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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi adalah komunitas (Community) yang menekankan 

kesamaan atau kebersamaan. Komunitas adalah sekelompok orang 

yang berkumpul atau hidup bersama untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu, dan mereka saling berbagi makna dan sikap. Tanpa adanya 

komunikasi tidak akan ada komunitas. Komunitas bergantung pada 

pengalaman dan emosi bersama, sedangkan komunikasi berperan dan 

menjelaskan kebersamaan itu. Oleh karena itu, dalam komunitas juga 

ada berbagai bentuk-bentuk komunikasi yang berkaitan dengan seni, 

agama dan bahasa, dan masing-masing bentuk tersebut mengandung 

dan menyampaikan gagasan, sikap, perspektif, pandangan yang 

mengakar kuat pada sejarah komunitas tersebut.  

Komunikasi didefinisikan secara luas sebagai “berbagai 

pengalaman”. Sampai batas tertentu, setiap makhluk dapat dikatakan 

melakukan komunikasi dalam pengertian berbagai pengalaman. 

Namun dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Mulyana. 

2008: 46) yang dimaksud komunikasi adalah komunikasi manusia 

yang dalam bahasa inggrisnya adalah Human Communication.  
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2.1.2 Konteks-konteks Komunikasi 

Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa social, 

melainkan dalam konteks atau situasi tertentu. Secara luas konteks 

disini berarti semua faktor di luar orang-orang yang berkomunikasi, 

yang terdiri dari : pertama, aspek bersifat fisik seperti iklim, cuaca, 

suhu udara, bentuk ruangan, warna dinding, penataan tempat duduk, 

jumlah perserta komunikasi, dan alat yang tersedia untuk 

menyampaikan pesan; kedua, aspek psikologis, seperti : sikap, 

kecenderungan, prasangka, dan emosi para peserta komunikasi; ketiga, 

aspek social, seperti : norma kelompok, nilai social, dan karakteristik 

budaya; dan keempat, aspek waktu, yakni kapan berkomunikasi (hari 

apa, jam berapa, pagi, siang, sore, malam). Kategorisasi berdasarkan 

tingkat (level) paling lazim digunakan untuk melihat konteks 

komunikasi, dimulai dari komunikasi yang melibatkan jumlah peserta 

komunikasi paling sedikit hingga komunikasi yang melibatkan jumlah 

peserta paling banyak. Terdapat empat tingkat komunikasi yang 

disepakati banyak pakar, yaitu : komunikasi antar pribadi, komunikasi 

kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Beberapa 

pakar lain menambahkan komunikasi intrapribadi, komunikasi diadik 

(komunikasi dua orang) dan komunikasi public (pidato di depan 

khalayak) (Mulyana : 2008:80). 
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1. Komunikasi Intrapribadi

Komunikasi intrapribadi (Intrapersonal Communication) 

adalah komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya berpikir. 

Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antarpribadi dan 

komunikasi dalam konteks-konteks lainnya meskipun dalam 

disiplin komunikasi tidak dibahas secara rinci dan tuntas.  

2. Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi antarpribadi (Interpersonal Communication) 

adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik secara verbal ataupun non verbal.  

3. Komunikasi kelompok

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai 

tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai 

tujuan bersama (adanya saling kebergantungan), mengenal satu 

sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari 

kelompok tersebut, meskipun setiap anggota boleh jadi punya 

peran berbeda.  

4. Komunikasi Publik

Komunikasi public (public communication) adalah 

komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar 

orang (khalayak), yang tidak bisa dikenali satu per satu. 
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Komunikasi demikian sering juga disebut pidato, ceramah, atau 

kuliah (umum).  

5. Komunikasi organisasi 

Komunikasi organisasi (organizational communication) 

terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal dan informal, dan 

berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi 

kelompok.  

6. Komunikasi Massa 

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 dibanyak tempat, anonim, dan heterogen.  

Dari beberapa konteks-konteks komunikasi, konteks 

komunikasi yang dipilih adalah konteks komunikasi massa karena 

dalam komunikasi massa menggunakan media massa yang di 

antaranya yaitu media cetak dan elektronik. Secara moderen juga 

komunikasi massa mengenalkan bentuk-bentuk komunikasi massa 

yaitu film sebagai media massa. 
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2.2 Komunikasi Massa 

2.2.1 Pengertian Komunikasi Massa 

Menurut Suprapto (2009: 19) karateristik yang dimiliki dalam 

komunikasi massa yakni berlangsung satu arah, yang akan 

memperoleh feedback saat interaksi dilakukan; komunikator bersifat 

melembaga dan hampir tidak memiliki kebebasan individual; pesan 

yang disebarluaskan bersifat umum; melahirkan keserempakan dengan 

maksud tidak hanya satu orang yang memperhatikan media tersebut 

dan komunikan bersifat heterogen, harus benar-benar mempersiapkan 

semua ide atau informasi yang akan disampaikan sebaik mungkin 

sebelum disebarluaskan. 

Definisi komunikasi massa yang dikemukakan Wright ini 

nampaknya merupakan definisi yang lengkap, yang dapat 

menggambarkan karakterikstik komunikasi massa secara jelas. 

Menurut Wright, bentuk baru komunikasi dapat dibedakan dari corak-

corak yang lama karena memiliki karakteristik utama sebagai berikut : 

diarahkan pada khalayak yang relative besar, heterogen dan anonym; 

pesan disampaikan secara terbuka, seringkali dapat mencapai 

kebanyakan khalayak secara serentak, bersifat sekilas; komunikator 

cenderung berada atau bergerak dalam organisasi yang kompleks yang 

melibatkan biaya besar. Definisi Wright mengemukakan karakteristik 

komunikasi secara khusus, yakni anonym dan heterogen. Ia juga 

menyebabkan pesan diterima komunikasi secara serentak (simultan) 
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pada waktu yang sama, serta sekilas (khusus untuk media elektronik, 

seperti radio siaran televisi) (Ardianto dan Komala. 2007: 5).  

Kompleksnya komunikasi massa dikemukakan oleh Severin 

dan Tankard Jr., seperti yang disitir Komala, dalam Karlina, dkk 

(1999), dalam bukunya Communication Theories: Origins, Methods 

And Uses In The Mass Media  yang definisanya telah diterjemahkan 

oleh Uchjana sebagai berikut : “komunikasi massa adalah sebagian 

keterampilan, sebagian seni dan sebagian ilmu. Ia adalah ketrampilan 

dalam bahwa meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat 

dipelajari seperti memfokuskan kamera televisi, mengoprasikan tape 

recorder atau mencatat ketika berwawancara. Ia adalah seni dalam 

pengertian bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti 

menulis script untuk program televisi, mengembangkan tata letak yang 

estetis untuk iklan majalah atau menampilkan teras berita yang 

memikat bagi sebuah kisah berita. Ia adalah ilmu dalam pengertian 

bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana 

berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan yang 

dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi lebih baik”. 

Definisi komunikasi massa dari Severin dan Tankard begitu jelas 

karena diserti contoh penerapannya.  

2.2.2 Ciri-ciri Komunikasi Massa 

Menurut skipsi dari Ahmad Fauzan (2013) ciri-ciri komunikasi 

massa ada 6 diantaranya adalah sebagai berikut : 
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1. Komunikan berjumlah banyak dan bersifat heterogen, dan anonim. 

Pada komunikasi antarpersonal, komunikator akan mengenal 

komunikannya, mengetahui identitasnya seperti nama, pendidikan 

pekerjaan, tempat tinggal, bahkan mungkin mengenal sikap dan 

perilakunya. Sedangkan dalam komunikasi massa, 

komunikatornya tidak mengenal komunikan (anonym), karena 

komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap muka. 

Disamping anonim, komunikan komunikasi massa adalah 

heterogen, karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang 

berbeda, yang dapat dikelompokan berdasarkan faktor: usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, latar belakang budaya, agama dan 

tingkat ekonomi.  

2. Sifat media masa menyalurkan pesan yang disampaikan secara 

serempak dan cepat, sehingga khalayak dengan cepat 

memperhatikan dan mencerna pesan yang disampaikan oleh media 

masa.  

3.  Sifat pesan yang disampaikan bersifat umum, ini dikarenakan  

media masa adalah media penyampaian pesan kepada khalayak  

banyak bukan sekelompok orang saja. Oleh karena itu, pesan 

komunikasi massa juga bersifata umum. Pesan komunikasi massa 

berupa fakta, peristiwa atau opini. 

4. Sifat komunikator di dalam komunikasi massa yaitu Komunikator 

Melembaga (Institutionalized Communicator) atau Komunikator 
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Kolektif (Collective Communicator) karena komunikasi masa 

merupakan proses komunikasi yang melibatkan kolektivitas maka 

bisa dikatakan bahwa komunikator dan lembaga bergerak dalam 

suatu organisasi yang bersifat kompleks. Dengan demikian media 

massa adalah lembaga sosial, bukan orang per orang. 

5.  Sifat efek di dalam komunikasi massa terpengaruh oleh tujuan  

komunikator di dalam penyampaian pesan, pesan yang 

disampaikan bersifat two step flow of communication, pesan yang 

disampaikan melalui beberapa tahap media dan opinion leader. 

Akan tetapi pesan yang disampaikan akan berefek tertunda atau 

tidak langsung. Seprti misalnya radio yang memungkinkan 

khalayak hanya bisa mendengar, atau pada surat kabar yang 

hanyak bisa dilihat dengan panca indera. 

6. Sifat Umpan Balik Tertunda (Delayed Feedback) atau Tidak 

Langsung (Indirect Feedback) dan dapat dikatakan berlangsung 

lambat dan sangat terbatas dimana respon audience atau pembaca 

tidak langsung diketahui seperti pada komunikasi antarpribadi. 

Namun jika tekhnologi dapat dikendalikan maka umpan balik yang 

terjadi dapat dilakukan secara langsung (interaktif). Misalnya ada 

acara talkshow di televisi kemudian penonton dirumah ikut 

memberikan feedback langsung dengan cara melakukan telepon 

maka sifat komunikasi tidak lagi satu arah lagi bisa lebih atau 

bersifat interkatif. 



 
 

17 

2.2.3 Bentuk-bentuk Komunikasi Massa  

Penemuan mesin cetak pertama di kota Mainz, Jerman oleh 

John Guttenberg pada tahun 1455 dapat dianggap sebagai awal 

lahirnya komunikasi massa. Karena deangan teknologi yang satu ini 

manusia akhirnya dapat memperbanyak pesannya kepada khalayak 

luas dengan mengandalkan salah satu sifat komunikasi massa yakni 

perbanyakan pesan melalui perbanyakan media. 

Perkembangan teknologi komunikasi massa ini sangat menarik 

karena masa-masa itu juga ditentukan beberapa penunjang demi 

menyebarluaskan pesan secara efektif dan efisien didaratan eropa 

menurut Wilson (1989) komunikasi massa tidak lain adalah proses 

perbanyakan pesan dengan menggunakan saluran atau media pembagi 

yang dikenal sebagai media massa. Bentuk-bentuk media massa dapat 

dipilah menjadi dua, yakni media massa cetak dan media massa 

elektronik. Media massa cetak terdiri dari buku, surat kabar, dan 

majalah. Sedangkan media massa elektronik terdiri dari film, radio, 

televisi, dan rekaman music (Winarni, 2003:24). Secara garis besar 

perkembangan masing-masing media massa akan dijelaskan berikut 

ini : 

1. Buku 

Meskipun kehadiran buku sebagai bahan bacaan 

masyarakat kelas atas telah terjadi sebelum masehi, namun 

kehadiran buku sebagai media massa baru dikenal pada abad 
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pertengahan didaratan eropa Dessauer (1974) mengemukakan 

bahwa buku sebagai bacaan elit telah dikenal pada tahun 2500 

sebelum masehi oleh suku bangsa Sameria.  

2. Majalah 

Di kalangan kaum elit, menurut Willson (1989) kehadiran 

majalah sejak tahun 1704 di Inggris di mulai dengan terbitnya 

majalah-majalah seperti, review, tattler, spectator, semuanya terbit 

di London. Di Amerika Serikat majalah baru terbit pada tahun 

1741, yang mendorong terbitnya adalah majal Christian history 

(1743), Saturday evening post (1821). Perkembangan pencetakan 

majalah semakin meluas ketika pada tahun 1846 di Inggris mulai 

di gunakan mesin cetak silinder putar sehingga menambah 

kapasitas cetak rata-rata 2.000 lembar cetak per jam.  

3. Surat kabar 

Kehadiran surat kabar yang khas untuk kaum elit terjadi 

selama hampir 17 abad lamanya sejak abad pertama sampai 

dengan tahun 1798. Bahkan Bittner (1986) menyebutkan bahwa 

tahun 59SM di kota Roma telah terbit sebuah bulletin untuk warga 

kota yang di sebut dengan Acta Diurna yang memuat berbagai 

pengumuman dan di letakkan pada pendopo balai kota Roma. 

Perkembangan surat kabar sebagai media massa yang di 

peruntukkan bagi masyarakat umum terjadi sejak tahun 1833 

dengan lahirnya surat kabar New York Sun.  
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4. Radio siaran  

Kehadiran radio sebagai media massa elektronik 

nampaknya bersamaan dengan hadirnya film sekitar tahun 1888, 

ketika Henrich Hertz pada mulanya mentransmisikan aliran 

melalui gelombang-gelombang udara. Hal ini memberikan 

inspirasi bagi Guglielmo Marconi yang pada tahun 1901 

mengirimkan pesan-pesan radio melintasi lautan atlantik, disusul 

dengan penambahan tabung hampa udara pada radio oleh Lee De 

Forest pada tahun 1906.  

5. Televisi 

Perkembangan televise sebagai media massa elektronik 

pada awalnya dimulai dengan hadirnya kamera televisi yang 

ditemukan oleh Vladimir Zworykin tahun 1923. Sampai dengan 

tahun 1948 kehadiran televise dianggap diperuntukkan bagi 

masyarakat elit. Baru ketika pada tahun 1946 televisi bewarna 

telah ditunjukkan oleh CBS dan NBC dan ditahun 1948 televisi 

mulai menyiarkan berita dan hiburan secara teratur maka 

perkembangan televisi sebagai media massa memasuki tahap 

populer sampai dengan tahun 1987. Perkembangan menarik yang 

terjadi diantara tahun-tahun tersebut antara lain dikemukakan oleh 

Greenfield (1977) dan Wilson (1989), yaitu pada tahun 1951 

penyebar luasan gambar televise dilakukan atas bantuan jaringan 
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microwave sehingga mempermudah penerimaan gambar oleh 

khalayak yang jauh dari stasiun pemancarnya.  

6. Film  

Masa berlangsungnya film sebagai media yang 

diperuntukkan bagi masyarakat elit terjadi sejak tahu 1888 sampai 

dengan tahun 1948, seperti yang telah diungkapkan Wilson (1989) 

dan Allen (1985). Gambar gerak pertama dihasilkan oleh 

tangkapan sebuah kamera yang ditemukan tahun 1988 di 

laboratorium milik Thomas Alfa Edison. Di susul tahun 1895 

ditemukannya proyektor oleh dua orang bersaudara Lumiere di 

Paris. Pemutaran gambar hidup yang pertama dilakukan dalam 

teater Vaudeville (suatu arena yang khusus digunakan untuk 

hiburan, tarian, dance diiringi music yang sangat tenar di eropa, 

hiburan ini milik kaum elit). Di Amerika Serikat pada tahun 1903 

hadirnya film cerita pertama oleh Edwin S. Porter di bawah judul 

Great Train Robberty.   

2.3 Film 

2.3.1 Pengertian Film 

Gambar bergerak (film) adalah bentuk dominan dari 

komunikasi massa visual di belahan dunia ini. Lebih dari ratusan juta 

orang menonton film dibioskop, film televisi dan film video laser 

setiap minggunya. Di amerika serikat dan Kanada lebih dari satu juta 
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tiket film terjual setiap tahunnya (agee, et. al. dari buku Erdiyanto dan 

Komala : 2007:134). 

Film lebih dahulu menjadi media hiburan dibanding radio 

siaran dan televisi. Menonton film ke bioskop ini menjadi aktivitas 

populer bagi orang amerika pada tahun 1920an sampai 1950an. 

Industri fil adalah industri bisnis. Predikat ini telah menggeser 

anggapan orang yang masih meyakini bahwa film adalah karya seni, 

yang di produksi secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang-orang 

yang bertujuan memperoleh estetika (keindahan) yang sempurna. 

Meskipun pada kenyataannya adalah bentuk karya seni, industri film 

adalah bisnis yang memberikan keuntungan, kadang-kadang menjadi 

mesin uang seringkali, demi uang, keluar dari kaidah artistic film itu 

sendiri (Dominick dalam buku Ardianto dan Komala, 2007:134). 

2.3.2 Perfilman di Indonesia 

Dari catatan sejarah perfilman di Indonesia, film pertama yang 

di putar berjudul Lady Van Java yang di produksi di Bandung pada 

tahun 1926 oleh David. Pada tahun 1927/1928 Krueger Coorporation 

memproduksi film Eulis Atjih, Si Conat dan Pareh film-film tersebut 

merupakan film bisu dan di usahakan oleh orang-orang Belanda dan 

Cina.  

Film bicara yang pertama berjudul Terang Bulan yang 

dibintangi Roekiah dan R. Mochtar bedasarkan naskah seorang penulis 

Indonesia Saerun. Pada saat perang asia timur raya dipenghujung 
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tahun 1941, perusahaan perfilman yang diusahakan oleh orang 

Belanda dan Cina itu berpindah tangan ke pemerintah Jepang, 

diantaranya adalah NV. Multi film yang diubah namanya menjadi 

Nippon Eigasha, yang selanjutnya memproduksi film Feature dan film 

documenter. Jepang telah memanfaatkan film untuk media informasi 

dan propaganda. Namun, takala bangsa Indonesia sudah 

memproklamasikan kemerdekaannya, maka pada tanggal 6 Oktober 

1945 Nippon Eigasha diserahkan secara resmi kepada pemerintah 

Republik Indonesia.  

Serah terima dilakukan oleh Ishomoto dari pihak pemerintah 

militer Jepang kepada R. N. Soetarto yang mewakili pemerintah 

Republik Indonesia. Sejak tanggal 6 Oktober 1945 lahirlah berita film 

Indonesia atau BFI bersamaan dengan pindahnya pemerintah RI dari 

Yogyakarta, BFI pun pindah dan bergabung dengan perusahaan film 

Negara yang pada akhirnya berganti nama menjadi perusahaan film 

nasional (Efendi, pada Komala, dalam Karlina, dkk. 1999). (Ardianto 

dan Komala. 2007:136).  

2.3.3 Memahami Film 

Film, secara umum dapat dibagi atas dua unsur pembentuk 

yakni, unsur nartif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling 

berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk 

sebuah film. Masing-masing unsur tersebut tidak akan membentuk 

film jika hanya berdiri sendiri. Bisa kita katakana jika unsur naratif 
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adalah bahan (materi) yang akan diolah, sementara unsur sinematik 

adalah cara (gaya) untuk mengolahnya. Dalam film cerita, unsur 

naratif adalah perlakuan terhadap cerita filmnya. Sementara unsur 

sinematik atau juga sering diistilahkan gaya sinematik merupakan 

aspek-aspek teknis pembentuk film. Unsur sinematik terbagi menjadi 

empat elemen pokok yakni, mise-en-scene, sinematografi, editing, dan 

suara. Masing-masing elemen tersebut juga saling berinteraksi dan 

berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk gaya sinematik 

secara utuh (Pratista, 2008:1). 

Bahasa film adalah kombinasi antara bahasa suara dan bahasa 

gambar. Sineas menawarkan sebuah solusi melalui filmnya dengan 

harapan tentunya bisa diterima dengan baik oleh orang yang 

menonton. Melalui pengalaman mental dan budaya yang dimilikinya, 

penonton berperan aktif secara sadar maupun tidak sadar untuk 

memahami sebuah film. Keberhasilan seseorang dalam memahami 

film secara utuh sangat dipengaruhi oleh pemahaman orang tersebut 

terhadap aspek naratif serta aspek sinematik sebuah film. Kedua 

unsure tersebut apapun bentuknya pasti memiliki norma serta batasan 

yang bisa diukur. Jika film kita anggap buruk (kurang memadai) bisa 

jadi bukan berarti film tersebut buruk  namus karena kita sendiri yang 

masih belum mampu memahinya secara utuh. Dalam pembatasan-

pembatasan selanjutnya anda akan mengetahui bahwa pilihan-pilihan 
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seseorang sineas dalam aspek naratif serta sinematik sangat tak 

terbatas.  

2.3.4 Jenis-jenis Film 

Secara umum film dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni: 

documenter, fiksi, dan eksperimental. Pembagian ini didasarkan atas 

cara bertuturnya yakni, naratif (cerita) dan non naratif (non cerita). 

Film fiksi memiliki struktur naratif yang jelas sementara film 

documenter dan eksperimental tidak memiliki struktur naratif. Film 

documenter yang memiliki konsep realism (nyata) berada dikutub 

yang berlawanan dengan film eksperimental yang memiliki konsep 

formalism (abstrak). Sementara film fiksi berada persis di tengah-

tengah dua kutub tersebut. Anda nantinya akan mengetahui jika 

ternyata film fiksi bisa dipengaruhi film documenter atau film 

eksperimental baik secara naratif maupun sinematik (Pratista, 2008:4). 

1. Film Dokumenter 

Kunci utama dari film documenter adalah penyajian fakta. 

Film documenter berhubungan dengan orang-orang, tokoh, 

peristiwa, dan lokasi yang nyata. Film documenter tidak 

menciptakan suatu peristiwa atau kejadian namun merekam 

peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi atau otentik. Tidak seperti 

film fiksi, film documenter tidak memiliki plot namun memiliki 

struktur yang umumnya didasarkan oleh tema atau argumen dari 

sineasnya. Film documenter juga tidak memiliki tokoh protagonist 
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dan antagonis, konflik, serta penyelesain seperti halnya film 

fiksi.struktur bertuturnya film documenter umumnya sederhana 

dengan tujuan agar memudahkan penonton untuk memahami dan 

mempercayai fakta-fakta yang disajikan. Contohnya adalah nanook 

of the north (1919) yang dianggap sebgai salah satu film 

doumenter tertua. Film ini dengan sederhana dengan 

menggambarkan keseharian warga suku Eskimo di Kutub Utara. 

Film documenter dapat digunakan untuk berbagai maksud dan 

tujuan seperti informasi atau berita, biografi, pengetahuan, 

pendidikan, social, ekonomi, politik (propaganda), dan lain 

sebagainya. 

2. Film Fiksi 

Berbeda dengan jenis film documenter, film fiksi terikat 

oleh plot. Dari sisi cerita, film fiksi sering menggunakan cerita 

rekaan di luar kejadian nyata serta memiliki konsep pengadeganan 

yang telah dirancang sejak awal. Struktur cerita film juga terikat 

hukum kausalitas. Cerita biasanya juga memiliki karakter 

protagonis dan antagonis, masalah dan konflik, penutupan, serta 

pola pengembangan cerita yang jelas. Dari sisi produksi, film fiksi 

relative lebih kompleks ketimbang dua jenis film lainnya, baik 

masa produksi, produksi, maupun pasca prosuksi. Manajemen 

produksinya juga lebih kompleks karena bianya menggunakan 

pemain serta kru dalam jumlah yang besar. Produksi film fiksi juga 
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memakan waktu yang relative lebih lama. Persiapan teknis seperti 

lokasi syuting serta setting juga dipersiapkan secara matang baik 

distudio maupun non studio. Film fiksi juga biasanya menggunkan 

perlengkapan serta peralatan yang jumlahnya relative lebih 

banyak, bervariasi, serta mahal. 

3. Film Eksperimental 

Film eksperimental merupakan jenis film yang sangat 

berbeda dengan dua jenis film lainnya. Para sineas eksperimental 

umumnya bekerja diluar industri film utama (mainstream) dan 

bekerja pada studio indenpenden atau perorangan. Mereka 

umumnya terlibat penuh dalam seluruh produksi filmnya sejak 

awal hingga akhir. Film eksperimental tidak memiliki plot namun 

tetap memiliki struktur. Strukturnya sangat di pengaruhi oleh 

insting subyektif sineas seperti gagasan, ide, emosi, serta 

pengalaman batin mereka. Film eksperimental juga umumnya 

tidak bercerita tentang apapun bahkan kadang menentang 

kausalitas, seperti yang dilakukan para sineas surealis dan dada. 

Film-film eksperimental umunya berbentuk abstrak dan tidak 

mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena mereka menggunakan 

symbol-simbol personal yang meraka ciptakan sender.  

Menurut penjelasan, jenis film yang diteliti termasuk jenis film 

fiksi. Berdasarkan film Di Balik 98 terdapat ciri-ciri yang sama 

dengan jenis film fiksi, seperti adanya protagonis yang diperankan 
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oleh Chelsea Island sebagai aktivis mahasiswa, antagonis yang 

diperankan oleh Donny Alamsyah sebagai komandan Militer, dan 

konflik dalam film ini menceritakan sebuah pertentangan keluarga 

dimana Chelsea Island sebagai aktivis yang mendukung lengsernya 

presiden Soeharto dan kakaknya sebagai komandan Militer menentang 

adanya demo yang dilakukan oleh para aktivis untuk penurunan 

presiden Soeharto. Dalm film tersebut mengambil kisah nyata dalam 

sejarah akan tetapi dibuat secara rekaan drama (fiksi) tidak 

menceritakan secara nyata apa yang terjadi dalam kisah 98. Cerita 

yang dibingkai dalam kejadian sejarah di luar kejadian nyata hanya 

sedikit fakta yang di ambil selebihnya hanya rekaan fiktif belakang. 

2.3.5 Defenisi Genre 

Istilah genre berasal dari bahasa peranacis yang bermakna 

“bentuk” atau “tipe”. Kata genre sendiri mengacu pada istilah Biologi 

yakni, genus, sebuah klasifikasi flora dan fauna yang tingkatanya 

berada diatas spesies dan dibawah family. Genus  mengelompokkan 

beberapa spesies yang memiliki kesamaan ciri-ciri tertentu. Dalam 

film, genre dapat didefenisikan sebagai jenis atau klasifikasi dari 

kelompok film yang memiliki karakter atau pola sama (khas) seperti 

setting, isi dan subyek cerita, tema, struktur cerita, aksi atau peritiwa, 

periode, gaya, situasi, ikon, mood, serta karakter (Pratista. 2008:10). 

Klasifikasi tersebut menghasilkan genre-genre populer sepeti: 
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1. Epic sejarah 

Genre ini umunya mengambil tema periode masa silam (sejarah) 

dengan latar sebuah kerajaan, peristiwa atau tokoh besar yang 

menjadi mitos, legenda atau kisah biblical. Film yang berskala 

besar (kolosal) ini sering kali menggunakan setting mewah dan 

megah, ratusan hingga ribuan figuran, variasi kostum dengan 

asesoris yang unik, kereta kuda, panah, dan sebagainya. Film epic 

sejarah juga sering menyajikan aksi pertempuran skala besar yang 

berlangsung lama. Tokoh utama biasanya merupakan sosok heroic 

yang gagah berani dan disegani oleh semua lawannya.  

2.  Aksi 

Film-film aksi berhubungan dengan adegan-adegan aksi fisik seru, 

mengangkan, berbahaya, nonstop dengan tempo cerita yang cepat. 

Film-film aksi umumnya berisi dengan aksi kejar-mengejar, 

perkelahian, tembak-menembak, balapan, berpacu dengan waktu, 

ledakan, serta aksi-aksi fisik lainya.  

3. Drama  

Film-film drama umumnya berhubungan dengan tema cerita, 

setting, karakter, serta suasana yang memotret kehidupan nyata. 

Konflik bisa dipicu oleh lingkungan, diri sendiri, maupun alam. 

Kisahnya seringkali menggugah emosi, dramatic, dan mampu 

menguras air mata penontonya. 
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4. Komedi 

Komedi adalah jenis film yang tujuan utamanya memancing tawa 

penotonya. Film komedi biasanya berupa drama ringan yang 

melebih-melebihkan aksi, situasi, bahasa, hingga karakternya. Film 

komedi juga biasanya selalu berakhir dengan penyelesaian cerita 

yang memuaskan penotonnya (happy ending). 

5.  Horor  

Film horror memiliki tujuan utama memberikan efek rasa takut, 

kejutan, serta terror yang mendalam bagi penontonnya. Plot film 

horror umumnya sederhana, yakni bagaimana usaha manusia untuk 

melawan kekuatan jahat dan biasanya berhubungan dengan 

dimensi supernatural atau sisi gelap manusia. 

6. Western  

Western adalah sebuah genre orisinil milik Amerika. Tidak seperti 

genre-genre sebelumnya westerm memiliki beberapa ciri karakter 

tema secara fisik yang sangat spesifik. Tema film western 

umumnya seputar konflik antara pihak baik dan jahat.   

7. Thriller 

Film thriller memiliki tujuan utama memberi rasa ketegangan, 

penasaran, ketidak pastian, serta ketakutan pada penotonnya. Alur 

cerita film thriller sering kali berbentuk aksi nonstop, penuh 

misteri, kejutan, serta mampu mempertahankan itensitas 

ketegangan hingga klimaks filmnya.  
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8. Film Noir 

Film noir yang bermakna “gelap” atau “suram” merupakan 

turunan dari genre Kriminal dan gangster yang mulai populer pada 

awal dekade 1940-an hingga akhir 1950-an. Film noir merupakan 

genre dengan pendekatan tema serta sinematik yang paling unik 

ketimbang genre-genre lainnya. Tema selalu berhubunga dengan 

tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian, serta pemerasan.      

9. Roman   

Roman seperti halnya melodrama merupakan pengembangan dari 

genre drama. Film roman lebih memusatkan cerita pada maslah 

cinta, baik kisah percintaanya sendiri maupun pencarian cinta 

sebagai sebagai tujuan utamanya. 

Berdasarkan genre film, film Di Balik 98 yaitu masuk dalam 

kategori Drama.  Hal ini dikarenakan film Di Balik 98 berhubungan 

dengan suasana yang memotret kehidupan nyata. Konflik bisa dipicu 

oleh lingkungan, diri sendiri, maupun alam. Kisahnya seringkali 

menggugah emosi, dramatic, dan mampu menguras air mata 

penontonya. Genre Drama ini termasuk dalam film Fiksi dimana 

tingkat keakuratan cerita dalam film sering kali dikorbankan atau di 

buat-buat (rekayasa). 
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2.4 Aktivis 

2.4.1 Pengertian Aktivis 

Kata aktivis selalu diidentikan dengan mahasiswa yang aktif di 

oragnisasi ke-mahasiswaan. Namun demikian, pada dasarnya secara 

luas kata aktivis mempunyai banyak makna. Sebab, kata ini sering 

digunakan dalam banyak konteks, contoh konteks lingkungan hidup, 

buruh, gender atau lainnya. Dalam konteks perjuangan di bidang 

lingkungan hidup, ada aktibvis lingkungan hidup. Aktivis lingkungan 

hidup biasanya berjuang untuk menegakkan keadilan ekologis yang 

banyak di renggut oleh keserahakahan manusia ataupun korporasi 

kelas kakap. Di Indonesia, aktivis lingkungan hidup dapat dilihat dari 

gerakan LSM yang focus pada advokasi lingkungan hidup, misalnya 

Wahan Lingkungan Hidup (Walhi) dan green peace. 

Dalam konteks buruh, biasanya berkaitan dengan kerja-kerja 

advokasi pada hak-hak buruh yang terabaikan. Aktivis yang bergerak 

di bidang ini, ada yang dari kalangan mahasiswa, mantan buruh, 

akademisi, bahkan seniman dan pihak-pihak lain yang peduli terhadap 

nasib buruh. Maka dalam konteks ini, ada misalnya Wiji Tukul, 

seorang yang hilang di masa orde baru karena terlalu kritis terhadap 

pemerintahan melalui lontaran puisi-puisinya yang menggugat. Wiji 

Tukul dikenal sebagai aktivis, meski dia tidak aktif di organisasi 

kemahasiswaan. 
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Kata aktivis juga sering melekat dalam konteks wacana 

keseteraan isu gender. Dalam hal ini ada akademisi, ibu rumah tangga, 

mahasiswa sendiri, atau pihak-pihak lain yang mempunyai focus pada 

perjuangan kesetaraan gender. Mereka biasanya bergerak dalam 

wadah LSM atau organisasi lain yang memperjuangkan isu kesetaraan 

gender. Oleh karena itu, kata aktivis dalam hal ini bisa merujuk kepada 

seorang yang konsisten memperjuangkan isu gender, seekalipun dia 

bukan mahasiswa. Contoh, Siti Musdah Mulia, guru besar universitas 

islam negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta juga dikenal sebagai 

aktivis gender karena pemeikiran dan gerakannya yang focus pada 

issue-isue gender.  

Penjelasan di atas menegaskan bahwa kata aktivis dapat 

merujuk pada makna yang sangat luas, tidak hanya pada kelompok 

mahasiswa yang selama ini di identikkan oleh persepsi public. Maka, 

pembahasan mengenai aktivis sebagaimana yang dikaji dalam buku ini 

sebenarnya dapat mengikuti asumsi diatas. Yakni, bahwa aktivis 

secara luas dapat merujuk pada seseorang yang mempunyai misi social 

tertentu dan terlibat dalam organisasi social. Walaupun secara khusus, 

kata aktivis dalam hal ini merujuk pada kelompok mahasiswa yang 

terlibat dalam organisasi kemahasiswaan.  

Penjelasan di atas pada dasarnya merupakan bagian dari usaha 

penulis kata atau istilah aktivis agar dalam pembahasan selanjutnya 

tidak terjadi kesalah pahaman mengenai istilah aktivis tersebut. Karena 
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itu, dari penejelasan di atas sejatinya ada beberapa kata kunci yang 

dapat dikaitkan dengan istilah aktivis tersebut (Huda. 2010: 1-4).  

Ciri-ciri aktivis antara lain : 

1. Organisatoris  

Aktivis indentik dengan seorang yang terlibat dalam 

perjuangan-perjuangan yang berisfat kolektif. Perjuangan kolektif 

ini berkaitan dengan adanya suatu wadah. Misalnya, organisasi 

kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, organisasi pelajar, LSM 

atau organisasi social lainnya. Oleh karena itu, aktivis dapat 

disebut juga sebagai sang organisatoris. Upaya mengaitkan aktivis 

dengan perjuangan kolektif ini tampaknya memang cukup relevan 

pada era globalisasi seperti sekarang ini. Era globalisasi yang 

mempunyai banyak muka, menuntut strategi yang tepat untuk 

menghadapinya. Ibaratnya, pohon yang besar tidak bisa ditebang 

dengan menggunakan silet atau pisau. Globalisasi atau pohon 

besar tersebut membutuhkan alat yang besar, dan sekelompok 

orang yang berjuang secara kolektif adalah jawabannya. Inilah 

relevansi aktivis dengan perjuangan secara kolektif.  

2. Intelektual 

Salah satu ciri-ciri dari seorang aktivis adalah dia juga 

sebagai kalangan terdidik, seperti mahasiswa. Muhammad Hatta 

(1984:3), dalam essaynya berjudul tanggungjawab moral kaum 

intelegensial, menuliskan bahwa seseorang yang lulus SMA dan 
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menempuh pendidikan di perguruan tinggi, akan menjumpai 

suasana sekaligus mengemban tanggungjawab yang sama sekali 

baru. Yang paling menonjol adalah terkait tanggungjawabnya, 

yakni tanggungjawab intelektual dan moral. Ini terbawa oleh tabiat 

ilmu itu sendiri, yang wujudnya mencari kebenaran dan membela 

kebenaran. Jadi, disinilah kaitan antara seorang aktivis, mahasiswa 

dan intelektual atau cendekiawan.  

3. Pejuang keadilan 

Selain kedua hal diatas (perjuangan kolektif dan 

intelektual), aktivis juga mempunyai ciri-ciri tentang adanya misi 

untuk menegakkan keadilan social. Dari masa pra kemerdekaan 

hingga saat ini, kiprah aktivis selalu diwarnai dengan misi untuk 

menegakkan keadilan social. Ini dapat dilihat misalnya pada masa 

pra kemerdekaan, sekumpulan mahasiswa mendirikan organisasi 

Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini kemudian dikenal 

sebagai cikal bakal dari pergerakan nasional modern. Budi Utomo 

mempunyai misi dalam bidang pendidikan demi tercapai 

kehidupan rakyat Indonesia yang lebih layak akibat adanya 

penjajahan.  

Misi keadilan social pada dasarnya ditunjukkan untuk 

menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Karena keadilan social 

adalah nilai universal yang terbebas dari sekat-sekat ruang dan 

waktu. Makanya, seorang aktivis wajib untuk menjunjung nilai 
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yang universal tersebut. Menurut penulis, puncak dan momentum 

yang paling bersejarah dari misi keadilan social ini adalah seperti 

tampak pada peristiwa reformasi tahun 1998. Aktivis mahasiswa 

pada tahun 1998 dikenal sebagai pihak yang menggerakkan 

masyarakat atau promoter yang mengakibatkan rezim Orde Baru 

tumbang. Aktivis yang memperjuangkan reformasi pada tahun 

1998 mempunyai misi social untuk kepentingan rakyat, 

membebaskan masyarakat dari kepemimpinan yang korup, dan 

menentang sistem pemerintahan yang otoriter.  

2.4.2 Ciri-ciri Aktivis Sejati 

Seorang aktivis yang dapat dikatakan ideal pun mungkin masih 

mempunyai kekurangan. Namun demikian, bukan berarti kondisi 

aktivis yang kehilangan identitas sebagaimana yang dijelaskan diatas, 

adalah suatu kondisi yang wajar dan dianggap sebagai bukan masalah 

yang perlu untuk dicarikan jalan keluarnya. (Huda. 2010:35). 

Setidaknya ada beberapa poin yang bisa dijadikan cermin bagi para 

aktivis, antara lain: 

1. Idealisme yang kuat 

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, idealism aktivis 

saat ini banyak yang mengalami kelunturan. Ini karena tidak 

sedikit dari para aktivis yang terkooptasi oleh kepentingan elit 

politik. Idealism yang luntur ditunjukkan dengan hilangnya 

independensi para aktivis sehingga tidak mampu memegang 
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idealismenya lagi, ataupun tidak mampu secara bebas berjuang 

untuk kepentingan rakyat. Misi keadilan social yang menjadi salah 

satu ciri aktivis justru digantikan oleh misi untuk memperkaya dan 

mensejahterakan kelompok dan golongannya masing-masing. 

Berkaca pada kondisi seperti ini, maka tidak ada jalan lain untuk 

menyelamatkan para aktivis selain dengan jalan memperkuat 

idealisme. 

2. Negarawan 

Idealnya, aktivis sejati mempunyai sifat negarawan. Lantas 

apa sebenarnya yang disebut negarawan tersebut? Terkait hal ini, 

sangat menarik mengutip pidato yang berisi pesan-pesan H.A. 

Mukti Ali, Guru Besar Perbandingan Agama IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (sekarang UIN), yang ditujukan kepada H. 

Nourouzzaman Shiddiqi dalam acara penutupan upacara ujian 

promosi doktornya, 22 Juli 1987. Dalam pidato yang cukup 

ringkas tetapi padat dan berisi tersebut. Mukti Ali membedakan 

antara seorang pemimpin dan guru. Menurutnya, seorang guru 

tentu harus pandai sekalipun kadang-kadang tidak bijaksana, 

sedangkan seorang pemimpin harus bijaksana sekalipun kadang-

kadang tidak pandai. Mengapa demikian ? karena guru hidup 

dengan pengikutnya. Guru tanpa ilmu bukan guru lagi, pemimpin 

tanpa pengikut bukan pemimpin lagi. Oleh karena itu, kewajiban 

guru adalah selalu menambah ilmu, sedang kewajiban pemimpin 
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adalah selalu menambah pengikut. Seorang guru berani berbuat 

sesuatu sesuai dengan ilmunya, sekalipun berbeda dengan 

kemauan orang banyak. Sedang seorang pemimpin berani berbuat 

sesuatu yang sesuai dengan kemaun orang banyak, sekalipun 

bertentangan dengan logika ilmu. 

3. Berkualitas dan Cerdas 

Aktivis sejati adalah yang mempunyai kualitas individu 

yang baik. Hal ini biasanya dikaitkan dengan kecerdasan, 

intelektualitas, kreatifitas ataupun segala sesuatu yang 

berhubungan dengan daya pikir. Kecerdasan ataupun daya pikir 

yang berkualitas lainnya biasanya dapat diperoleh melalui dua 

jalur, yakni otodidak dan jalur formal. Secara otodidak biasanya 

dapat dilakukan oleh seorang aktivis dengan menggelar berbagai 

forum-forum diskusi atau menggali sedalam-dalamnya ilmu-ilmu 

tertentu yang berkaitan dengan masyarakat. Setidaknya, dari dulu 

hingga sekarang, ototidak telah menjadi ciri khas dari aktivis. 

Aktivis tidak terpaku pada ilmu yang diperoleh melalui jalur 

pembelajaran formal. 

4. Man of Idea dan Man of Action 

Man of idea dibedakan dengan man of action. Yang 

pertama disandangkan kepada seorang yang menonjol dalam hal 

ide, gagasan dan pemikiran. Sedangkan yang kedua biasanya 

disandangkan kepada seseorang yang menonjol kepada aksi-aksi 
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yang lebih kongkrit. Namun demikian, pembedaan ini bukan 

dalam maksud untuk memilahkan bahwa yang satu baik dan yang 

lainnya buruk. Keduanya pada dasarnya mempunyai kedudukan 

yang sama pentingnya. Tanpa tipe man of action, gagasan hanya 

berupa gagasan karena tidak pernah terealisasi. Sebaliknya, tanpa 

man of idea tindakan tidak bermakna, kosong dan tidak berisi. 

Begitulah keduanya adalah sama pentingnya. 

2.5 Tinjauan Teori 

Menurut teori Horton dan Hunt (1987) 

Persepsi Tentang Teori Fungsionalis Teori Konflik 

Masyarakat Sistem stabil dari kelompok 

yang kerjasama 

Sistem tidak stabil dari 

kelompok saling 

bertentangan 

Kelas Sosial Tingkat status orang 

berpendapat dan gaya hidup 

serupa, berkembang dari isi 

perasaan orang dan 

kelompok yang berbeda 

Memiliki kepentingan 

ekonomi dan kekuasaan 

serupa, berkembang dari 

keberhasilan melakukan 

eksplolitasi pada pihak 

lain. 

Perbedaan Sosial Tidak dapat dihindarkan, 

sesuai kontribusi kelompok 

tersebut 

Tidak perlu dan tidak adil, 

karena ada perbedaan 

kekuasaan. Perlu susunan 
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baru yang sosialis 

Perubahan Sosial Timbul dari perubahan 

kebutuhan fungsional 

Dipaksakan oleh kelas 

penguasa untuk 

kepentingannya. 

Tata tertib Sosial Terjadinya dengan 

sendirinya 

Dikontrol oleh pihak 

dominan 

Nilai-Nilai Konsensus untuk 

mempersatukan masyarakat 

Diatur untuk 

mempertahankan status 

quo 

Lembaga sosial Menanamkan nilai umum 

untuk mempersatukan 

Tanamkan nilai untuk 

golongan istimewa 

 

Karl Marx percaya dalam kapitalisme, terjadi keterasinagan (alienasi) 

manusia dari dirinya sendiri. Kekayaan pribadi dan pasar menurutnya tidak 

memberikan nilai dan arti pada semua yang mereka rasakan sehingga 

mengasingkan manusia, manusia dari diri mereka sendiri. Hasil keberadaan 

pasar, khususnya pasar tenaga kerja menjauhkan kemampuan manusia untuk 

memperoleh kebahagiaan sejati, karena dia menjauhkan cinta dan 

persahabatan. Dia berpendepat bahwa dalam ekonomi klasik, menerima pasar 

tanpa memperhatikan kekayaan pribadi, dan pengaruh kebradaan pasar pada 

manusia. Sehingga sangat penting untuk mengetahui hubungan antra 

kekayaan pribadi, ketamakan, pemisahan buruh, modal dan kekayaan tanah, 
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antara pertukaran dengan kompetisi, nilai dan devaluasi manusia, monopoli 

dan kompetisi dan lain-lain. Fokus kritiknya terhadap ekonomi klasik adalah, 

isi tidak memeperimbangkan kekuatan produksi akan meruntuhkan hubungan 

produksi. 

2.6 Sejarah Kasus 1998 

2.6.1 Fakta Kasus 1998  

Mei 1998, penuh dengan kejadian-kejadian yang dapat 

dikatakan menjadi tonggak reformasi Indonesia, penuh dengan 

kerusuhan-kerusuhan yang sebenarnya merupakan ungkapan 

kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Orba saat itu. Mei 1998 

akan selamanya dikenang oleh Bangsa ini sebagai bulan dimana 

seluruh masyarakat Indonesia bersatu untuk meruntuhkan Rezim Orba 

yang sudah terlalu lama berkuasa. Mei 1998 akan terus dikenang oleh 

beberapa orang sebagai bulan dimana orang-orang yang mereka cintai 

satu persatu hilang ditelan bumi. 

Krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997 

membuat perekonomian menjadi kacau. Naiknya harga sembako, 

banyaknya PHK dan tingginya angka pengangguran dan beberapa 

perusahaan swasta yang mengalami kerugian memancing mahasiswa 

untuk mengadakan aksi keprihatinan. Bersamaan dengan maraknya 

aksi-aksi mahasiswa, terjadi serangkain aksi penculikan 

(penangkapan) terhadap beberapa aktivis dan mahasiswa. Aksi 

mahasiswa di kota-kota besar pun kian marak sejak Februari 1998. 
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Melihat maraknya aksi mahasiswa yang cenderung “mengganggu 

stabilitas politik dan keamanan nasional,” serta berlanjut menjadi 

bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Aksi mahasiswa 

yang terjadi sepanjang Mei 1998 menemukan momentum pada tanggal 

12 Mei 1998 di Kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. 

Kerusuhan missal yang dimulai di Jakarta 13 Mei 1998 merambat 

hingga ke Solo, Jawa Tengah, praktis merepotkan aparat keamanan 

dalam mengendalikan situasi. 

Di sisi lain, masyarakat menganggap ABRI telah gagal 

mengamankan ibu kota dari tindak kerusuhan dan penjarahan yang 

berlangsung hingga tanggal 15 Mei 1998. Peristiwa Mei 1998 

keamanan menjadi bagian sejarah kelam bagi tegaknya HAM di 

Indonesia. Kerusuhan Mei 1998 merupakan suatu peristiwa yang 

benar-benar terjadi saat itu. Kasus yang terjadi dengan sengaja untuk 

menciptakan suatu keadaan yang tidak terkendali dengan tujuan untuk 

menginginkan perubahan.  

Dan juga kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap 

etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei-15 Mei 1998, 

khususnya di Ibu Kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah 

lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh 

tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti 

ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Dan 

penurunan jabatan Presiden Soeharto, pada kerusuhan ini banyak toko 
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dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa—terutama milik warga 

Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi 

di Jakarta, Medan dan Surakarta. Terdapat ratusan wanita keturunan 

Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam 

kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, 

dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut, 

banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan 

Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang 

bergerak di bawah Romo Sandyawan, bernama Ita Martadinata 

Haryono, yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun, juga 

diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu 

indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam Kerusuhan ini digerakkan 

secara sistematis, tak hanya sporadis. 

Amuk massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota 

tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan 

"Milik pribumi" atau "Pro-reformasi". Sebagian masyarakat 

mengasosiasikan peristiwa ini dengan peristiwa Kristallnacht di 

Jerman pada tanggal 9 November 1938 yang menjadi titik awal 

penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi dan berpuncak pada 

pembunuhan massal yang sistematis atas mereka di hampir seluruh 

benua Eropa oleh pemerintahan Jerman Nazi. 

Sampai bertahun-tahun berikutnya Pemerintah Indonesia 

belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang 
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dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemerintah 

mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti 

konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut, 

namun pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak. 

Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi 

ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun umumnya 

masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini 

merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia, sementara 

beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan 

tindakan pembasmian (genosida) terhadap orang Tionghoa, walaupun 

masih menjadi kontroversi apakah kejadian ini merupakan sebuah 

peristiwa yang disusun secara sistematis oleh pemerintah atau 

perkembangan provokasi di kalangan tertentu hingga menyebar ke 

masyarakat (id.wikipedia.org). 

2.7 Nilai-nilai Sejarah 

Sejarah dalam arti sempit mempelajari manusia lampau, sepanjang hal 

itu bias diteliti dari keterangan-keterangan tertulis yang berasal dari zamannya 

dan kemudian sampai kepada kita. Dalam arti luas sejarah berusaha 

mengungkapkan manusia atau fenomena masa lalu dalam menjalani 

riwayatnya sejak dari mula, tidak peduli apakah keterangan yang 

ditinggalkannya berupa keterangan tertulis atau bukan. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sejarah 

mengandung tiga pengertian yaitu : asal-usul (keturunan) silsilah; kejadian 
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dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau; riwayat; tambo, 

pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar 

terjadi di masa lampau; ilmu sejarah. 

Nilai sejarah merupakan segala sesuatu yang bisa diambil sisi 

positifnya dari suatu peristiwa atau fenomena, hal tersebut diungkapkan oleh 

Ibu Esti salah satu guru sejarah. Beliau juga mengungkapkan bahwa suatu 

peristiwa dapat dikatakan sejarah jika telah terdapat dokumen-dokumen 

pembukti yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut benar-benar telah 

terjadi.  

2.8 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan untuk memaknai sebuah film “Di Balik 98”  

tentang nilai-nilai sejarah pada Aktivis film. Penelitian ini nantinya akan 

diteliti adalah pemaknaan Aktivis tentang nilai-nilai sejarah yang ada dalam 

film tersebut. Nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam film Di Balik 98 

yaitu peristiwa atau fenomena Mei 1998 yang didasari krisis moneter yang 

bisa diambil sisi positifnya, akan tetapi dalam film tersebut banyak adegan 

yang dirubah tidak sesuai dengan fakta. Komunitas Lelakon film dipilih 

peneliti sebagai pihak yang akan memaknai serta menjelaskan sebuah film 

tentang nilai-nilai sejarah, dan untuk membantu pemaknaan sehingga dapat di 

pahami dalam film Di Balik 98 dengan kisah tragedi 98 yang sebenarya. 


