dimana Gie sempat berpendapat bahwa “saatnya 
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tidak pada Soekarno”, dalam dialog itu Gie yang berpendapat sudah saatnya Indonesia dipimpin 

oleh presiden dengan pemilihan langsung, serta terlalu lamanya Soekarno memimpin. Bukan 

hanya itu kedepakat Soekarno dengan organisasi PKI membuat masyarakat resah. Bukan tidak 

sering soekarno dan PKI sangat dekat, sedangkan masyarakat Indonesia, yang dimana 

bermacam-macam suku dan agama mulai khawatir, sedangkan PKI sendiri adalah organisasi 

komunis yang dimana masyarakat beranggapan komunis tidak percaya akan adanya Tuhan. 

Film Gie mengajari prinsip yang teguh terhadap keyakinan yang tidak luntur karena 

derasnya arus atau popularitas sebuah tradisi. Gie yang tidak mau bergabung dengan arus 

gerakan mahasiswa itu adalah sebuah prinsip. Bahkan melahirkan fenomena perlawanan baru 

yaitu mahasiswa pecinta alam. Boleh jadi prinsip ini sangat tidak populis jika dipandang dalam 

konteks politik mahasiswa yang vulgar. Namun Gie berani untuk memilihnya, Karena Gie 

mempunya prinsip hidup yang tegas. Seorang mahasiswa, sebagai calon penerus bangsa 

seharusnya tidak sedikit kaum muda yang berfikir layaknya Gie.  

Disaat itu berfikir sudah jauh kedepan untuk kebaikan bangsa, agar masyarakat menjadi 

sejahtera, bukan yang kaya semakin kaya dan yangmiskin semakinmiskin. Justru pola pikir yang 

memikirkan masyarakat menjadi makmur dan negara lebih baik kedepannya harus di 

pertahankan. Kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan, bukan 

sebaliknya. Dalam film Gie banyak para petinggi negara justru memperkaya diri sendiri, dan itu 

masih terus berlanjut hingga saat ini, disaat kemerdekaan Indonesia sudah 71 tahun. Itu sama 

saja merugikan bangsa kita sendiri, Karena KKN(Korupsi, Kolusi, Nepotisme) masih terjadi 

sampai sekarang. 

Karena cinta kepada Negara berarti mengharapkan yang terbaik untuk negaranya, inilah 

perwujudan dari rasa nasionalisme. Memudarnya semangat nasionalisme dan rasa persatuan 
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dikarenakan oleh pertumbuhan arus percaturan globalisasi dan berkembangnya teknologi. Dalam 

film Gie kita sebagai penerus generasi dapat mempelajari memudarnya rasa nasionalisme. 

Tantangan yang harus diatasi generasi muda saat ini adalah membuat Indonesia mempunyai 

kedaulatan. Kedaulatan dalam tanah air yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat.  

Tokoh Gie digambarkan sebagai orang yang idealis dan tidak bisa berkompromi dengan 

hal yang menurutnya salah. Ia tidak menyukai perjuangan-perjuangan yang didasari atas 

semangat kelompok dan golongan, spanduk-spanduk yang berisi berbagi tuntutan kepada 

pemerintah Soekarno saat itu. Gie melihat politik partai dan golongan telah memasuki kampus, 

karena mengatas namakan Golongan tertentu untuk kepentingan pribadi. 

Gie yang melihat dan menilai bahwa rakyat Indonesia sangat membutuhkan 

kesejahteraan. Namun pemerintah hanya memperkaya diri sendiri dan golongan, kemiskinan 

dimana-mana. Sebagai aktivis Gie sangat tegas dan lantang mengkritik kebijakan pemerintah 

kala itu. Kritik yang disampaikan kepada pemerintah cukup tajam, bahkan Gie mendapatkan 

peringatan surat kaleng dan ancama terhadap dirinya, karena kritik yang di sampaikannya, 

namun Gie tetap pada jalur yang dimaana menurutnya benar, tetapi satu per-satu teman dan 

kerabat Gie mulai menjauhinya. Februari 1966, mahasiswa UI berdemo untuk meminta presiden 

Seokarno membubarkan PKI, namun hasilnya PKI tetap ada, dan belum ada penurunan harga 

sembako yang dimana semakin membuat masyarakat merasa tersiksa. Sedangkan kepentingan 

politik dan korupsi tetap terjadi, semakin membuat kemiskinan membesar. Setelah lengsernya 

Soekarno, Soeharto naik menjadi Presiden order baru, yang dimana PKI dibubarkan, dan 13 

mahasiswa UI menjadi anggota parlemen. Namun keadaan ekonomi mereka berubah drastis, dan 

membuat Gie berpikir korupsi masih teteap ada, Karena hanya mementinggal dan memperkaya 
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diri sendiri. “Kalau ingin bebas, kita harus melawan,” satu petikan kata yang terucap dari mulut 

Soe Hok Gie dalam film Gie. 

Dalam film ini yang disutradarai oleh Riri Riza, menggambarkan bagaimana keadaan 

pada saat itu, kejadian yang berdasarkan informasi yang didapatkan dari narasumber terpercaya, 

dan sedetail mungkin agar masrarakat terbawa pada suasana saat itu.  

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji film GIE, melalui film 

GIE yang melibatkan kehidupan sosial, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pesan 

kritik sosial yang terkandung dalam film Gie sebagai objek penelitian. Peneliti lebih 

memfokuskan penelitian pada sifat pesan dan sasarannya, pesan kritik langsung dan pesan kritik 

tidak langsung(Direct Messages dan Indirect Message) kepada masyarakat dan pemerintah. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka masalah penelitian ini adalah 

seberapa besarkah frekuensi kemunculan pesan kritik sosial langsung dan tidak langsung pada 

sasaran kritik sosial terhadap pemerintah dan masyarakat dalam film GIE yang di sutradarai oleh 

Riri Riza? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui “frekuensi kemunculan sasaran dan sifat pesan kritik sosial langsung dan tidak 

langsung kepada Pemerintah dan Masyarakat dalam film GIE”. 

1.4 Manfaat Penelitian 
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a. Manfaat Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan terhadap 

perfilman di Indonesia, sehingga masyarakat akan lebih mengerti dan kritik pada kritik sosial 

yang terjadi. Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai kajian 

analisis isi terutama bagi mahasiswa yang sedang menjalani penulisan skripsi. 

b. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dokumen atau sumber referensi bagi peneliti 

yang akan melakukan penelitian mengenai analisis isi terutama tentang film, agar penelitian 

selanjutnya bisa menjadi lebih baik.  

 




