
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Komunikasi Massa 

A.1. Pengertian Komunikasi Massa 

Definisi komunikasi massa sendiri sangatlah beragam merujuk kepada 

apa yang telah dijabarkan oleh tokoh-tokoh komunikasi. Namun pada dasarnya 

Komunikasi Massa memiliki sebuah makna. Makna tersebut terkandung secara 

garis besar dalam berbagai definisi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh 

komunikasi tersebut. Selain memiliki garis besar yang sama, definisi yang 

mereka ungkapkan ternyata saling mendukung dan melengkapi. 

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana diungkapkan oleh 

Bittner (Rakhmat, 2003:188), yakni komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (mass 

communication is messages communicated through a mass medium to a large 

number of people). 

Definisi komunikasi massa yang lebih terperinci dikemukakan oleh ahli 

komunikasi lain, yaitu Gerbner. Menurut Gerbner (1967) “Mass 

Communication is the technologically and institutionally based production of 

the most broadly shared continuous flow of messages in industrial societies”. 

Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi 

dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang 

dalam masyarakat industri (Rakhmat, 2003: 188). 

Definisi komunikasi massa dari Meletzke berikut ini memperlihatkan 

sifat dan ciri komunikasi massa yang satu arah dan tidak langsung sebagai 



akibat dari penggunaan media massa, juga sifat pesannya yang terbuka untuk 

semua orang. Dalam definisi Meletzke, komunikasi massa diartikan sebagai 

setiap bentuk komunikasi massa yang menyampaikan pernyataan secara terbuka 

melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada 

publik yang tersebar (Rakhmat, 2003: 188). Istilah tersebar menunjukkan bahwa 

komunikan sebagai pihak penerima pesan tidak berada di satu tempat, tetapi 

tersebar di berbagai tempat. 

Definisi komunikasi massa menurut menurut Freidson dibedakan dari 

jenis komunikasi lainnya dengan suatu kenyataan bahwa komunikasi massa 

dialamatkan kepada sejumlah populasi dari berbagai kelompok, dan bukan 

hanya satu atau beberapa individu atau sebagian khusus populasi. Komunikasi 

massa juga memunyai anggapan tersirat akan adanya alat-alat khusus untuk 

menyampaikan komunikasi agar komunikasi itu dapat mencapai pada saat yang 

sama semua orang yang mewakili berbagai lapisan masyarakat (Rakhmat, 2003: 

188). 

Rakhmat merangkum definisi-definisi komunikasi massa tersebut 

menjadi: “komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan 

kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media 

cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak 

dan sesaat (Rakhmat, 2003: 189). 

Jadi komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 

khalayak yang tersebar, heterogen melalui media cetak maupun media 

elektronik sehingga penyampaian pesan informasi sampai kepada tujuan. 

Adapun salah satu ciri yang dimiliki oleh komunikasi massa adalah pesannya 

yang bersifat umum, dapat diartikan bahwa pesan dalam komunikasi massa 



tidak hanya ditujukan kepada satu orang atau kelompok saja, tetapi disampaikan 

pada khalayak ramai sehingga pesannya harus bersifat umum. 

A.2. Ciri-Ciri Komunikasi Massa 

Komunikasi massa berbeda dengan komunikasi antarpersonal dan 

komunikasi kelompok. Perbedaannya terdapat dalam komponen-komponen 

yang terlibat di dalamnya, dan proses berlangsungnya komunikasi tersebut. 

Namun, agar karakteristik komunikasi massa itu tampak jelas, maka 

pembahasannya perlu dibandingkan dengan komunikasi antarpersonal. 

Karateristik komunikasi massa adalah sebagai berikut : 

1. Komunikator Terlembagakan 

Ciri – ciri komunikasi massa yang pertama adalah komunikatornya. Kita 

sudah memahami bahwa komunikasi massa itu menggunakan media massa, 

baik media cetak maupun elektronik. Dengan mengingat kembali pendapat 

Wright, bahwa komunikasi massa itu melibatkan lembaga, dan komunikatornya 

bergerak dalam organisasi yang kompleks. 

2. Pesan Bersifat Umum 

Komunikasi massa itu bersifat terbuka, artinya komunikasi massa itu 

ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok orang 

tertentu. 

3. Komunikannya Anonim dan Heterogen 

Komunikan pada komunikasi massa bersifat anonim dan heterogen. 

Berbeda dengan komunikasi antarpersonal, komunikator akan mengenal 

komunikannya, mengetahui identitasnya, seperti : nama, pendidikan, pekerjaan, 

dll. Sedangkan dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal 



komunikan (anonym), karena komunikasinya menggunakan media dan tidak 

tatap muka. 

Disamping anonym, komunikan komunikasi massa adalah heterogen, 

karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda, yang dapat 

dikelompokkan berdasarkan faktor : usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

latar belakang budaya, agama dan tingkat ekonomi. 

4. Media Massa Menimbulkan Keserempakan 

Kelebihan komunikasi massa dibandingkan dengan komunikasi lainnya, 

adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang dicapainya relatif banyak 

dan tidak terbatas. Bahkan lebih dari itu, komunikan yang banyak tersebut 

secara serempak pada waktu yang bersamaan memperoleh pesan yang sama 

pula. 

5. Komunikasi Mengutamakan Isi Ketimbang Hubungan 

Salah satu prinsip komunikasi adalah bahwa komunikasi mempunyai 

dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi Isi menunjukan muatan atau isi 

komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan 

menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan 

bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu. 

6. Komunikasi Massa Bersifat Satu Arah 

Selain ada ciri yang merupakan keunggulan komunikasi massa 

dibandingkan dengan komunikasi lainnya, ada juga ciri komunikasi massa yang 

merupakan kelemahannya. Karena komunikasinya melalui media massa, maka 

komunikator dan komunikannya tidak dapat melakukan kontak langsung. 

Dengan kata lain, komunikasi massa itu bersifat satu arah. 

 



7. Stimulasi Alat Indra Terbatas 

Ciri ini adalah termasuk kelemahan dari komunikasi massa karena 

stimulasi alat indra bergantung pada jenis media massa. Pada surat kabar dan 

majalah, pembaca hanya melihat. Pada radio siaran dan rekaman auditif, 

khalayak hanya mendengar, sedangkan pada media televisi dan film, kita 

menggunakan indra penglihatan dan pendengaran. 

8. Umpan Balik Tertunda (Delayed) dan Tidak Langsung (Indirect) 

Artinya, komunikator komunikasi massa tidak dapat dengan segera 

mengetahui bagaimana reaksi kahalayak terhadap pesan yang disampaikannya. 

A.3. Fungsi Komunikasi Massa 

Menurut Nurudin, 2013, Pengantar Komunikasi Massa, Rajawali Pers, 

Jakarta, halaman 66-93 fungsi komunikasi massa adalah berikut : 

a. Informasi 

Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang terdapat dalam 

komunikasi massa. Komponen paling penting untuk mengetahui fungsi 

informasi ini adalah berita-berita yang disajikan. Fakta-fakta yang dicari 

wartawan di lapangan kemudian dituangkannya dalam tulisan juga merupakan 

informasi. Fakta yang dimaksud adalah adanya kejadian yang benar-benar 

terjadi di masyarakat. 

b. Hiburan 

Fungsi hiburan untuk media elektronik menduduki posisi yang paling 

tinggi dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Masalahnya, masyarakat 

kita masih menjadikan televisi sebagai media hiburan. Hal ini memposisikan 

televisi sebagai alat utama hiburan (untuk melepas lelah). Oleh karena itu, 



jangan heran jika jam-jam prime time (pukul 19.00 sampai 21.00) akan 

disajikan acara-acara hiburan, entah sinetron, kuis, atau acara jenaka lainnya. 

Sangat sulit untuk diterima penonton seandainya pada jam prime time 

televisi menyiarkan acara Dialog Politik. Jelas acara itu akan menimbulkan 

penolakan masyarakat. 

c. Persuasi 

Fungsi persuasif komunikasi massa tidak kalah pentingnya dengan 

fungsi informasi dan hiburan. Banyak bentuk tulisan yang kalau diperhatikan 

sekilas hanya berupa informasi, tetapi jika diperhatikan secara lebih jeli ternyata 

terdapat fungsi persuasi. Bagi Josep A. Devito (1997) fungsi persuasi dianggap 

sebagai fungsi yang paling penting dari komunikasi massa. Persuasi bisa datang 

dari berbagai macam bentuk: Pertama, mengukuhkan atau memperkuat sikap, 

kepercayaan, atau nilai seseorang; Kedua, mengubah sikap, kepercayaan, atau 

nilai seseorang; Ketiga,  menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu; 

dan Keempat, memperkenalkan etika, atau menawarkan sistem nilai tertentu. 

d. Transmisi Budaya 

Transmisi budaya merupakan salah satu fungsi komunikasi massa yang 

paling luas, meskipun paling sedikit dibicarakan. Transmisi budaya tidak dapat 

dielakkan selalu hadir dalam berbagai bentuk komunikasi yang mempunyai 

dampak pada penerimaan individu. Transmisi budaya mengambil tempat dalam 

dua tingkatan, kontemporer dan historis. Di dalam tingkatan kontemporer, 

media massa memperkuat konsensus nilai masyarakat, dengan selalu 

memperkenalkan bibit perubahan secara terus menerus. Hal ini merupakan 

faktor yang memberi petunjuk teka-teki yang mengitari media massa, mereka 

secara serempak pengukuh status quo dan mesin perubahan. Sementara itu, 



secara historis umat manusia telah dapat melewati atau menambahkan 

pengalaman baru dari sekarang untuk membimbingnya ke masa depan. 

e. Mendorong Kohesi Sosial 

Kohesi yang dimaksud di sini adalah penyatuan. Artinya, media massa 

mendorong masyarakat untuk bersatu. Dengan kata lain, media massa 

merangsang masyarakat untuk memikirkan dirinya bahwa bercerai-berai bukan 

keadaan yang baik bagi kehidupan mereka. Media massa yang memberitakan 

arti pentingnya kerukunan hidup umat beragama, sama saja media massa itu 

mendorong kohesi sosial. Akan tetapi, ketika media massa mempunyai fungsi 

untuk menciptakan integrasi sosial, sebenarnya di sisi lain media juga memiliki 

peluang untuk menciptakan disintegrasi sosial. Jadi, sebenarnya peluang untuk 

menciptakan integrasi dan disintegrasi sama besarnya. 

f. Pengawasan 

Bagi Laswell, komunikasi massa mempunyai fungsi pengawasan. 

Artinya, menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai 

kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Fungsi pengawasan bisa dibagi 

menjadi dua, yakni warning or beware surveillance atau pengawasan peringatan 

dan instrumental surveillance atau pengawasan instrumental. 

Fungsi peringatan dapat dilihat dari pemberitaan tentang munculnya 

badai, topan, gelombang laut yang mengganas, angin rebut disertai hujan lebat, 

dan sebagainya. Fungsi pengawasan peringatan juga meliputi informasi tentang 

suatu wabah penyakit yang mulai menyebar akan adanya serangan militer yang 

dilakukan Negara lain. Sementara itu, fungsi pengawasan yang kedua yaitu 

pengawasan instrumental. Aktualisasi dari fungsi ini adalah penyebaran 



informasi yang berguna bagi masyarakat. Harga kebutuhan sehari-hari 

merupakan informasi penting yang sangat dibutuhkan masyarakat. 

g.  Korelasi 

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang menghubungkan 

bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Erat 

kaitannya dengan fungsi ini adalah peran media massa sebagai penghubung 

antara berbagai komponen masyarakat. Bagi Charles R. Wright fungsi korelasi 

juga termasuk menginterpretasikan pesan yang menyangkut lingkungan dan 

tingkah laku tertentu dalam mereaksi kejadian-kejadian. Salah satu bagian 

terpenting dalam menjalankan fungsi korelasi yang termasuk interpretasi bila 

dilihat dari Tajuk Rencana atau Hoofd Artikel (Belanda),Leader/Leader Writer 

(Inggris) sebuah surat kabar, meskipun tajuk rencana juga memiliki fungsi 

persuasi. Tajuk yang biasanya ditulis oleh redaktur senior itu bagi Djafar H. 

Assegaff (1983) mempunyai 4 fungsi sebagai berikut : 

1. Menjelaskan berita 

2. Mengisi latar belakang 

3. Meramalkan masa depan 

4. Meneruskan suatu penilaian moral 

Dengan demikian, tajuk rencana mempunyai fungsi untuk interpretasi 

kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat. 

h.  Pewarisan Sosial 

Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai seorang pendidik, baik 

yang menyangkut pendidikan formal maupun informal yang mencoba 

meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, pranata, 

dan etika dari satu generasi ke generasi selanjutnya. 



Ada juga yang mengatakan fungsi pewarisan sosial ini dengan transmisi 

budaya, Jay Black dan Frederick C. Whitney (1988) dua diantara ilmuwan 

komunikasi yang mengatakan itu, tetapi fungsi ini sama dengan pewarisan 

sosial. Sebab, yang namanya budaya meliputi tiga hal, yakni ide atau gagasan, 

aktivitas, dan benda-benda hasil kegiatan. 

Ide yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya termasuk 

kebudayaan. Bagi Black dan Whitney transmisi budaya media massa bisa 

memperkuat kesepakatan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. 

Disamping itu, media juga berperan untuk selalu memperkenalkan ide-ide 

perubahan yang perlu dilakukan masyarakat secara terus-menerus. 

i. Melawan Kekuasaan dan Kekuatan Represif 

Hal yang dilupakan oleh banyak orang adalah bahwa komunikasi massa 

bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan represif. 

Komunikasi massa berperan memberikan informasi, tetapi informasi ynag 

diungkapkannya ternyata mempunyai motif-motif tertentu untuk melawan 

kemapanan. Memang diakui bahwa komunikasi massa juga bisa berperan untuk 

memperkuat kekuasaan, tetapi juga bisa sebaliknya. 

j. Menggugat Hubungan Trikotomi 

Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang antara tiga 

pihak. Dalam kajian komunikasi hubungan trikotomi melibatkan pemerintah, 

pers, dan masyarakat. Ketiga pihak ini dianggap tidak pernah mencapai kata 

sepakat karena perbedaan kepentingan masing-masing pihak. 

Hubungan trikotomi tersebut tidak demokratis. Disinilah komunikasi 

massa melalui media massa memiliki tugas pentig untuk mengubah hubungan 

trikotomi yang tidak adil tersebut. Media massa melalui berita-berita yang 



berbobot, mengungkapkan peristiwa yang bertendensi politik tinggi, tetapi 

mampu mengungkapkan, mengkritik kebobrokkan  pemerintah yang korup dan 

tidak adil manifestasi dari fungsi tersebut. 

 

B. Film 

B.1. Definisi Film 

Film adalah cerita singkat yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan 

suara yang dikemas sedemikian rupa dengan permainan kamera, teknik editing, 

dan skenario yang ada. Film bergerak dengan cepat dan bergantian sehingga 

memberikan visual yang kontinyu. Kemampuan film melukiskan gambar hidup 

dan suara memberinya daya tarik tersendiri. Media ini pada umumnya 

digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Ia dapat 

menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang 

rumit, mengajarkan ketrampilan, menyingkatkan atau memperpanjang waktu, 

dan mempengaruhi sikap. 

Isi dari film akan berkembang kalau sarat akan pengertian-pengertian 

atau simbol-simbol, dan berasosiasikan suatu pengertian serta mempunyai 

konteks dengan lingkungan yang menerimanya. Film yang banyak 

mempergunakan simbol, tanda, ikon akan menantang penerimanya untuk 

semakin berusaha mencerna makna dan hakekat dari film itu. 

Film ini berbeda dengan film televisi atau sinetron yang dibuat secara 

khusus untuk siaran televisi, meskipun kemudian banyak film teatrikal diputar 

di televisi. Sedang sinetron merupakan media komunikasi pandang dengar yang 

dibuat berdasarkan sinematografi yang direkam pada pita video melalui proses 



elektronik kemudian ditayangkan melalui siaran televisi yang ceritanya 

bersambung.  

Di dalam film terdapat beberapa hal yang menjadi komponen-komponen 

sebuah film. Komponen film tersebut adalah: 

1. Title / judul. 

2.Chrindent title, atau sekarang sering disebut dengan credit title, 

meliputi: produser, karyawan, artis, ucapan terima kasih, dll. 

3. Tema film. 

4. Intrik yaitu usaha pemeranan film untuk mencapai tujuan. 

5. Klimaks yaitu benturan antar kepentingan. 

6. Plot (alur cerita). 

7. Suspend atau keterangan masalah yang masih terkatung-katung. 

8. Million / seting / latar belakang terjadinya peristiwa, masa / waktu, 

bagian kota, perlengkapan, aksesoris, dan fesyen yang di sesuaikan. 

9. Sinopsis yaitu untuk member ringkasan atau gambaran dengan cepat 

kepada orang yang berkepentingan. 

10.Trailer yaitu bagian film yang menarik. Biasanya di tampilkan 

sebelum film itu dirilis. Dan hanya beberapa menit saja (cuplikan 

film) 

11. Carakter yaitu karakteristik pelakunya . 

 

C. Film Sebagai Media Massa 

Media massa terus menerus mengalami perkembangan sampai saat ini. 

Produksi media merespon terhadap perkembangan sosial dan budaya dan 

selanjutnya memengaruhi perkembangan tersebut. Melihat hubungan antara 



opini publik dengan isi media, dan hubungan antara isi media dengan realitas 

yang menunjukkan persesuaian yang kuat diantaranya. Itu berarti bahwa antara 

media, manusia dan lingkungannya tidak dapat dipisahkan. Ini semakin 

memantapkan kutipan McLuhan yang mengatakan bahwa media juga adalah 

pesan itu sendiri 

Dalam komunikasi massa, ada banyak bentuk media yang bisa disebut 

media massa. Salah satunya film. Nurudin dalam bukunya menjelaskan, “dari 

sekian banyak definisi bisa dikatakan media massa bentuknya antara lain media 

elektronik (televisi, radio), media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), buku, 

dan film (Nurudin, 2007:4-5). 

Dalam UU Perfilman Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 poin 1, yang dimaksud 

dengan film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media 

komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau 

tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. 

Menurut draft rancangan UU Perfilman Tahun 2006 Bab 1 Pasal 1 poin 

1, yang dimaksud dengan film adalah karya cipta seni budaya yang merupakan 

media komunikasi pandang dengar yang dibuat berdasarakan asas sinematografi 

dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan atau bahan 

hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran 

melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau 

tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan. 

Dalam UU No.8 Tahun 1992 tentang perfilman, dirumuskan beberapa 

fungsi film antara lain fungsi pelestarian dan pengembangan nilai budaya, 

fungsi informasi, fungsi pendidikan, fugsi ekonomi. Sedangkan dalam draft 

rancangan UU Perfilman Tahun 2006 Bab III Fungsi dan Lingkup Pasal 4, 



fungsi film adalah sebagai pelestarian dan pengembangan nilai budaya, hiburan, 

informasi, pendidikan, perekat budaya, kritik sosial dan ekonomi. 

Sedangkan dalam UU Perfilman Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 poin 1, yang 

dimaksud dengan film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial 

dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi 

dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Film itu sendiri memiliki 

banyak fungsi yang bisa dimanfaatkan masyarakat. 

Dalam UU No.8 Tahun 1992 tentang perfilman, dirumuskan beberapa 

fungsi film antara lain: 

1. Fungsi Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Budaya 

Fungsi pelestarian dan pengembangan nilai budaya dalam film 

dilakukan dalam upaya untuk: 

a. Melestarikan puncak-puncak kebudayaan yang terdapat di daerah 

sebagai dasar kebudayaan bangsa 

b. Memajukan usaha pengembangan dari unsur-unsur tradisional sesuai 

dengan keadaan jaman. 

c. Melakukan inovasi yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan 

jalur pembangunan budaya tanpa meninggalkan unsur tradisional. 

d. Tidak menolak unsur-unsur asing yang dapat memperkaya dan 

melengkapi kebudayaan nasional secara positif. 

e. Sebagai sarana hiburan, film berperan sebagai media kultur edukatif 

yang mampu merangsang penonton untuk mengembangkan pemikiran 

dan logika dalam menentukan sikap dan tindakan atas dasar berbagai 

pilihan dan pengalaman sebagaimana diperagakan dalam alur cerita. 

 



2. Fungsi Informasi 

Film lebih bisa menyajikan informasi yang matang dalam konteks yang 

relatif lebih utuh dan langka. Pesan-pesan film tidak bersifat topical dan 

terputus-putus tetapi dapat ditunjang oleh pengembangan masalah yang tuntas. 

Dalam penyelenggaraan film suatu kode etik produksi film akan lebih langka 

dan sempurna jika memperhatikan aspek-aspek film sebagai sumber informasi. 

Masalah etika informasi, film tidak dipandang semata-mata dari isi dan tema 

cerita film, tetapi juga menyangkut juga totalitas film sebagai media. 

3. Fungsi Pendidikan 

Film adalah suatu jenis teknologi komunikasi yang dapat digunakan 

untuk mendukung proses belajar mengajar, dan dalam menyebarluaskan nilai-

nilai edukatif dan kebudayaan baik dalam maupun luar sekolah bagi masyarakat 

yang dijadikan sasaran. Sekalipun tidak secara langsung menghubungkan anak 

didik dengan objeknya, film dengan gambar hidupnya menjadi perantara yang 

dapat disistematiskan untuk tujuan-tujuan khusus yang memudahkannya 

mengerti suatu permasalahan. Dalam pembuatan film harus tercipta mekanisme 

hubungan timbal balik antara dunia pendidikan dan masyarakat perfilman agar 

jelas film-film apa yang sebaiknya dibuat. 

4. Fugsi Ekonomi 

Keseluruhan kegiatan pembuatan film merupakan lapangan pekerjaan 

sebagai mata pencaharian bagi masyarakat yang tentunya akan memberikan 

penghasilan bagi kehidupan masyarakat perfilman. Dari sisi usaha perfilman 

memberikan keuntungan bagi pemerintahan dapat memberikan pemasukan di 

bidang perpajakan dan devisa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. 



Dalam hal ini peneliti ingin memfokuskan pada fungsi informasi. Hal ini 

dikarenakan film dokumenter pada dasarnya menampilkan suatu realita yang 

ada. Menampilkan kenyataan yang sebenarnya sehingga para audiens bisa 

mengetahui dan memahami dengan benar apa makna dari film Prisond and 

Paradise karya Daniel Rudi Haryanto. 

Jika dilihat dari content, secara umum film dibagi menjadi tiga jenis 

yaitu, film dokumenter, film fiksi, dan film eksperimental. Selain dibagi 

beberapa jenis, film juga dibagi beberapa genre. Beberapa pembagian genre 

film, dikemukakan oleh Widagdo dalam bukunya yang berjudul “Bikin Film 

Indie Itu Mudah” (2007:26-27). Pembagian genre film menurut Widagdo antara 

lain action / laga, comedy / humor, roman / drama, mistery / horor. Dalam film 

juga terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi, yaitu audio dan visual.  

a. Action / Laga 

Film yang bertema laga dan mengetengahkan perjuangan hidup biasanya 

di bumbui dengan keahlian setiap tokoh untuk bertahan dalam pertarungan 

hingga akhir cerita. Kunci sukses dari genre film tersebut adalah kepiawaian 

sutradara untuk menyajikan aksi pertarungan secara apik dan detail, seolah 

penonton ikut merasakan ketegangan yang terjadi. 

b. Comedy / humor 

Comedy atau humor adalah jenis film yang mengandalkan kelucuan 

sebagai faktor penyajian utama. Genre jenis tersebut tergolong paling disukai 

dan bisa merambah semua usia segmentasi penonton. Namun ada kesulitan 

dalam menyajikan. Jika kurang waspada, komedi yang ditawarkan bisa terjebak 

dalam humor yang slapstick, yakni terkesan memaksa penonton untuk 

menertawakan kelucuan yang dibuat-buat. Salah satu kunci suksesnya adalah 



meminta tokoh humoris yang sudah dikenal masyarakat untuk memerankan 

suatu tokoh dalam film, layaknya saat menghibur penonton. 

c. Roman / drama 

Roman atau drama adalah genre yang populer di kalangan masyarakat 

penonton film. Faktor perasaan dan realitas kehidupan nyata ditawarkan dengan 

senjata simpati dan empati penonton terhadap tokoh yang diceritakan. Kunci 

utama kesuksesan film genre roman atau drama adalah dengan mengangkat 

tema klasik tentang permasalahan manusia yang tak pernah puas mendapatkan 

jawaban. Mungkin masalah cinta remaja, perselisihan antara menantu dan orang 

tua, atau juga perjalanan manusia untuk mencapai cita-citanya, dan sebagainya. 

d. Mistery / horror 

Mistery atau horor adalah sebuah genre khusus dunia perfilman. 

Dikatakan genre khusus karena meskipun cakupannya sempit dan berkisar pada 

hal yang itu-itu saja, tetapi genre itu cukup mendapatkan perhatian dari 

penonton. Hal tersebut disebabkan rasa ingin tahu manusia pada sebuah dunia 

yang membuat mereka selalu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya 

terjadi di dunia lain tersebut. Kunci suksesnya terletak pada cara mengemas dan 

menyajikan visualisasi hantu dan konstruksi dramatic skenario. Selain itu, alur 

cerita juga harus masuk akal sehingga tidak ada ganjalan dan sanggahan 

penonton sesudah pemutaran film. 

e. Dokumenter  

Film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan kenyataan. 

Istilah "dokumenter" pertama digunakan dalam resensi film Moana (1926) oleh 

Robert Flaherty, ditulis oleh The Moviegoer, nama samaran John Grierson, di 

New York Sun pada tanggal 8 Februari 1926. Di Perancis, istilah dokumenter 



digunakan untuk semua film non-fiksi, termasuk film mengenai perjalanan dan 

film pendidikan. Pada dasarnya, film dokumenter merepresentasikan kenyataan. 

Artinya film dokumenter berarti menampilkan kembali fakta yang ada dalam 

kehidupan. 

Film Prison and Paradise adalah salah satu film yang bergenre 

dokumenter. Film Prison and Paradise menampilkan sebuah realita yang ada. 

Dimana tokoh yang diangkat adalah pelaku yang sebenarnya dari kejadian bom 

Bali. Selain itu juga mengangkat realita sebuah keluarga dari para pelaku yang 

akhirnya mendapat pandangan dan tekanan sendiri dari masyarakat. Dimana 

mereka di anggap sebagai keluarga teroris. Padahal mereka sebenarnya tidak 

mengetahui sama sekali apa yang direncanakan dan dilakukan oleh bapak 

mereka. Dan secara tidak langsung mereka juga menjadi korban dari apa yang 

dilakukan oleh pelaku bom Bali. 

Dalam film terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi, yaitu audio dan 

visual. Audio dalam film dapat berupa dialog, musik, dan efek suara. Dialog 

adalah bahasa komunikasi verbal yang digunakan semua karakter di dalam 

maupun di luar cerita film (narasi). Dalam perkembangannya, beberapa teknik 

dialog juga telah dimungkinkan seperti monolog dan overlapping dialog. Musik 

dalam film yaitu lagu atau ilustrasi yang digunakan untuk menambah kesan 

dramatisasi film. Musik itu sendiri dapat merupakan bagian dari cerita filmnya 

atau dapat pula terpisah dari cerita filmnya. Sedangkan efek suara sering 

diistilahkan dengan noise. Semua suara tambahan selain dialog, lagu, serta 

musik adalah efek suara. 



Visual dalam film adalah setiap gambar yang menjadi bagian dalam film 

contohnya adalah adegan atau akting seorang talent. Selain itu visual dalam film 

dapat juga berupa animasi atau juga visual effect. 

Fakta telah menunjukkan bahwa media massa, dalam hal ini film, tidak 

semata-mata diproduksi sebagai sarana menyalurkan seni atau memiliki motif 

komersil di dalamnya, sebab film bertindak nyata dengan saling mempengaruhi 

terhadap manusia dan lingkungannya. Perasaan dan pengalaman yang hadir saat 

menonton film pun menjadikan film sebagai media yang spesial karena dapat 

membuat khalayak terbawa ke dalam film bersama dimensi yang dihadirkan. 

Namun selain kelebihan tersebut, film juga memiliki kekurangan. 

Kekurangan dari film adalah sangat multitafsir. Oleh karena itu, sangat 

dibutuhkan kesiapan setiap individu dalam menghadapi terpaan media. 

Penonton yang baik mampu menyaring informasi yang diperoleh sehingga dapat 

meminimalisir dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh sebuah media. Film 

dan budaya memiliki keterkaitan sebab di dalam setiap film terdapat ideologi 

yang menjadi dasar film tersebut diproduksi dan dikonsumsi. 

 

D. Lembaga Sensor Film (LSF) 

D.1. Fungsi  

    Mengenai Lembaga Sensor Film (LSF), diatur dalam PP.No.7 tahun 

1994. Dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya. LSF bekerja 

berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan menteri. Lembaga Sensor 

Film (LSF) dibentuk untuk melakukan penyensoran film dan reklame film. 

Berikut adalah fungsi, tugas dan wewenang LSF. Fungsi Lembaga Sensor Film 

(Pasal 4) adalah: 



Pertama: Melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif 

yang timbul dalam peradaban, pertunjukan dan atau penayangan film dan 

reklame film yang tidak sesuai dengan dasar dan tujuan pefilman indonesia. 

Kedua: Memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam bidang 

perfilman di Indonesia. 

Ketiga: Memantau apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film 

yang diedarkan, dipertunjukkan dan atau ditayangkan dan menganalisis hasil 

pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan tugas penyensoran berikutnya dan atau disampaikan kepada menteri 

sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan ke arah pengembangan perfilman di 

Indonesia. 

D.2. Tugas  

Fungsi LSF sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, merupakan salah satu 

mata rantai dalam sistem pembinaan perfilman di indonesia. Penyensoran film 

dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran. 

Adapun tugas Lembaga Sensor Film (Pasal 5) adalah: 

Pertama: Melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang 

akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum. 

Kedua: Meneliti tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari 

suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan 

atu ditayangkan. 

Ketiga: Menilai layak tidaknya tema, gambar, adegan, suara dan teks 

terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, 

dipertunjukkan dan atau ditayangkan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 



dimaksud dalam ayat 1, Lembaga Sensor Film (LSF) bertanggung jawab kepada 

menteri. 

D.3. Wewenang 

Wewenang Lembaga Sensor Film (Pasal 6) adalah: 

• Meluluskan sepenuhnya atau film dan reklame film untuk diedarkan, 

diekspor, dipertunjukkan dan atu ditayangkan.  

• Memotong atau menghapus bagian gambar, adegan, suara dan teks 

terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, 

dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum.  

• Menolak suatu film dan reklame film secara utuh untuk diedarkan, 

diekspor, dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum.  

• Memberikan surat lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta 

film iklan, dan tanda lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang 

dinyatakan telah lulus senor.  

• Membatalkan surat atau tanda lulus sensor untuk suatu film dan 

reklame film yang ditarik dari peredaran berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat 1 

Undang-undang No.8 tahun 1992.  

• Memberikan surat tidak lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer 

film serta iklan, dan tanda tidak lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame 

film, yang dinyatakan tidak lulus sensor.  

• Menetapkan penggolongan usia penonton film.  

• Menyimpan dan atau memusnahkan potongan film hasil penyensoran 

dan film serta reklame film serta rekaman video impor yang sudah habis masa 

hak edarnya.  

• Mengumumkan film impor yang ditolak.  



A. Film Prison and Paradise 

Apabila kita membicarakan mengenai kekerasan agama, dan terorisme 

yang dikaitkan dengan tragedi bom Bali tahun 2002, pembicaraan selalu 

terfokus pada pelaku tindakan sparatis tersebut, orang-orang yang terbunuh dan 

terluka, peranan organisasi agama dalam pengeboman, dan bagaimana 

pemerintah Indonesia menangani kasus ini. Namun jarang sekali ada yang 

membicarakan tentang mereka yang ditinggalkan. Termasuk salah satunya 

adalah keluarga dari para pelaku yang secara tidak langsung menjadi korban.  

Di Indonesia sendiri keluarga dari seorang terpidana, terlebih disini 

adalah para pelaku terorisme bom Bali biasa mendapat stigma dari masyarakat, 

dan dilihat sebagai salah satu ancaman sosial. Hal ini juga yang mendasari 

dibuatnya film Prison and Paradise ini.  

Film Prison and Paradise adalah salah satu film yang begenre 

dokumenter yang di sutradarai oleh Daniel Rudi Haryanto. Film ini 

mengisahkan tentang kejadian insiden bom Bali. Film ini dibuat selama 7 

sampai 8 tahun dengan seafektif mungkin dengan melibatkan beberapa aspek 

yang mendasar dari insiden terorisme tersebut. Dalam film ini dipertanyakan 

tentang apa itu Islam, yang bukanya membawa solusi, namun justru 

menciptakan anak-anak yatim baru. Baik itu anak dari para korban ledakan bom 

Bali yang di tinggal mati orang tuanya, sampai anak-anak para teroris yang 

harus terpisah dengan ayah mereka yang harus menjalani hukuman. 

Prison and Paradise berani menghela benang radikal terorisme jauh ke 

dalam lembut lingkung keluarga. Bahwa, para pelaku bom Bali dengan dasar 

teoretis, sekuat apapun menggelar aksinya tetaplah meninggalkan keluarga di 



belakangnya. Memilih Syahid berarti mereka memimilh membiarkan anak-anak 

mereka tumbuh tanpa sosok seorang ayah. 

Selama ini, diskursus mengenai terorisme yang dihembuskan oleh 

media-media selalu saja menghitam putihkan Islam dan non Islam, teroris dan 

para korbanya. Untuk menghindari cap hitam-putih tersebut, Daniel Rudi 

Haryanto (sutradara) mempersempit perspektif menjadi Islam saja. Ia memilih 

mempertentangkan teroris yang menganut Islam dengan non-pelaku yang juga 

memeluk Islam. Karena dengan kesamaan berfikir, diskusi bisa dilangsungkan. 

Bayangkan bila yang berdebat adalah Islam dan Non-Islam, maka tidak pernah 

akan ada titik temu.  

Dalam Film Prison and Paradise, sutradara berusaha memberi pesan 

kepada penonton bahwa korban yang sesungguhnya adalah anak-anak yang 

menjadi yatim karena tindakan terorisme yang dilakukan para pelaku. Hal inilah 

yang akhirnya menjadikan film ini dilarang tayang dan dianggap tidak lulus 

sensor oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Karena secara tidak langsung 

dianggap mendukung terorisme dengan mendukung keluarga dari para pelaku. 

Padahal bila dipahami dengan seksama dan mendalam, keluarga pelaku dan 

keluarga dari korban tindakan terorisme adalah sama-sama korban. 

Film Prison and Paradise juga menawarkan wawasan baru pada upaya 

melawan terorisme. Memberi kesempatan kepada keluarga pelaku dan keluarga 

para korban untuk merasakan apa yang dirasakan pihak lain. Film ini 

mengemukakan pentingnya menciptakan ruang imajiner dimana keluarga 

pelaku dan keluarga para korban bisa bertemu. Di ruang inilah mereka bisa 

mengenali berbagai kesamaan yang bisa digunakan untuk membangun 



pengertian di antara mereka sehingga di masa depan akan bisa tercipta 

perdamaian. 

B. Audiens / Penonton 

Pada awalnya, sebelum media massa ada, audiens adalah sekumpulan 

penonton drama, permainan dan tontonan. Setelah ada kegiatan komunikasi 

massa, audiens sering diartikan sebagai penerima pesan-pesan media massa. 

McQuail (1987) menyebutkan beberapa konsep alternatif tentang 

audiens sebagai berikut: 

a. Audiens sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, pemirsa. 

Konsep audiens diartikan sebagai penerima pesan-pesan dalam komunikasi 

massa, yang keberadaannya tersebar, heterogen, dan berjumlah banyak. 

Pendekatan sosial budaya sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini. 

b. Audiens sebagai massa. Konsep audiens diartikan sebagai suatu 

kumpulan orang yang berukuran besar, heterogen, penyebaran, dan anomitasnya 

serta lemahnya organisasi sosial dan komposisinya yang berubah dengan cepat 

dan tidak konsisten. Massa tidak memiliki keberadaan (eksistensi) yang 

berlanjut kecuali dalam pikiran mereka yang ingin memperoleh perhatian dan 

memanipulasi orang-orang sebanyak mungkin. McQuail menyatakan bahwa 

konsep ini sudah tidak layak lagi dipakai. 

c.  Audiens sebagai kelompok sosial atau publik. Konsep audiens 

diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang terbentuk atas dasar suatu isu, 

minat, atau bidang keahlian. Audiens ini aktif untuk memperoleh informasi dan 

mendiskusikannya dengan sesama anggota audiens. Pendekatan sosial politik 

sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini. 



d.  Audiens sebagai pasar. Konsep audiens diartikan sebagai konsumen 

media dan sebagai audiens (penonton, pembaca, pendengar, atau pemirsa) iklan 

tertentu. Pendekatan sosial ekonomi sangat menonjol untuk mengkaji konsep 

ini. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini secara umum yaitu pemaknaan atau hasil 

interpretasi dari subjek, audiens yang menjadi anggota KINE Klub UMM 

mengenai pemaknaan Film Prison and Paradise.  Film Prison and Paradise 

adalah sebuah film dokumenter yang mengusung tema terorisme bom Bali. Film 

ini mengangkat tentang para korban dari bom Bali tersebut. Namun dilihat dari 

sudut pandang yang lain, apabila semua orang menganggap korban dari 

tindakan terorisme adalah para korban yang meninggal,cacat dsb. Maka film ini 

mengangkat korban yang lain, yaitu keluarga dari para pelaku tindakan 

terorisme. Yang secara tidak langsung anak-anak para pelaku juga menjadi 

yatim karena harus di tinggalkan oleh ayahnya yang menjalani hukuman.  

Film ini juga memberikan ruang buat para keluarga korban dan keluarga 

pelaku yang notabene adalah sama-sama korban biar bisa bertemu. Sehingga 

bisa menciptakan sebuah kesepakatan bersama dan tidak ada hitam dan putih 

antara kedua belah pihak. 

 


