
7 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Film 

1. Pengertian Film 

Film secara umum dapat dibedakan atas dua unsur pembentukan yakni, unsur 

naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling berinteraksi dan 

berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah film.9 Jika dari dua 

unsur tersebut hanya berdiri sendiri dan tidak ada kesinambungan maka tidak 

akan membentuk sebuah film, yang dimaksut dari unsur naratif adalah bahan 

(materi) yang akan diolah, sementara unsur sinematik adalah cara gaya untuk 

mengolahnya.10    

Tabel II.1 

 

 

 

 

        

Ruang      Mise en scene 

   Waktu      Sinematografi 

  Perilaku cerita     Editing 

  Konflik     Suara 

Tujuan 

                                                             
9 Dikutip dari, Himawan Pratista, 2008, “Memahami film”, hal; 1. 
10 Ibid 

Film 

Unsur Sinematik: Unsur Naratif 
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Unsur naratif disini adalah yang berhubungan dengan aspek cerita atau tema 

film, seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu, serta lainnya. Sebuah film 

yang memiliki cerita atau tema kuat bisa menjadi tidak berarti tanpa pencapaian 

sinematik yang memadai, sementara pencapaian sinematik yang istimewa bisa 

pula tidak berarti apa-apa tanpa pencapaian naratif yang mewadai.11 

Selain itu ada juga pengertian film secara harfiah yaitu film adalah 

Cinematoghraphie yang berasal dari kata cinema (gerak), phitos (cahaya), dan 

graphie (tulisan, gambar, citra). Jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan 

cahaya. Agar dapat melukis gerak dengan cahaya kita harus menggunakan alat, 

yang disebut kamera.12 Film dapat dikatakan sebagai sebuah hiburan yang dapat 

dinikmati oleh semua kalangan, dan media yang efektif dalam menyampaikan 

pesan komunikasi massa.  

2. Elemen-Elemen Dalam Film 

Dalam sebuah film tentunya memiliki elemen-elemen yang disusun hingga 

menjadi sebuah film yang dapat dipertontonkan. Dalam hal ini elemen-elemen 

film adalah suatu yang mendasar yang menjadikan film itu tampak hidup, 

diantaranya adalah unsur naratif dan unsur sinematik. Dalam unsur naratif 

meliputi ruang, waktu, perilaku cerita, konflik, dan tujuan, sebagai berikut :13 

1. Ruang 

Sebuah cerita tidak mungkin terjadi tanpa adanya ruang. Ruang adalah 

                                                             
11 Ibid 
12 https://www.kajianpustaka.com/2012/10/pengertian-sejarah-dan-unsur-unsur-film.html, 
diakses pada 12-03-2018 jam 11;16 
13 Himawan pratista, Op.Cit,. hal 35. 
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tempat dimana para pelaku cerita bergerak dan berkreatifitas. Sebuah film 

umumnya terjadi pada suatu tempat atau lokasi dengan dimensi ruang 

yang jelas, yaitu selalu menunjuk pada lokasi dan wilayah yang tegas. 

2. Waktu 

Terdapat beberapa aspek yang berhubungan dengan naratif sebuah film, 

yaitu waktu. Waktu yang menjadi unsur naratif disini meliputi urutan 

waktu, durasi waktu, dan frekuensi. karena waktu merupakan pola 

berjalannya cerita sebuah film, maka urutan waktu tersebut menjadi sangat 

penting untuk menentukan durasi yaitu rentang untuk menampilkan cerita, 

dan munculnya kembali suatu adegan yang sama dalam waktu yang 

berbeda yang disebut sebagai frekuensi waktu. 

3. Perilaku cerita 

Perilaku cerita disini terdiri dari karakter utama dan pendukung. karakter 

pendukung sering bertindak sebagai pemicu konflik atau kadang 

sebaliknya dapat membantu karakter utama dalam menyelesaikan 

masalahnya. 

4. Konflik 

Konflik dapat diartikan sebagai permasalahan yang dihadapi oleh tokoh 

protagonis untuk mencapai tujuannya yang disebabkan oleh tokoh 

antahnis. sehingga memicu konflik antara tokoh protagonis dengan tokoh 

antagonis. Masalah dapat muncul dari dalam tokoh utama sendiri yang 

akhirnya memicu konflik batin. 

5. Tujuan 
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Tujuan merupakan harapan yang dimiliki oleh pelaku utama. tujuan dapat 

bersifat fisik (materi0 atau nonfisik (non materi). Tujuan fisik merupakan 

tujuan yang bersifat nyata, sedangkan tujuan nonfisik merupakan tujuan 

yang sifatnya abstrak (tidak nyata). 

Sedangkan dalam unsur yang kedua pada film yaitu unsur sinematik meliputi 

mise-en-scene, sinematografi, suara / audio, dan editing, yaitu sebagai berikut :14  

1. Mise-En-Scene 

Mise-en-scene adalah sebuah pengungkapan gagasan yang dituangkan 

melalui kata-kata menjadi bentuk gambaran atau dengan kata lain merubah 

yang bersifat auditif menjadi bahan yang bersifat visual. Himawan pratista 

menjelaskan sebagai Mise-en-scene. Mise-en-scene adalah semua hal yang 

terletak di depan kamera yang akan diambil gambarnya dalam sebuah 

produksi film. Mise-en-scene sendiri mempunyai empat aspek utama, 

yaitu: 

a. Setting adalah sesuatu yang tampak di depan kamera bersama 

segala properti. Properti dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak 

bergerak seperti perabot, pintu, jendela, kursi, lampu, pohon, dan 

sebagainya, atau untuk lebih mudah dipahami setting adalah sebuah 

tempat dimana film itu diproduksi. 

b. Kostum dan tata rias wajah, adalah hal yang dikenakan pemain 

bersama seluruh asesorisnya, ini diantaranya meliputi topi, 

perhiasan, jam tangan, kacamata, sepatu, tongkat, dan sebagainya. 

                                                             
14 Himawan Pratista, Op.Cit., hal 60. 
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c. Pencahayaan, tanpa adanya cahaya semua benda tidak akan 

memiliki wujud maka tanpa adanya cahaya sebuah film juga tidak 

akan terwujud. Cahaya dibutuhkan untuk membuat film agar dapat 

dilihat dengan enak.  

d.  Aktor, dalam aspek mise-en-scene adalah seorang sineas selain 

harus dapat memilih aktor, mereka juga harus memiliki 

keterampilan dalam mengontrol pemain dan pergerakannya.  

2. Sinematografi 

Dalam sebuah produksi film ketika seluruh aspek mise-en-scene telah 

tersedia dan sebuah adegan telah siap untuk diambil gambarnya, pada 

tahap inilah unsur sinematografi mulai berperan. Sinematografi secara 

umum dapat dibagi menjadi tiga aspek, yakni; kamera dan film, framing, 

serta durasi gambar. 

3. Suara / Audio 

Suara dalam film dapat kita pahami sebagai seluruh suara yang keluar dari 

gambar, yakni dialog, musik, dan efek suara. 

4. Editing 

Dalam tahap ini shot-shot yang teklah diambil dan dipilih diolah dan 

dirangkai hingga menjadi satu rangkaian kesatuan yang utuh. Aspek ini 

bersama penggerak kamera merupakan satu-satunya unsur sinematik 

murni yang dimiliki oleh seni film. Definisi editing pada tahap produksi 

adalah proses pemilihan serta penyambungan gambar-gambar yang telah 

diambil, sementara definisi editing setelah filmnya jadi (pasca produksi) 

adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggunakann tiap shot-nya. 
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3. Film Dokumenter 

Film dokumenter adalah penyajian fakta yang berhubungan dengan orang-

orang, tokoh, peristiwa, dan lokasi yang nyata; film dokumenter tidak 

menciptakan suatu peristiwa atau kejadian namun merekam peristiwa yang 

sungguh-sungguh terjadi atau otentik.15 

Jika dilihat dari isi, film dapat dikelompokkan menjadi dua jenis; fiksi, dan 

non fiksi. Film fiksi adalah film yang bercerita menggunakan cerita rekaan di luar 

kejadian nyata terkait dengan plot, dan konsep tersebut telah dirancang sejak awal. 

Unsur cerita dalam film juga terkait hukum kausalitas. Seringkali cerita fiksi juga 

diangkat dari kisah nyata dengan cuplikan kejadian nyata, ini sering disebut fiksi-

dokumenter.16 

Sedangkan dalam film non-fiksi adalah film yang menyajikan fakta dan 

berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa, dan lokasi yang nyata. Film 

dokumenter dapat digunakan untuk berbagai kepentingan seperti informasi atau 

berita, biografi, pengetahuan, pendidikan, sosial, politik (propaganda) dan lain 

sebagainya.17 

Ada beberapa kasus, pembuat film dapat merekam kejadian yang mereka 

alami. Seperti saat John Kennedy dan Hubert Humphrey melakukan kampanye 

dekorasi politik pada tahun 1960. Juru kamera dan perekam dapat dengan mudah 

mendekat dan mengikuti kandidat menuju keramaian. Artinya, pembuat film 

documenter harus mampu memahami keadaan dan cepat tanggap dalam merekam 

fenomena penting yang sesuai dengan film documenter yang akan dibuatnya. 

                                                             
15 Himawan Pratista, Op.Cit., Hal 4 
16 Ibid  
17 Ibid 
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Bordwell (2008) mengatakan dalam film documenter juga terdapat beberapa 

pengelompokkan menurut genrenya lagi :18  

a. The complication film, pada genre ini adapat merakit gambar dari 

sumber-sumber arsip, dicampurkan dengan testimoni berdasarkan 

kejadian. 

b. The direct-cinema documentary : secara khas merekam kejadian 

yang sedang berlangsung atau faktual, dokumenter semacam ini juga 

dikenal dalam bahasa Prancis sebagai cimha-verite. 

c. The nature documentary, dalam kategori ini merekam kondisi 

lingkungan sekitar dan binatang-binatang yang tinggal pada 

lingkungan tersebut. 

4. Sejarah Perkembangan Film 

Pada tahun 1816, seorang penemu yang berasal dari Perancis bernama 

Joseph Nicephore Niepce menemukan bahwa film lahir dari konsep fotografi. 

Niepce merupakan orang pertama yang menciptakan penggunaan praktis sebuah 

kamera dan film. Walaupun saat itu sudah begitu banyak dilakukan percobaan 

dalam dunia pembuatan gambar. Namun sayangnya gambar dan cetakan hanya 

dapat bertahan dalam waktu yang singkat.19 

Sebelum satu tahun berselang Willian Dicson dari laboratorium Thimas 

Edison mengembangkan kamera film yang dapat menangkap 16 gambar perdetik. 

Mekanisme film dengan merancang alat untuk merekam dan memproduksi 

gambar berhasil diciptakan Thomas Alfa Edison pada tahun 1887. Dickson dan 

                                                             
18 David Bordwell, Kristin Thompson, Film Art an Introduction (The McGraw Hill Companies, 
2008), hal 366 
19 Stanley Baran, Pengantar Komunikasi Massa : Melek Media dan Budaya, (Jakarta : Erlangga) hal 
212 
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Thomas menggunakan film seluloid yang kemudian disempurnakan oleh George 

Eastman, yang memperkenalkan kamera Kodak.20 

Sejarah awal film itu sebenarnya berawal dari ide yang muncul pada tahun 

1878. Dari Amerika seorang tokoh bernama Edward James Muybridge membuat 

16 gambar-gambar kuda yang disambungkan dalam satu frame kemudian dapat 

membentuk ilusi seolah-olah kuda tersebut berlari. 

Pada Natal tahun 1895 Grand Café dengan kursi dan meja yang disusun rapi 

diruang bawah tanah kafe tersebut, Lumire bersaudara (Auguste dan Louis) 

mengadakan acara pemutaran film untuk pertama kali. Film yang diputar bertajuk 

La Sortie des usines Lumiere (Quiting Time at Factory); Le Repasde Bebe : 

menampilkan seorang anak Lumiere makan; L’Arrive d’un train en gare, yaitu 

menampilkan keatangan sebuah kereta api ke stasiun.21  

Sejarah film itu sendiri dipopulerkan oleh Lumiere Bersaudara. Dengan 

temuan alat sinematografi Thomas Alfa Edison yang telah dimodifikasi dengan 

sangat besar sehingga menyebabkan sulit untuk dibawa kemana-mana. Yang 

diciptakan oleh mereka adalah sinematograf (kamera film) engkolan dengan 

menggabungkan beberapa alat yang terdiri dari kamera, proyektor, dan mesin 

cetak yang mempermudah agar dibawa kemana-mana meskipun ukuran masih 

terbilang besar. Kemudian alat ini dipatenkan pada tahun 1895 dan dinamakan 

Cinematographe dengan berat lima kilogram dan pengoperasian dengan 

menggunakan engkolan tangan.22  

                                                             
20 John Vivian, Teori Komunikasi Massa : Edisi kedelapan, (Jakarta: Kencana) hal, 161 
21 Stanley Baran, Op.Cit., hal 207 
22 Stanley J. Baran, Pengantar Komunikasi Massa, Literasi Media dan Budaya, (Jakarta : Salemba 
Humanika, 2011) 
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Perkembangan teknologi adalah faktor utama yang mempengaruhi 

perubahan pada dunia perfilman. Jika awalnya film hanya sesederhana itu 

kemudian berkembang dengan sistem penglihatan mata kita. Film yang dulunya 

hanya disajikan dengan dua warna hitam dan putih, tidak ada pengeditan, kamera 

hanya dihidupkan, lalu  dimatikan, tidak ada memudar lompatan atau kilas balik, 

tidak ada grafis computer, tidak ada dialog, tidak ada musik. Sekarang film telah 

disajikan dengan beragam, perubahan ini diawali dari perkembangan alat perekam 

atau kamera dalam menangkap gambar dan dapat menangkap warna, kemudian 

film menjadi berwarna memadukan warna RGB (red, green, blue) dan tambahan 

efek grafis bantuan computer editing. Perubahan itu akhirnya dapat membuat film 

lebih dramatis dengan unsur-unsur sinematografi di dalamnya. 

5. Sejarah  Perkembangan Film di Indonesia. 

Setelah membahas tentang sejarah perkembangan film secara global, 

selanjutnya peneliti akan mengulas sejarah perkembangan perfilman di Indonesia. 

Sejarah perfilman di tanah air ini juga mengalami perkembangan dari masa ke 

masa. Stanley J.Barang (2001) dalam Pengantar Komunikasi Massa, menguraikan 

seperti apa perkembangan film Indonesia dari masa ke masa itu, sebagaimana 

dapat dijumpai di bawah ini: 

a. Tahun 1900 – 1920, film masuk ke Indonesia. 

b. Tahun 1929, produksi film pertama di Indonesia. 

c. Tahun 1955, pembentukan FFI. 

d. Tahun 1960 – 1970an, kelesuan dan kebangkitan kembali perfilman 

Indonesia. 
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e. Tahun 1980 – 1990an, munculnya persaingan dengan film asing dan 

sinetron televisi. 

f. Tahun 2000, kebangkitan kembali perfilman Indonesia. 

Pada era paruh pertama tahun 1990-an itu menandai sebuah krisis pada film 

Indonesia. Ketika itu, film Indonesia mengalami rangkaian pukulan seperti, 

kehadiran TV swasta, maraknya pembajakan lewat mediun video dan konsolidasi 

distribusi film di tangan kelompok 21.23 

Sebuah pergolakan besar perubahan politik yang terjadi pada saat itu adalah 

turunnya Presiden Soeharto sesudah menjabat selama lebih 32 tahun. Pada saat itu 

industri film sebagaimana yang terjadi pada industri media juga, terjadi semangat 

deregulasi besar-besaran berupa pelepasan campur tangan negara dalam produksi-

produksi konsumsi media, baik cetak maupun elektronik, termasuk di dalamnya 

film.24 Sesuatu yang menarik terjadi disini yaitu, bukanlah perubahan pada 

kebijakan menyangkut produksi-distribusi-eksebisi, melainkan pada sebuah 

semangat produksi yang sama sekali berbeda dengan masa Orde Baru. Pasca 

Soeharto para pembuat film umumnya adalah serangkaian anak muda yang 

mengusahakan dengan memproduksi sendiri tanpa adanya dukungan negara, baik 

dalam bentuk subsidi pendanaan produksi, keringanan pajak dan segala jenis 

dukungan lainnya. Dengan semangat pembuat film pada saat itulah yang 

kemudian dapat menumbuhkan industri perfilman di Indonesia sampai sekarang 

ini. 

 

                                                             
23 Eric Sasono dkk, Menjegal Film Indonesia : Pemetaan Ekonomi Politik Industri Film Indonesia, 
Perkumpulan Rumah Film Indonesia dan Yayasan TIFA Jakarta 2011, Hal 2 
24 ibid 
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6. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi tidaklah mudah untuk didefinisikan. Theodore Clevenger Jr. 

(2012) mencatat bahwa “Masalah yang selalu ada dalam mendefinisikan 

komunikasi untuk tujuan penelitian atau ilmiah berasal dari fakta bahwa kata kerja 

‘berkomunikasi’ memiliki posisi yang kuat dalam kosakata umum karenanya 

tidak mudah didefinisikan untuk tujuan ilmiah, dan sebenarnya kata kerja ini 

merupakan salah satu istilah dalam bahasa Inggris yang sering kali digunakan. 

Salah satu model komunikasi yang cukup fenomenal adalah model yang diringkas 

oleh Frank Dance. Bagaimana tidak, ahli komunikasi ini mampu meringkas 

kembali pengertian komunikasi yang sudah ada sebelumnya menjadi bentuk lain 

yang mudah dipahami, ia mengelompokkan menjadi tiga definisi besar dari lima 

belas definisi yang dikemukakan, yaitu :25  

1. Dimensi pertama tingkat pengamatan, maksut dari definisi ini adalah jika 

ada pengertian-pengertian komunikasi yang luas dan bebas, ada juga yang 

terbatas. Sebagai contoh, definisi komunikasi sebagai “proses yang 

menghubungkan semua bagian-bagian yang terputus” merupakan definisi 

yang luas atau bebas, definisi yang lain ialah komunikasi sebagai “sebuah 

sistem (misalnya telepon atau telegraf) untuk menyampaikan informasi dan 

perintah (misalnya di angkatan laut),” yang bersifat membatasi. 

2. Dimensi kedua tujuan, maksutnya adalah beberapa definisi hanya 

memasukkan pengiriman dan penerimaan pesan dengan maksud tertentu, 

yang lainnya tidak memaksakan pembatasan ini. Berikut ini adalah contoh 

                                                             
25 Stephen W. Littlejohn, Karen A.FossAll, Teori Komunikasi, edisi 9, (Jakarta : Salemba Humanika, 
2012) hal 4-5 
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definisi yang menyebutkan maksut: “Situasi-situasi tersebut merupakan 

sebuah sumber yang mengirimkan sebuah pesan kepada penerima dengan 

tujuan tertentu untuk memengaruhi perilaku konsumen”, sedangkan definisi 

yang tidak memerlukan tujuan adalah “Komunikasi merupakan sebuah 

proses menyamakan dua atau beberapa hal mengenai kekuasaan terhadap 

seseorang atau beberapa orang”. 

3. Dimensi ketiga adalah penilaian normatif, sebagai definisi menyertakan 

pertanyaan tentang keberhasilan, keefektifan, atau ketepatan, sedangkan 

definisi yang lain tidak berisi penilaian yang lengkap seperti itu. Sebagai 

contoh definisi yang menganggap bahwa komunikasi dikatakan berhasil jika 

“Komunikasi merupakan pertukaran sebuah pemikiran atau gagasan”, 

asumsinya adalah bahwa sebuah gagasan ataui pemikiran berhasil 

ditukarkan. Selain itu definisi yang tidak berisi penilaian yang lengkap yaitu 

“Komunikasi [adalah] penyampaian informasi”, disini informasi 

disampaikan tetapi tidak penting apakah informasi tersebut diterima dan 

dipahami atau tidak. 

Deddy Mulyana (2001) juga menjelaskan dalam bukunya Ilmu komunikasi : 

Suatu Pengantar. Komunikasi menurut beberapa ahli antara lain dari Bernard 

Berelson dan Gary A. Steiner bahwa, suatu transmisi informasi, gagasan, emosi, 

keterampilan, dan sebaginya dengan menggunakan rangkaian simbol-simbol, 

kata-kata, gambar, figure, grafik, dan sebagainya yang kemudian proses atau 

sistem itulah yang biasa disebut komunikasi. Selain itu menurut Raymond S. Ross 

adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol 
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sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan maks atau 

respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksutkan komunikator. 

Dalam hal ini komunikasi masa merupakan salah satu dari konteks-konteks 

komunikasi. Konteks-konteks inilah yang kemudian membuktikan bahwa 

komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial, melainkan dalam 

situasi-situasi tertentu. Indikator paling umum untuk mengklasifikasikan 

komunikasi berdasarkan konteksnya adalah dapat dilihat dari jumlah peserta yang 

terlibat di dalam komunikasi, maka dikenalah : komunikasi intrapribadi, 

komunikasi diadik, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok (kecil), 

komunikasi public, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Pendekatan 

untuk membedakan konteks-konteks komunikasi adalah pendekatan situasional 

(situasional approach) yang dikemukakan G.R. Miller, seperti yang terlihat pada 

table dibawah ini :26 

Tabel II.2 

 

Komunikasi massa 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 

                                                             
26 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) hal. 78 
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ditujukan kepada sejumlah orang tersebar dibanyak tempat, anonym, dan 

heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan 

selintas (khusunya media elektronik).27 

Film (movie atau cinema) merupakan produk atau buah karya dari kegiatan 

sinematografi. Film sebagai karya sinematografi merupakan hasil perpaduan 

antara kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam penguasaan 

teknologi, olah seni,komunikasi, dan manajemen berorganisasi. Kala mendesain 

sebuah kampanye, ada faktor-faktor penting dalam penggunaan media massa 

untuk mengubah perilaku dan sikap publik: faktor audiens, pesan, media, dan 

response-mechanism (Kotler & Roberto, 1989).28 

 

7. Film Sebagai alat propaganda 

Dari sejarahnya sendiri, propaganda pada awalnya adalah mengembangkan 

dan memekarkan agama Katholik Roma baik di Italia maupun negara-negara yang 

lain. Sejalan dengan tingkat perkembangan manusia, propaganda tidak hanya 

digunakan dalam bidang keagamaan saja tetapi juga dalam bidang pembangunan, 

politik, komersial, pendidikan dan lain-lain, adapun beberapa definisi atau 

pengertian tentang propaganda yang layak disimak antara lain;29 

1. Dalam Encyclopedia International dikatakan propaganda adalah, 

“suatu jenis komunikasi yang berusaha mempengaruhi pandangan dan 

reaksi, tanpa mengindahkan tentang nilai benar atau tidak benarnya 

pesan yang disampaikan”. 

                                                             
27 Ibit, hal 83 
28 http://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3077/2464, diakses pada 
3/16/2018, jam 5.57. 
29 Nurudin, Komunikasi Propaganda, Cetakan Ketiga, PT Remaja Rosdakarya (Bandung, 2008), hal; 
9-10 
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2. Everman’s Encyclopedia diungkapkan bahwa propaganda adalah 

suatu seni untuk penyebaran dan meyakinkan suatu kepercayaan, 

khususnya suatu kepercayaan agama atau politik. 

3. Qualter mengatakan bahwa propaganda adalah suatu usaha yang 

dilakukan secara sengaja oleh beberapa individu atau kelompok untuk 

membentuk, mengawasi atau mengubah sikap dari kelompok-

kelompok lain dengan menggunakan media komunikasi dengan tujuan 

bahwa pada setiap situasi yang tersedia, reaksi dari mereka yang 

dipengaruhi akan seperti yang diinginkan oleh si propagandis. 

4. Harold D. Laswell dalam tulisannya Propaganda (1937) mengatakan 

propaganda adalah teknik untuk mempengaruhi kegiatan manusia 

dengan memanipulasi representasinya (Propaganda in broadest sense 

is the technique of influencing human action by the manipulation of 

representations)”. Definisi lain dari Laswell dalam bukunya 

Propaganda Technique in the World War (1927) menyebutkan 

propaganda adalah semata-mata kontrol opini yang dilakukan melalui 

sumbol-simbol yang mempunyai arti, atau menyampaikan pendapat 

yang konkrit dan akurat (teliti), melalui sebuah cerita, rumor laporan 

gambar-gambar dan bentuk-bentuk lain yang bisa digunakan dalam 

komunikasi sosial (It refers [propaganda, pen] solely to the control of 

public opinion by significant symbols, or to speak more concretely 

and less accurately, by the stories, rumours, report, pictures and other 

form of social communication”). 
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5. Barnays mengatakan, propaganda modern adalah suatu usaha yang 

bersifat konsisten dan terus menerus untuk menciptakan atau 

membentuk peristiwa-peristiwa guna mempengaruhi hubungan publik 

terhadap suatu usaha atau kelompok. 

6. Ralp D. Casey berkata propaganda adalah suatu usaha yang dilakukan 

secara sengaja dan sadar untuk memantapkan suatu sikap atau 

merupakan suatu pendapat yang berkaitan dengan suatu doktrin atau 

progam dan di pihak lain, merupakan usaha yang sadar dari lembaga-

lembaga komunikasi untuk menyebarkan fakta dalam semangat 

objektivitas dan kejujuran. 

 

Khalayak adalah sasaran dari media massa, hal ini menyebabkan stereotype 

muncul menyatakan bahwa media adalah salah satu bentuk penggerak aspek-

aspek di dalam kehidupan sosial, yang artinya adalah bahwa sector penggerak 

aspek masyarakat seperti ekonomi dan pesatnya perkembangan teknologi 

komunikasi menempatkan media sebagai model kapitalistik. Komunikasi sebagai 

penghasil informasi menjadi komoditas utama masyarakat, selain itu muncul 

media-media dalam bentuk penggabungan yang lebih modern. Sehingga hal itu 

sangat berpengaruh besar pada ekonomi dan pasar.30 

Dalam sejarah Hindia Belanda ketika berada di bawah pendudukan Jepang, 

film dibuat untuk membuat rakyat jajahan tunduk dan yakin pada pemerintahan 

Jepang. Dalam Nurudin (2008) juga mengatakan bahwa, pada masa transisi 

pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, Soeharto membuat film G 30 S/PKI 

                                                             
30 http://ekspresionline.com/2014/04/28/media-massa-tentang-masa-dan-propaganda/, diakses 
pada 3/6/2018, jam 11:46 
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untuk sebagai propaganda untuk melegitimasi kekuasannya hingga mampu 

mempertahankan kekuasaan itu selama 32 tahun. Pada setiap setahun sekali 

(malam 30 September) diputar di stasiun TVRI, dan pada awal kemunculan film 

ini siswa siswa sekolah wajib menontonnya.31 

 

8. Makna 

Istilah makna (meaning) menurut para ahli memang merupakan kata dan 

istilah yang membingungkan, karena orang-orang sering menggunakan istiah 

pesan dan makna secara bergantian. Akan tetapi, ini tidaklah benar jika dilihat 

dari sudut semantik.32 Dapat dikatakan bahwa pesan itu tidak sama dengan makna 

pesan bisa memiliki lebih dari satu makna, dan beberapa pesan bisa memiliki satu 

makna. Secara semiotika, pesan adalah penanda dan maknanya adalah petanda. 

Pesan adalah sesuatu yang dikirimkan secara fisik dari satu sumber ke 

penerimanya. Sedangkan makna dari pesan yang dikirimkan hanya bisa 

ditentukan dalam kerangka-kerangka makna lainnya. Tak perlu lagi kiranya 

dijelaskan bahwa hal ini juga akan menghasilkan pelbagai masalah interpretasi 

dan pemahaman 

9. Simbol 

Simbol berasal dari Yunani kata symboion dari syimballo (menarik 

kesimpulan berarti memberi kesan). Simbol atau lambang sebagai sarana atau 

mediasi untuk membuat dan menyampaikan suatu pesan, menyusun sistem 

epistimologi dan keyakinan yang dianut.33 Sebuah simbol pada mulanya adalah 

                                                             
31 Nurudin, Op.Cit., hal 36. 
32 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal 255. 
33 Sujono Soekamto, Sosioligi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 187 
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sebuah benda, sebuah tanda, atau sebuah kata, yang digunakan untuk saling 

mengenali dengan arti yang sudah dipahami. 

Setiap komunikasi, dengan bahasa atau sarana yang lain, menggunakan 

simbol-simbol. Cassirer memberi petunjuk kepada kodrat manusia mengenai 

simbol, yakni selalu berhubungan dengan (1) ide simbol (didasarkan pada 

pertimbangan prinsip-prinsip empirik untuk memvisualisasikan ide dalam bentuk 

simbol), (2) lingkaran fungsi simbol dan (3) sistem simbol (sebagai sistem, 

memuat bermacam-macam benang yang menyusun jaring-jaring simbolis) 

(Cassirer,1987: 36-40).34 

B.  Semiotika 

1. Pengertian Semiotika 

Basis dari seluruh komunikasi adalah tanda-tanda sehingga komunikasi 

yang dilakukan manusia tidak lepas dari perantara terhadap tanda-tanda. Sehingga 

kemudian terwujudlah suatu ilmu yang mengkaji tentang tanda atau simbol-

simbol.35 

Semiotika adalah sebuah teori yang mempelajari tentang tanda atau simbol-

simbol, istilah semiotika sama dengan semiologi, mengandung pengertian yang 

sama persis. Justru penggunaan dari salah satu istilah tersebut biasanya 

menunjukan pemikiran pemakainya. Mereka yang merujuk pemikiran Peirce 

menggunakan kata semiotika, dan mereka yang merujuk pada pemikiran dari 

Saussure akan menggunakan istilah semiologi. Dalam hal ini Roland Barthes 

merupakan orang yangpertama kali menyusun model sistematis untuk 

menganalisa negosiasi dan gagasan makna interaktif. Inti teori Barthes adalah 

                                                             
34 Laksmi Kusuma Wardani, Jurnal, Fakultas seni dan desain Universitas Kristen Petra, tahun 2010. 
35 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). 
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gagasan tentang dua tatanan pertandaan (order of signification) (Fiske, 2006:118). 

Dalam teori order of signification ini,  Barthes membagi dua tatanan bagaimana 

tanda itu bekerja. Pada tatanan pertama, Barthes mengistilahkan dengan istilah 

denotasi, yakni konsep awal yang melekat pada tanda tertentu. Pada tatanan 

kedua, Barthes membedakannya menjadi tiga cara kerja tanda yakni konotasi, 

mitos dan denotasi.36 

 

2. Pendekatan Terhadap Tanda-Tanda  

Pendekatan terhadap tanda-tanda tersebut biasanya digunakan oleh para 

peneliti untuk menjadikannya rujukan, dalam hal ini pendekatan terhadap tanda-

tanda ada dua. Yang pertama adalah para strukturalis yang merujuk pada 

Ferdinand de Saussure (1916) melihat tanda sebagai pertemuan antara bentuk dan 

makna, dalam hal ini De Saussure menggunakan istilah signifiant (signifier ; 

penanda) untuk segi bentuk suatu tanda, dan signifie (signified ; petanda) untuk 

segi maknanya.37  

Sedangkan yang kedua adalah merujuk pada Charles Sanders Peirce (1931-

1958), para pragmatis melihat tanda sebagai “sesuatu yang mewakili sesuatu”. 

Yang menarik adalah “sesuatu” itu dapat berupa hal yang konkret (dapat 

ditangkap dengan pancaindra manusia), kemudian melalui suatu proses, mewakili 

“sesuatu” yang ada di dalam kognisi manusia. Dalam teorinya, “sesuatu” yang 

pertama ─ yang “kontret” ─ adalah suatu “perwakilan” yang disebut 

representamen, sedangkan “sesuatu” yang ada di dalam kognisi disebut  object. 

                                                             
36 Ismail Sam Giu, Susilastuti Dwi N, Basuki, Analisa Semiotika Kekerasan Terhadap Anak Dalam 
Film Ekskul, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 7, (Yogyakarta 2009). 
37 Benny H. Hoed, Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya, (Cetakan Pertama, Komunitas Bambu, 
Januari 2011).  
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Dalam pemaknaan suatu tanda, proses semiosis ini belum lengkap karena ada satu 

proses lagi yang disebut sebagai proses lanjutan yang disebut interpretant (proses 

penafsiran). Jadi secara garis besar, pemaknaan suatu tanda terjadi dalam bentuk 

proses semiosis yang konkret ke dalam kognisi manusia yang hidup 

bermasyarakat. Karena sifatnya mengaitkan tiga segi, yakni representamen, objek, 

dan interpretan, dalam suatu proses semiosis, teori semiotik ini disebut bersifat 

trikotomis.38 

Dalam tatanan pemaknaan sebuah tanda Bartes menggunakan Denotasi, 

Tatanan ini menggambarkan relasi antara penanda dan petanda di dalam tanda,dan 

antara tanda dan referenya dalam realitas eksternal. Barthes menyebut tatanan ini 

sebagai denotasi. Hal ini mengacu pada anggapan umum, makna jelaslah tentang 

tanda. Denotasi merupakan reproduksi mekanis di atas film tentang obyek yang 

ditangkap kamera. Konotasi, konotasi dipakai untuk menjelaskan salah satu dari 

tiga cara kerja tanda dalam tatanan pertandaan kedua. Konotasi menggambarkan 

interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu dengan perasaan atau emosi 

penggunanya dan nilai-nilai kulturalnya. Ini terjadi tatkala makna bergerak 

menuju subjektif atau setidaknya intersubjektif: ini terjadi tatkala interpretant 

dipengaruhi sama banyaknya oleh penafsir dan obyek atau tanda. Konotasi adalah 

bagian manusiawi dari proses ini,  ini mencakup seleksi atas apa yang masuk 

dalam bingkai (frame), fokus, rana, sudut pandang kamera, mutu  film, dan 

seterusnya. Denotasi adalah apa yang difoto, sedangkan konotasi adalah 

bagaimana memfotonya. selanjutnya yaitu Mitos, Mitos adalah cerita yang 

digunakan suatu kebudayaan untuk menjelaskan atau memahami beberapa aspek 

                                                             
38 Ibid 
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dari realitas atau alam. Bagi Barthes, mitos merupakan cara berfikir dari suatu 

kebudayaan tentang sesuatu, cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami 

sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah simbolik, yaitu Sebuah obyek menjadi 

sebuah simbol tatkala simbol itu berdasarkan konvensi dan penggunaan, 

maknanya mampu untuk menunjukan sesuatu yang lain.39 

‘Semiotika signifikasi’ yang merujuk pada pemikiran bahasa Saussure, 

meskipun lebih menaruh perhatian pada tanda sebagai sebuah sistem dan struktur, 

akan tetapi tidak berarti mengabaikan penggunaan tanda secara konkret oleh 

individu-individu di dalam konteks sosial. Semiotika komunikasi yang merujuk 

pada pemikiran Pierce, meskipun menekankan ‘produksi tanda’ secara sosial dan 

proses interpretasi yang tanpa akhir (semiosis), akan tetapi tidak berarti 

mengabaikan sistem tanda dan struktur. Kedua semiotika ini justru hidup dalam 

relasi saling mendinamisasi.40 

3. Tanda Dalam Semiotik 

Dalam hal ini menggambarkan bahwa tanda terjadi karena suatu proses yang 

disebutnya semiosis. Semiosis yaitu proses pemaknaan tanda dari representamen, 

objek dan interpretan. Peirc melihat semiosis tersebut sebagai suatu proses yang 

berlanjut tanpa akhir (unlimited semiosis). Menurutnya, interpretan dapat 

ditangkap oleh pikiran dan dilihat sebagai tanda “baru”, yakni representament 

baru. Jadi, lampu merah yang sudah mengalami interpretant pada kognisi manusia 

itu berkembang menjadi representament baru, misalnya tanda yaitu dimulai dari 

unsure tanda yang masuk kedalam indra manusia. Bisa disebut sebagai 

                                                             
39Ismail Sam Giu, Susilastuti Dwi N, Basuki, Loc.Cit.  
40 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, 2006 
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representamen atau ground, mungkin dapat dibandingkan dengan penandanya 

Saussure.41 

 

C. Adil 

1. Pengertian Adil 

Berdasarkan kutipan dari KKBI adil berarti sama berat, yaitu tidak berat 

sebelah dan tidak memihak. Artinya adil ialah istilah yang berpihak kepada yang 

benar, berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Adil secara 

etimologis adalah, al-'adl berasal dari bahasa Arab artinya tidak berat sebelah, 

tidak memihak atau menyamakan satu dengan yang lain. Sedangkan secara 

terminologis artinya yaitu mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari 

segi nilai maupun ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan 

tidak berbeda satu sama lain.42 

 

2.  Keadilan 

Keadilan adalah kata sifat berasal dari kata dasar adil, seperti yang peneliti 

uraikan diatas. Ukuran mengenai keadilan seringkali di tafsirkan berbeda-beda. 

Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya 

ekonomi, maupun hukum. Dewasa ini, berbicara mengenai keadilan merupakan 

hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah 

yang berhubungan dengan penegakan hukum.  

                                                             
41 Benny H. Hoed, Semiotik & Dinamika Sosial Budaya 
42 https://mfstudent.wordpress.com/2010/05/06/adil-menurut-q/, diakses pada tanggal 
21/03/2018,  jam 16:14. 
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Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah 

politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematik 

sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijaksanaan 

pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam 

menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu 

membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.43 

Keadilan dibatasi sebagai tribuere jus suum cuique, artinya “memberi 

masing-masing haknya”. Sejak lahir manusia adalah pribadi, tetapi lebih bersifat 

potensi yang harus berkembang menjadi pribadi yang sempurna. Untuk 

melaksanakan kewajiban dan panggilan itu, disediakan sarana-sarana yang di 

perlukan, sehingga dia berhak atasnya.44 

Keadilan mewajibkan kita untuk menghormati hak-hak itu, dan melarang kita 

untuk melanggar atau merampasnya. Menghormatinya adalah adil dan melanggar 

atau merampasnya adalah tidak adil. Hak dan kewajiban adalah korelatif, hak 

pada orang yang satu menimbulkan kewajiban pada orang lain untuk 

menghormatinya.45 Dengan demikian keadilan adalah sebuah aturan yang 

mengatur suatu hubungan antar manusia, mengacu pada hak-hak manusia dalam 

lingkup perorangan, masyaraka, dan warga masyarakat. Tujuannya ialah agar 

setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara aman dalam kelangsungan 

hidupnya.  

                                                             
43 Inge Dwisvimiar, Jurnal, Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Universitas Ageng tirtayasa, 
2011. 
44 Dr. Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial, (Jakarta: Rajawali, 1985). 
45 Ibid 
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Keadilan ialah bagian dari nilai yang bersifat abstrak sehingga memiliki 

banyak arti konotasi, atas itu juga dalam pandangan seorang ahli filsafat Yunani 

Aristoteles, keadilan dibentuk menjadi dua bentuk, yaitu :46 

a. Keadilan distributif, yakni keadilan yang ditentukan oleh pembuatan 

undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi 

anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposal. 

b. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin mengawasi dan 

memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal fungsi 

korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan 

kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang 

bersangkutan atau dengan cara menggant rugi atas miliknya yang 

hilang. 

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung 

kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan diperlakukan setiap 

orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Perwujudan keadilan dapat 

dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara, dan 

kehidupan masyarakat internasional.47 

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan 

kesewenang-wenangan. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang 

didasarankan kepada norma-norma, baik norma agama maupun hukum. Atas itu 

juga kemudian keadilan dapat ditujukan kepada sikap dan perbuatan yang tidak 

berat sebelah, dan juga memberi sesuatu kepadaorang lain yang menjadi haknya. 

                                                             
46 Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution,M.A., Zul Pahmi Lubis, M.H.I., Iwan, S.H.I., M.H.I., 
Ahmad Faury, S.H.I., LL.M., Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 
2016), hal : 207. 
47 Ibid, hal : 211. 
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Jika mengacu pada teori john rows tentang keadilan yaitu disebut sebagai 

fairness, teori John Rowls ini didasarkan atas dua prinsip yaitu melihat tentang 

Equal Right dan Economic Equality. Dalam Equal Right dikatakannya :48 

"Harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu different principle bekerja 
jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan 
bekerja jika basic right tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran 
HAM) dan meningkatkan ekspetasi mereka yang kurang beruntung.” 

 
Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga 

prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara 

ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia. 

3. Macam – Macam Keadilan  

Ada tiga macam keadilan yang diuraikan oleh Nasution, dkk dalam bukunya 

Hukum Dalam Pendekatan Filsafat yaitu :49  

1. Keadilan legal atau keadilan moral 

Bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari 

masyarakat yang membuat dan menjadi kesatuannya 

2. Keadilan distributif 

Bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan 

secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama. 

3. Keadilan komutatif 

Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan 

kesejahteraan umum. 

                                                             
48 Inge Dwisvimiar, Jurnal, Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Universitas Ageng tirtayasa, 
2011. 
49 Ibid, hal : 217 
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Dalam bidang hukum, meskipun keadilan merupakan kegunaan hukum, 

namun tujuan akhir dari penegak hukum adalah keadilan. Dengan tiga macam 

keadilan yang diuraikan diatas tentunya dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pengambilan keputusan.  

 

4. Prinsip –Prinsip Keadilan 

Adapun prinsip-prinsip untuk mendasari keadilan supaya tidak ada 

sekelompok atau individu yang merasa berat sebelah atau memihak yaitu : 

1. Bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara 

batiniah. 

2. Identik dengan kata sepakat tanpa ada intervensi dari hal lain. 

3. Kebutuhan rohani setiap individu 

4. Sesuai dengan norma hukum yang berlaku 

Dari uraian tersebut yaitu keadilan yang telah ditentukan dengan mencakup 

nilai-nilai yang telah disepakati tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan , dan 

setelah semua pihak merasa sudah setara dengan keberagaman yang ada maka 

hukum harus berlaku tidak dapat di intervensi, supaya dapat memenuhi kebutuhan 

rohani manusia, dan dapat membatasi keinginan manusia yang telah diatur oleh 

norma. 

 
5. Ketidakadilan 

Mengetahui istilah keadilan selalu dipertentangkan dengan istilah 

ketidakadilan, yaitu dimana ada konsep keadilan. Membicarakan ketidakadilan 

merupakan keseimbangan, kepentingan yang tidak lepas dari aspek sosial, dalam 
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hal ini John Rawls mengatakan dalam bukunya A Theory of Justice sebagai 

berikut : 

“Each person possesses and inviolability founded on justice that even the 
welfare of society as a whole cannot override. For this reason, justice 
denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good 
shared by others. It does not allow that the sacrifices imposed on a few are 
outweighed by the larger sum of advantages enjoyed by many. Therefore 
in a just society the liberties of equal citizenship are taken as settled; the 
rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the 
calculus of social interests. The only thing that permits us to acquiesce in 
an erroneous theory is the lack of a better one; analogously, an injustice is 
tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice. 
Being first virtues of human activities, truth and justice are 
uncompromising (John Rawls, 1971:361).” 
 
(Setiap orang memiliki dan tidak dapat diganggu gugat yang didirikan 
pada keadilan yang bahkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan 
tidak dapat ditimpa. Karena alasan ini, keadilan menolak bahwa hilangnya 
kebebasan bagi sebagian orang dibuat benar oleh kebaikan bersama yang 
lebih besar dari yang lain. Itu tidak mengijinkan bahwa pengorbanan yang 
dikenakan pada beberapa diimbangi oleh jumlah manfaat yang lebih besar 
yang dinikmati oleh banyak orang. Oleh karena itu dalam masyarakat yang 
adil, kebebasan kewarganegaraan yang sama diambil sebagai menetap; hak 
yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau 
pada kalkulus kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang memungkinkan 
kita untuk menyetujui teori yang keliru adalah kurangnya yang lebih baik; 
Secara analog, ketidakadilan hanya bisa ditolerir jika diperlukan untuk 
menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Menjadi kebajikan pertama 
dari aktivitas manusia, kebenaran dan keadilan tanpa kompromi. (John 
Rawls, 1971:361)). 
 

 
Menurut pendapat John Rawls diatas adalah bahwa nilai keadilan tidak 

boleh adanya tawar menawar, hukum yang diwujudkan dalam masyarakat tidak 

boleh mengorbankan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Suatu 

ketidakadilan diperbolehkan apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan 
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yang lebih besar. Karena merupakan kebajikan yang penting dalam kehidupan 

manusia, kebenaran dan keadilan tidak ada kata kompromi.50 

Dalam hal ini John Stuart Mill juga menemukan 6 kondisi umum yang 

umumnya juga telah disepakati sebagai hal yang tidak adil, yaitu antara lain :51 

1. Memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka memiliki 

hak legal. 

2. Memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka memiliki 

hak moral. 

3. Manusia tidak memperoleh apa yang layak diterimanya, yaitu 

kebaikan bagi yang bertindak benar, dan keburukan bagi yang 

bertindak keliru. 

4. Perselisihan iman di antara orang per orang. 

5. Bersikap setengah-setengah, contohnya menunjukan dukungan 

hanya sebagai pemanis bibir. 

6. Mengancam atau menekan orang lain yang tidak setara dengannya. 

 

6. Keadilan Sosial 

Keadilan sosial adalah salah satu jenis keadilan, pada umumnya keadilan 

dibatasi dengan memberi masing-masing haknya, seperti yang telah dijelaskan 

diatas bahwa sasarannya ialah hak-hak manusia sebagai manusia maupun sebagai 

masyarakat termasuk negara (hak-hak masyarakat atau negara) dan sebagai warga 

                                                             
50 Ashinta Sekar Bidari, jurnal, Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit, Universitas 
Surakarta, Fakultas Hukum, 2014. 
51 Karen Lebacqz, Toeri-Teori Keadilan, penerjemah : Yudi Santoso, (Ujungberung, Bandung, 
2011). 
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masyarakat atau negara (hak-hak warga negara). Sesuai dengan ketiga macam hak 

manusia itu, sejak Aristoteles keadilan dibedakan menjadi tiga, yaitu :52 

1. Keadilan tukar-menukar atau komutatif 

2. Keadilan umum atau legal 

3. Keadilan membagi atau distributif 

Penjelasa dari ketiga pembedaan Aristoteles tersebut adalah, keadilan tukar-

menukar mewajibkan kita untuk menghormati hak-hak sesama sebagai individu, 

keadilan umum mewajibkan kita sebagai warganya untuk menghormati hak-hak 

masyarakat dan negara, dan keadilan membagi yang mewajibkan masyarakat atau 

negara untuk menghormati hak-hak sebagai warganya.  

Adapun tujuan dari keadilan sosial adalah struktur masyarakat negara yang 

seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan semua warganya untuk 

membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapat 

bantuan seperlunya.53 

 

7. Ketidakadilan Antara Pemegang Modal dan Petani 

konflik antara petani dan pemilik modal ini sebenarnya adalah warisan Orde 

Baru yang disebabkan oleh kebijakansanaan pembangunan yang "lapar tanah", 

baik untuk fasilitas pemerintah, proyek besar, proyek konsumtif, maupun 

pengembangan perkebunan.  Dalam proses ambilalih tanah yang “dikuasai” rakyat 

                                                             
52 Dr. Kirdi Dipoyudo, Op.Cit., hal 52. 
53 Ibid, hal: 53. 
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inilah terjadi konflik kepentingan dan perbedaan persepsi antara petani sebagai 

pemilik tanah dengan PTPN XII atau pemerintah.54 

 Konflik kepentingan ini muncul dalam bentuk perlawanan dan gerakan 

protes, karena kepentingan petani seringkali dikalahkan. Siahaan (dalam Susilo, 

1997) menyatakan, salah satu aspek yang paling menarik tentang gerakan-gerakan 

sosial di Jawa adalah merupakan ekspresi akan protes terhadap keadaan-keadaan 

sosial yang tidak adil atau berbagai kekacauan termasuk pemerasan dan 

penindasan oleh mereka yang menggunakan kekuasaan.55 

 Selanjutnya Siahaan menyatakan, para petani biasanya bersedia mengambil 

resiko dengan mengadakan konfrontasi langsung apabila mereka menganggap 

ketidakadilan tidak lagi dapat ditoleransi, dan apabila tuntutan akan kebutuhan 

mereka melonjak tiba-tiba dan institusi lokal dan nasional serta kondisi kultural 

cenderung meminta mereka untuk menggunakan jubah kolektif.56 

Dalam ha ini konflik tanah khususnya pertanian sifatnya sangat mendasar, 

kompleks dan variatif, karena tak lepas dari aspek-aspek yang itu meliputi sektor 

ekonomi, politik, sosial dan kultural. Bagaimanapun peliknya masalah konflik 

tanah, khususnya konflik tanah perkebunan harus perlu diakomodasi dan 

dicarikan sosulusinya yang menguntungkan semua pihak terutama masyarakat 

petani lapisan bawah yang bermukin di sekitar wilayah perkebunan.57 

8. Ketidakadilan dalam Konflik Agraria 

                                                             
54 Ktut Diara Astawa, Jurnal, Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Perkebunan, jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang. 
55 Ibid 
56 Ibid 
57 Ibid 
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Ketimpangan struktur penguasaan maupun konflik agraria masih ramai 

terjadi, dan monopoli kekayaan agraria ini terjadi hampir di semua sektor 

kehidupan rakyat. Adapun data yang menunjukan seluruh wilayah daratan di 

Indonesia yaitu, 71 % dikuasai korporasi kehutanan, 16 % oleh korporasi 

perkebunan skala besar, 7 % dikuasai oleh para konglomerat. Sementara rakyat 

kecil, hanya menguasai sisanya saja.58  

 Dampaknya satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 50,3 % 

kekayaan nasional, dan 10 % orang terkaya menguasai 7 % kekayaan nasional. 

Tanah dan kekayaan agrarian telah dirubah fungsikan menjadi objek investasi dan 

bisnis oleh pemerintah yang berkuasa, ini yang kemudian menyebabkan 

ketidakadilan yang dialami petani terhadap politik kebijakan agrarian nasional.59 

 

 

                                                             
58 http://www.spi.or.id/indonesia-darurat-agraria-luruskan-reforma-agraria-dan-selesaikan-
konflik-konflik-agraria/, diakses pada 3/19/2018, jam 8.27 
59 Ibid. 




