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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tertanggal 19 Desember 2014 film Bollywood berjudul PK dirilis, 

film garapan Rajkumar Hirani yang sebelumnya juga telah memproduksi 

film terbaiknya berjudul 3 Idiots itu menuai beragam reaksi. Kecaman 

menjamur bahkan sebelum film itu beredar untuk pertama kalinya di 

bioskop-bioskop di India. Alasan awalnya, dikarenakan gambar pada 

poster film tersebut Aamir Khan, pemeran utamanya ditampilkan hampir 

telanjang bulat dengan hanya bagian organ vitalnya ditutupi sebuah radio. 

Film PK kemudian kian kontroversial setelah dirilis di berbagai negara, 

seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, juga Indonesia. 

Kecaman justru semakin gencar datang dari berbagai pihak. Film PK 

dinilai telah menyerang agama dan kepercayaan yang ada di India. Seperti 

yang dilansir Indian Express, salah satu kecaman datang dari All Indian 

Moslem Personal law Board  (AIMPLB), sebuah organisasi muslim non-

pemerintah yang mengurus segala permasalahan ummat Islam di India. 

Maulana Khalid Rashid Farangi Mahali, perwakilan dari AIMPLB 

mengatakan sudah diketahui bahwa beberapa scene dari film PK melukai 

beberapa agama, itu menjelaskan bahwa film itu tidak bagus. Dia 

menyatakan bahwa kebebasan beragama tidak berarti melukai kepercayaan 

seseorang, kalau ada scene yang demikian, seharusnya komite sensor 

menghapusnya sehingga harmoni beragama di masyarakat tidak rusak. 
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Film PK yang berdurasi 2jam, 32menit, 18detik itu menceritakan 

tentang sesosok makhluk luar angkasa yang datang ke bumi, lalu 

kehilangan „remot kontrolnya‟ yang berupa kalung dengan bandulan 

sejenis batu berkilat-kilat. Kalung tersebut dirampas oleh seseorang yang 

pertama kali bertemu dengannya di Padang Pasir Tsar, Rajashtan, provinsi 

terbesar di India. Padahal kalung tersebut berfungsi sebagai alat pelacak 

agar PK bisa pulang ke planet asalnya. Diceritakan, PK terus berusaha 

mencari kalungnya, namun dari setiap orang yang ditanyainya, PK hanya 

memperoleh jawaban bahwa hanya Tuhan yang bisa membantu. Dari 

sanalah kemudian pencarian Tuhan menjadi isu sentral dalam film ini, 

yang kemudian menjadi sumber dasar berkembangnya reaksi kontroversi. 

PK yang merupakan alien yang tidak mengenal Tuhan mencari tahu 

kepada siapapun tentang siapa itu Tuhan dan di mana dia bisa menemui 

Tuhan agar PK bisa memperoleh pertolongan mendapatkan kalungnya 

kembali. Enam bulan kemudian, PK bertemu atau ditemukan oleh Jaggu, 

seorang jurnalis idealis yang ingin menyiarkan berita hanya yang penting 

dan layak disajikan ke khalayak. Dan itulah yang Jaggu yakini tentang PK 

sekaligus sebagai mediasi untuk membantu PK menermukan kalungnya 

kembali. 

Theisme atau kajian tentang Tuhan yang menjadi isu sentral dalam 

film PK semakin mencuri banyak perhatian dari berbagai pihak. Di 

Indonesia sendiri, sejak tanggal 15 Maret 2015 Gerakan ITJ (Indonesia 

Tanpa Jaringan Islam Liberal) secara formal dan berkelanjutan 

menyelenggarakan diskusi bersama tentang keberadaan film PK. Mereka 
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menyatakan bahwa film PK merupakan film penyebar paham Agnostisme. 

Seorang Agnostik adalah orang yang berpendapat bahwa keberadaan 

Tuhan atau dewa tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau 

ketidakbenarannya (Gaarder, Jostein dalam Dunia Sophie; 1991. hlm.429). 

Dalam kajian pertemuan perdana di Aula lantai 5 Gedung Rabbani, 

Rawamangun – Jakarta, dengan judul PK (Pencari Kebenaran)? 

memparodikan judul film tersebut sebagai sebuah akronim, Ustadz Akmal 

Syafril menegaskan bahwa film PK bukanlah film yang layak ditonton 

oleh masyarakat awam. Menurut ustadz yang bertindak selaku pemateri 

tunggal tersebut film PK hanya boleh ditonton dengan adanya 

pendampingan, karena film PK seolah mengajak masyarakat untuk tidak 

beragama.  

Secara universal, pencarian tentang fakta-fakta Tuhan menjadi 

kajian yang selalu menarik perhatian logika dan tidak ada habisnya. Para 

ilmuwan dan filosof juga tidak kurang-kurangnya menelisik kajian 

tentangNya. Topik Theisme menjadi sesuatu yang tidak pernah usang 

untuk terus didiskusikan dalam bentuk berbagai tema, bahkan acapkali 

sering menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan yang tidak memiliki  

nilai pesan. Kajian Theisme telah berlangsung selama berabad-abad. 

Manusia memperbincangkannya, menelusurinya dengan kajian ilmiah, dan 

tidak jarang juga antar individu, antar kelompok, antar mazhab, antar 

keyakinan tertentu saling berdebat tentang keberadaan atau ketidak 

beradaan Tuhan. Logika Naturalis manusia menuntut mereka untuk selalu 

mengelaborasi kenyataan-kenyataan dan kemungkinan-kemungkinan 
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kenyataan tentang ada atau tidak adanya Tuhan, tentang Tuhan mana yang 

benar dan yang tidak benar.  Salah satu bukti bahwa kajian tentang Tuhan 

masih menjadi sesuatu yang segar untuk didiskusikan, Komunitas Kenduri 

Cinta yang merupakan bagian dari jama‟ah Maiyah yaitu sebutan bagi 

orang-orang yang berjama‟ah pada Emha Ainun Nadjib atau yang akrab 

disapa Cak Nun, pada tanggal 13 Maret 2015 bertempat di Plaza Taman 

Ismail Marzuki, Cikini – Jakarta Pusat mengusung Atheisme Agama 

sebagai tema pengajian  yang dilaksanakan mulai pukul 20.00-04.00WIB 

itu. Penelusuran tentang siapa dan kenapa Tuhan nyatanya juga telah lama 

dilakukan sebagai langkah penjelajahan ruhani keimanan oleh moyang 

ummat Islam sendiri yang juga merupakan moyang dua agama besar, 

Yahudi dan Nasrani, itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim „alaihissalam. 

Sudah menjadi pemahaman umum di kalangan muslim bahwa Nabi 

Ibrahim pada awalnya juga tidak serta merta beriman pada keesaan Allah 

subhanahu wa ta‟ala yang merupakan kebenaran utama dari agama Islam, 

dia terlebih dahulu mencari-cari melalui daya logikanya.  

Di samping itu, agama adalah juga tentang dualisme antara sebagai 

keimanan atau sekadar sebagai kepercayaan. Karen Armstrong yang 

merupakan salah satu komentator terkemuka dunia tentang masalah-

masalah agama, menyatakan ada perbedaan antara kepercayaan kepada 

seperangkat proposisi dengan keimanan yang memampukan kita menaruh 

keyakinan akan kebenaran proposisi itu (dalam Sejarah Tuhan; 1993. 

hlm.17). Dan, dewasa ini bukanlah hal sulit menemukan rumah-rumah 

ibadah yang indah dan megah. Setiap memasuki waktu salat bagi orang 
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Islam, adzan terdengar bersahutan antar masjid dalam jarak yang 

berdekatan sampai-sampai yang mendengarnya kadang merasa bingung 

harus menjawab adzan yang mana. Gereja dan katedral juga tidak kalah 

jumlah keberadaannya dengan kemegahan khasnya masing-masing. Kuil 

dan pura yang mempesona juga menjadi keberadaan membanggakan para 

pemeluk agamanya. Ini menjelaskan betapa bersemangatnya manusia 

memuliakan agama dan keyakinannya, betapa cintanya mereka terhadap 

agama dan keyakinannya. Betapa tidak kurang-kurangnya rumah ibadah 

tersebut menjadi perlambang semangat religiusitas manusia. Religiusitas 

yang kemudian mengantarkan para pemeluknya bertingkah laku atau 

menjalani hidup sesuai ajaran dan pedoman agamanya. Sebagaimana Islam 

memiliki ajaran Ihsan, Kristen memiliki ajaran Kasih, Budha dengan 

ajaran Dharmanya, dan Hindu dengan ajaran Tat Twan Asinya, Jainisme 

seperti salah satu agama yang ditampilkan dalam film yang peneliti teliti 

ini juga menetapkan paham cinta damai dan jalan non-kekerasan terhadap 

semua makhluk hidup. Pada intinya, kesemua agama tersebut bermuatan 

ajaran cinta yang menjadi dasar penghayatan setiap pemeluk agama 

sebagai kekuatan pribadi untuk berbuat dan membangun kedamaian dunia, 

pengabdian diri atas nama agama dengan penuh cinta kasih itu sendiri 

kemudian tersaji secara universal dalam bentuk yang disebut humanisme. 

Bahkan, Karen Armstrong menulis bahwa humanisme sendiri adalah 

agama tanpa Tuhan.  

Membahas Tuhan dan agama tidak terbantahkan bahwa keduanya 

merupakan kajian yang bersifat satu-kesatuan. Secara sederhana dapat 
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dikatakan bahwa manusia yang katanya hidup di jaman modern seperti 

sekarang ini, dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

terdatanya mereka secara administratif negara sebagai manusia-manusia 

pemeluk agama tertentu, menjelaskan bahwa dunia ini dipenuhi dengan 

manusia-manusia yang dituntun oleh Tuhan. Ajaran Tuhan seperti yang 

termaktub dalam kitab suci masing-masing yang berisikan tentang saling 

berbagi cinta kasih, menganjurkan pada kebaikan dan mencegah dari hal-

hal yang merugikan baik individual maupun komunal. Namun pada 

kenyataannya, sejarah juga ramai dengan catatan konflik mulai dari antar 

individu hingga antar negara karena mengatas namakan kepentingan 

agama. Mereka saling bersemangat bertikai membenarkan golongan 

masing-masing. Menghamba pada Tuhan atau menghamba pada agama 

kemudian menjadi celah menggelitik dalam logika manusia.  

“Beratus-ratus tahun tiada henti-hentinya pertikaian antar agama. 

Aliran yang satu dengan aliran yang lain saling menyalahkan. Tiap 

golongan membanggakan golongannya sendiri…” (Qur‟an Surat Ar 

Ruum ayat 32). 

Di samping itu, Rasulullah shollallaahu „alaihi wasallam telah 

merisalahkan agar setiap mereka yang mengaku mengimani agama Islam 

untuk menyampaikan dan meneruskan atau mendakwahkan ajaran-ajaran 

Islam walaupun hanya satu ayat. Data ini menjelaskan bahwa kegiatan 

dakwah tidak hanya diperuntukkan mereka yang memiliki jabatan atau 

gelar-gelar tertentu dalam agama Islam. Islam tidak membedakan-bedakan 

derajat manusia hanya berdasarkan gelar-gelar atau nama kebesaran 

tertentu. Hal ini juga menjelaskan bahwa dakwah tidaklah selalu datang 

atau bersumber dari individu-individu atau lembaga-lembaga yang 
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memiliki gelar sebagai juru dakwah. Sehingga, masyarakat secara 

universal tidak bisa membatasi sesiapa yang berhak dan tidak berhak 

melakukan dakwah. Mereka yang benar memahami ketentuan dakwah 

tidak akan membatasi diri untuk menerima kemungkinan-kemungkinan 

ilmu yang tertuang dari berbagai jenis dan bentuk informasi, mereka tidak 

dengan mudah mencurigai bahkan menuduh pihak lain melakukan 

kemudharatan tanpa terlebih dahulu bertabayun (cek dan recek). Sayyidina 

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu „anhu mengatakan tentang seorang faqih 

(ahli fiqih) yang sebenarnya, yang tafaquh fiddien dan fiddunya : 

“Orang yang benar-benar faqieh, ialah seseorang yang 

tidak menyesakkan nafas orang sehingga mereka putus asa 

terhadap kasih sayang Allah, tidak pula berlagak seolah-olah dia 

sanggup melindungi orang dari azab Allah, tidak pula pura-pura 

tidak tahu dan bermanis-manis mulut memberi kesempatan untuk 

mendurhakai Allah, tidak pula mengenyampingkan Al Qur;an 

lantaran lebih tertarik kepada yang lain dari padanya, 

sesungguhnya tidak ada manfaat sesuatu ibadah tanpa mengetahui 

apa yang disembah, tidak ada faidah suatu ilmu tanpa memahami 

isinya, tidak ada kebaikan sesuatu pembacaan tanpa merenungkan 

apa yang terkandung di dalamnya. (Hilyatul-Auliya‟ 1:73).  

Melihat topik sentral dalam film PK yang nyatanya merupakan 

bagian dari fenomena sosial masyarakat universal tentang betapa tidak 

terlepaskannya paparan-paparan hubungan manusia dengan Tuhan, juga 

kentalnya topik keimanan kepada Tuhan yang merupakan syarat yang 

terucap pertama kali dalam dua kalimat syahadat bagi seorang yang 

mengimani Islam, dengan fakta bahwa pembahasan tentang pengenalan 

pada keEsaan Tuhan dalam agama Islam sendiri secara khusus ada kajian 

ilmu Tauhid. Hukum mempelajari Ilmu Tauhid itu sendiri adalah fardhu 

„ain bagi setiap mereka yang memilih Islam sebagai pedoman hidupnya, 
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ilmu yang dipelajari agar seorang muslim dapat memiliki keyakinan yang 

berdasarkan kesadaran pengetahuan bahwa dia benar telah memilih 

pedoman yang benar. Di sisi yang sama, PK yang dalam kasus 

sederhananya hanya tersesat mencari remot kontrolnya supaya dia bisa 

kembali ke planet asalnya, dapat dianalogikan dengan keadaan manusia 

universal yang seringkali mengalami kesesatan atau kesulitan dalam 

hidupnya, dan agama Islam hadir sebagai agama yang mengajak manusia 

beralih dari kesesatan dan ketersesatan supaya mencapai kenikmatan 

kedamaian. 

Sesat dan kesesatan sesuai yang disebutkan pada contoh-contoh 

yang tersaji dalam Al Qur‟an adalah, pertama, mereka yang mengabdikan 

dirinya kepada berhala, dan berhala itu bukan cuma berupa patung yang 

disembah. Apapun yang diperlakukan dengan berlebih-lebihan 

mengalahkan perlakuan pada tuhan, itulah berhala. Bentuknya bisa berupa 

manusia, kekasih, simbol, uang, organisasi, dan lain-lainnya. Kedua, orang 

yang mengingkari kebenaran atau kafir. Kata kafir tidaklah mengacu pada 

orang-orang yang beragama lain, melainkan lebih berkaitan dengan 

tindakan atau perbuatan. Ketiga, orang yang lebih mementingkan 

kehidupan dunianya. Dan Keempat, mereka yang mengingkari Hari 

Akhirat (Chodjim, Achmad dalam Al Fatihah; 2011. Hlm.308-309). Dan 

bahwa film menjadi bagian dari komunikasi massa yang dengan 

mudahnya dapat menyebar sebagai pesan pada komunikan yang luas 

dengan ragam latar belakang, sehingga hal tersebut memungkinkan setiap 

komunikan menerima efek yang beragam kemudian memberikan reaksi 
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yang berbeda pula dari film. Maka, fakta-fakta tersebut yang mendasari 

penelitian Ilmu Komunikasi dengan topik dan tema ini dilakukan, guna 

menelaah kemungkinan adanya pesan kritik sosial dan kemungkinan 

tersajinya konsep ketuhanan Islam di dalamnya. Lebih-lebih melihat film 

PK dicekal banyak pihak termasuk dari kalangan Islam sendiri. Di 

samping itu juga, melihat bahwa pemeran utama dalam film PK adalah 

orang yang secara administratif beragama Islam. Bahkan Aamir Khan 

sendiri merupakan keturunan dari keluarga ulama di India, seorang tokoh 

pembaharu muslim di India yang juga dikenal sebagai pejuang 

Nasionalisme India bernama Maulana Abul Kalam Azad. Mahatma 

Ghandi memberikan penilaian bahwa Maulana Azad adalah satyagrahi 

paling kuat, jujur, dan tidak kenal takut dan pejuang melawan penindasan 

dan ketidakadilan yang pernah Ghandi temui.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diajukannya judul proposal 

penelitian ini, peneliti menarik rumusan masalah yaitu “Bagaimana 

kandungan kritik sosial dan Teologi Islam yang terdapat dalam film 

Bollywood PK karya Rajkumar Hirani?”  

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok rumusan masalah yang peneliti kemukakan, 

maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

terdapatnya kandungan kritik sosial dan konsep Teologi Islam dalam film 

Bollywood PK karya Rajkumar Hirani. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

 Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah pemikiran 

dan pemahaman baru dalam kajian komunikasi, khususnya analisis 

film, sehingga ke depannya mampu menjadi referensi untuk penelitian 

dalam kajian sejenis.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Mampu menjadi bahan pengembangan pemikiran dan kesadaran 

bagi setiap manusia yang mengakui Tuhan, tidak mengakui Tuhan, 

dan atau sekadar memilih agama dan kepercayaan tertentu dalam 

hidupnya. 

b. Dapat menjadi referensi mahasiswa Ilmu Komunikasi terkait 

penelitian tentang analisis komunikasi dengan subjek analisis film. 

c. Sebesar-besarnya semoga dapat bermanfaat sebagai referensi bagi 

para pihak yang bertikai karena reaksi kontroversi terhadap film 

PK, menjadi temuan data yang bisa menjadi landasan alternatif 

pandangan. 




