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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat terbukti dengan 

banyaknya media massa yang ada di masyarakat. Media massa yang 

digunakan diantaranya media elektronik dan cetak. Begitu banyak 

pengaruh positif maupun pengaruh negatif yang disebabkan oleh media 

khususnya media elektronik yang cepat dalam mengaksesnya. Media 

elektronik yang dimaksud adalah media televisi, radio dan website atau 

pun melalui film. Film adalah media komunikasi yang bersifat audio 

visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang 

berkumpul di suatu tempat tertentu (Effendy, 1986: 134). Pesan film pada 

komunikasi massa dapat berbentuk apa saja tergantung dari misi film 

tersebut. Akan tetapi, umumnya sebuah film dapat mencakup berbagai 

pesan, informasi, pendidikan dan hiburan. Pesan dalam film biasanya 

menggunakan lambang-lambang yang ada pada pikiran manusia. 

Lambang-lambang tersebut berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan 

dan sebagainya. Film memiliki pesan yang mampu mempersuasi khalayak 

jika di kemas dengan tepat. 

Film adalah salah satu bentuk karya seni yang menjadi fenomena 

dalam kehidupan modern. Sebagai obyek seni, film dalam proses 

berkembang menjadi salah satu bagian dari kehidupan sosial, yang 

tentunya memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada manusia sebagai 



2 
 

penonton (Effendy, 1981: 208). Film termasuk dalam bentuk seni modern  

yang merupakan sarana hiburan. Film merupakan sebuah karya seni 

berupa rangkaian gambar hidup yang diputar sehingga menghasilkan 

sebuah ilusi gambar bergerak yang disajikan sebagai bentuk hiburan atau 

sering disebut moving picture. Ilusi dari rangkaian gambar tersebut 

menghasilkan gerakan kontinyu berupa video. Film merupakan 

perwujudan dari seluruh realitas kehidupan yang begitu luas dalam 

masyarakat, oleh karenanya film mampu menumbuhkan imajinasi, 

ketegangan, ketakutan dan benturan emosional khalayak penonton, seolah 

mereka ikut merasakan dan menjadi bagian dari cerita film tersebut. Selain 

itu isi pesan film dapat menimbulkan aspek kritik sosial, pendidikan, ilmu 

pengetahuan, norma kehidupan dan hiburan bagi khalayak penonton.  

Perkembangan film di Indonesia saat ini sangat pesat dimulai dari 

film pendek hingga film panjang, serta banyak munculnya sineas-sineas 

muda atau filmmaker dengan hasil yang bagus pula. Dilihat dari beberapa 

tahun ini, Indonesia mampu membuat film yang bisa bersaing dengan film 

internasional. Menurut majalah ASEAN Edisi 6 Indonesia merupakan 

negara anggota ASEAN terbesar dalam memproduksi film setiap 

tahunnya. “Indonesia mampu menghasilkan 100 judul film dalam setahun, 

jumlah ini sangat besar dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya”, 

ujar Marselli Sumarno dalam majalah tersebut. Di Indonesia sudah banyak 

bermunculan beberapa genre film, seperti film horror, action, sejarah atau 

biografi, dan lain-lain. Film tak hanya sebagai media hiburan, akan tetapi 

film juga berfungsi sebagai media pengetahuan berbagai sejarah dan 
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menjadi inspirasi bagi penontonya. Film terdiri dari beberapa jenis, 

diantaranya film dokumenter, film fiksi, dan film eksperimental. Banyak 

isu ataupun fenomena menarik di sekeliling kita yang dapat kita angkat 

untuk dijadikan sebuah film. Sebuah isu yang menarik seperti mengangkat 

kisah seorang tokoh inspiratif dan juga tokoh nasionalisme dalam sejarah 

Indonesia. Seperti halnya film fiksi yang berjudul “Istirahatlah Kata-kata” 

karya Yosep Anggi Noen yang menceritakan tentang biografi dan sejarah 

pada tahun 1996, seorang Wiji Tukul sebagai aktivis dan pembuat puisi 

yang mampu memperoleh penghargaan dalam beberapa festival 

internasional. Film yang menginspirasi dan membangkitkan semangat 

penontonnya yang telah dirangkai oleh sutradara dengan riset dan sejarah 

yang ada.  

Berbicara soal nilai-nilai sejarah dalam film mungkin banyak yang 

bertanya-tanya dalam kalangan aktivis dan bagaimana cara menyikapi film 

yang telah dibuat tersebut. Film yang menceritakan nilai sejarah harus 

melakukan riset yang mendalam agar tidak menuai kontroversi bagi 

penonton. Riset begitu penting dalam membuat film yang berlatar 

belakang tentang sejarah sosial politik, setting tempat dan juga sutradara 

yang pintar dalam membingkai cerita kedalam film agar bisa diterima oleh 

khalayak. Dari beberapa film sejarah di Indonesia yang telah dibuat, 

banyak film sejarah yang mendapatkan apresiasi tentang kisah 

nasionalisme. Meskipun demikian, ada beberapa film yang juga banyak 

menuai kontroversi, salah satunya film yang berjudul “Di Balik 98”. 
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Salah satu film yang menceritakan tentang sejarah yaitu film yang 

berjudul “Di Balik 98” yang di sutradarai oleh Lukman Sardi dan di 

bintangi oleh Chelsea Islan dan Boy Wiliam sebagai aktor utama dalam 

film tersebut. Film “Di Balik 98” ini menceritakan tentang sejarah pada 

bulan Mei tahun 1998 pada masa orde baru dan reformasi, akan tetapi 

jalan cerita film tersebut lebih banyak menceritakan tentang kisah asmara 

bukan tentang nilai sejarah yang di balut dengan kejadian atau tragedi 98, 

sehingga banyak menuai kontrovesi bagi aktivis 98. Film “Di Balik 98” 

tersebut juga menceritakan tentang kisah Trisakti dimana pembubaran 

secara paksa mahasiswa oleh anggota TNI yang melakukan demo di depan 

gedung MPR, dan bagaimana ketua MPR Harmoko pada saat itu 

meyalurkan aspirasi aktivis mahasiswa untuk penurunan atau lengsernya 

presiden Soeharto yang di latar belakangi oleh krisis moneter.  

“Di Balik 98” merupakan film yang berlatar belakang sejarah 

sosial politik yang juga menceritakan kerusuhan rasial terhadap etnis 

Tionghoa, kasus kekerasan, dan juga pemerkosaan. Film yang disutradarai 

oleh Lukman Sardi ternyata menuai protes oleh aktivis 98 yang masih 

hidup bahwa tidak harus membuat film sejarah Mei 1998 apabila tidak 

sesuai. Seperti yang di lansir dalam Muvila.com "Kami bersepakat hari ini 

untuk menyatakan sikap bahwa tidak mempersoalkan kreasi teman-teman 

pekerja seni. Namun, mempersoalkan penggalan sejarah yang dibuat fiksi 

itu," kata salah satu anggota Aktivis 98, Ridwan Darmawan, saat jumpa 

pers pada Rabu, 7 Januari 2015 di bilangan Cikini, Jakarta Pusat. Menurut 
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aktivis 98 juga mengatakan bahwa riset untuk pembuatan film ini tidaklah 

benar dan penyebutan nama-nama korban penembakan dikampus Trisakti. 

Pergerkan mahasiswa pada saat itu dinamai dengan istilah aktivis. 

Aktivis adalah gerakan serangkaian individu atau kelompok pemuda yang 

mempunyai ideologi untuk melakukan perubahan. Aktivis tidak hanya 

dikalangan mahasiswa saja tetapi juga bisa jadi di kalangan seniman, 

buruh, pemuda dan juga petani. Mereka berperan penting untuk 

melakukan perubahan yang lebih baik. Adapun juga aktivis film yang 

dikategorikan sebagai seniman yang mempunyai organisasi atau 

komunitas. Aktivis film biasanya membahas tentang film-film yang baru 

untuk dibedah dan didiskusikan dalam kelompok atau komunitas. Melihat 

film tidak harus dari satu sudut pandang, karena semua penonton pasti 

memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. 

Film “Di Balik 98” yang bersifat fiksi ini merupakan gambaran 

sejarah sosial politik yang ada di Indonesia. Wacana sejarah sosial politik 

yang berkembang di Indonesia, film ini akan memiliki pesan yang cukup 

penting. Beberapa film mengenai latar sejarah sosial politik yang ada di 

Indonesia, salah satu perdebatan nilai yang dapat diemban adalah 

mengenai nasionalisme. Berdasarkan sejarah sosial politik yang ada di 

Indonesia, maka prespektif nilai yang kandungannya tentu berpotensi 

ditafsirkan dalam dimensi yang berbeda pula. Beberapa nilai-nilai yang 

terkandung dalam film Indonesia yang memiliki setting latar sejarah sosial 

politik di Indonesia yang ada saat ini, masih belum memiliki semangat 

dalam nilai-nilai sejarah, sehingga akan berpengaruh pada kesadaran para 
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khalayak penonton yang melihatnya. Kondisi ini akan mengundang 

beberapa permasalahan serius tentang bagaimana sikap seorang produser 

dan pembuat film yang mengambil tema-tema latar sejarah sosial politik di 

Indonesia tidak hanya sebagai  kebutuhan komersil, sehingga harus 

mengorbankan nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam sejarah 

perubahan sosial politik di Indonesia. 

Permasalahan nilai-nilai yang terkandung dalam film “Di Balik 98” 

merupakan salah satu sebuah prespektif yang menarik untuk dilihat baik 

secara makna visual, maupun dari pemaknaan yang terkandung secara 

verbal. Hal ini terkait dengan film yang mengambil setting berdasarkan 

latar sejarah sosial politik pada tahun 1998. Film tersebut mampu 

dimaknai sebagai pembangun kembali semangat kebangsaan, sehinga film 

sebagai propaganda,  pendidikan bagi khalayak, dan masyarakat sehingga 

mampu tergugah kesadarannya melalui kekuatan dan daya tarik yang 

dimiliki oleh film. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

“Pemaknaan Aktivis Tentang Nilai Sejarah Pada Film Di Balik 98 Karya 

Lukman Sardi (Studi Resepsi pada Aktivis Film Lelakon Film Malang)”. 

Dipilihnya komunitas Lelakon Film Malang dikarenakan peneliti ingin 

mencari informasi mengenai film dan isi pesan dalam film. Lelakon Film 

sendiri adalah komunitas yang bergerak dalam pemutaran film disertai 

diskusi, Lelakon Film berisi penggiat film dan penikmat film berbasis di 

Kota Malang dan untuk memberikan referensi dan meningkatkan kualitas 

produksi film Malang. Oleh karena itu, besar kemungkinan peneliti dapat 
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menggali lebih banyak informasi pemaknaan tentang nilai sejarah melalui 

pecinta film. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : Bagaimana pemaknaan anggota Lelakon Film 

Malang tentang nilai-nilai sejarah dalam film Di Balik 98 karya Lukman 

Sardi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan anggota 

Lelakon Film Malang tentang nilai-nilai sejarah dalam film Di Balik 98 

karya Lukman Sardi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi ilmu komunikasi khususnya audio visual mengenai makna nilai-

nilai sejarah dalam film. Serta dapat memberikan masukan berupa 

gambaran, data, maupun referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai 

studi resepsi dalam pemaknaan sebuah film. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan pada masyarakat 

luas dalam menangkap dan menerima pesan yang terkandung pada 

sebuah film. Memberikan pengertian tentang adanya nilai-nilai sejarah 

dalam film, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan 

pecinta film dapat membedakan mana film yang mempunyai nilai pesan 

yang baik dan mana yang tidak. 

 

  

 


