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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Film sebagai Medium Massa 

Komunikasi secara etimologis “communicato” bersumber dari kata 

“communs” yang berarti sama makna. Sedangkan secara terminologis komunikasi 

merupakan proses penyampaian pesan, informasi, simbol dari seorang 

komunikator pada komunikan melalui media tertentu untuk mencapai tujuan 

tertentu. Menurut John Fiske komunikasi merupakan produksi dan pertukaran 

makna, dimana fokus bagaimana pesan atau teks, berinteraksi dengan manusia 

didalam rangka untuk memproduksi makna; artinya pandangan ini sangat 

memerhatikan peran teks didalam budaya. Berbeda dengan pengertian komunikasi 

sebagai semiotik, dimana pesan adalah sebuah kontruksi dari tanda – tanda yang 

akan memproduksi makna melalui interaksi dengan audiens/penerima. Jadi, pesan 

bukanlah sesuatu yang dikirim dari A ke B namun merupakan elemen didalam 

sebuah hubungan terstruktur yang elemen – elemen lainnya termasuk realitas 

eksternal dan produser/pembaca (John Fiske, 2012: 3-6). 
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Pesan, teks 

 

Makna 

 

 

Produser,pembaca     Referensi 

Pesan dan Makna 

 

Dalam komunikasi memiliki beberapa kontek, diantaranya : 

1. Komunikasi Intra Personal 

Proses komunikasi yang terjadi didalam diri individu 

2. Komunikasi Inter Personal 

Proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara 

tatap muka 

3. Komunikasi Publik 

Proses komunikasi yang berlangsung di depan khalayak lebih besar 

4. Komunikasi Massa 

Proses komunikasi yang berlangsung melalui media massa 
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Menurut Alo Leleweri komunikasi massa itu memiliki unsur-unsur seperti: 

sumber, bidang pengalaman, pesan, saluran, gangguan, hambatan, efek, konteks 

maupun umpan balik. Jadi, teknologi pembagi atau media dengan massa yang 

disebut dengan saluran itu dipergunakan untuk mengirimkan pesan yang melintasi 

jarak jauh, misalnya buku, pamflet, majalah, surat kabar, warkat pos, rekaman-

rekaman, televisi, gambar-gambar poster, dan bahkan saat ini ditambah lagi 

dengan komputer serta aplikasinya dengan jaringan telepon serta satelit (Alo 

Leleweri, 1991). 

Komunikasi massa memiliki beberapa karakteristik yang dikemukakan 

Wright dalam Ardianto, komunikasi dapat dibedakan dari corak-corak yang lama 

karena memiliki karakteristik utama yaitu (Elvinaro Ardianto, 2007): 

1. Diarahkan kepada khalayak yang relatif besar, 

heterogen dan anonim 

2. Pesan disampaikan secara terbuka 

3. Pesan diterima secara serentak pada waktu yang sama 

dan bersifat sekilas (khusus untuk media elektronik) 

4. Komunikator cenderung berada atau bergerak dalam 

organisasi yang kompleks yang melibatkan biaya besar. 

Dari artian yang dikemukakan Wright dapat dipahami beberapa sifat dari 

unsur – unsur komunikasi massa, diantaranya (Aloliliweri, 2011): 

1. Komunikator dalam komunikasi massa adalah 

organisasi 
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2. Komunikan merupakan khalayak yang tidak 

dikenal, berada dan tersebar di pelbagai tempat, 

dan berjumlah “massal” 

3. Media bertindak sebagai “hasil rekayasa 

teknologi” yang berfungsi memperbanyak / 

memperluas jangkauan pesan (untuk teknologi 

elektronika) 

4. Pesan bersifat umum 

5. Efek atau umpan balik bersifat tertunda 

6. Konteksnya sangat beragam 

 

Fungsi dari komunikasi massa sangat beragam, diantaranya : 

1. Menginformasikan 

2. Mendidik 

3. Menghibur 

4. Membujuk 

5. Transmisi budaya 

6. Pengawasan lingkungan 

7. Mendorong kohesi sosial 

8. Korelasi antar bagian masyarakat dalam menanggapi     lingkungan 

9. Transmisi warisan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya 
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Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Effendy dalam Ardianto secara 

umum, yaitu (Aloliliwei, 2011: 18): 

1. Fungsi Informasi 

Fungsi memberikan informasi ini diartikan bahwa media massa adalah 

penyebar informasi bagi pembaca, pendengar, atau pemirsa. Berbagai 

informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang bersangkutan sesuai 

dengan kepentingannya 

2. Fungsi Pendidikan 

Media massa banyak menyajikan hal – hal yang sifatnya mendidik seperti 

melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan – aturan yang berlaku kepada 

pemirsa, pendengar, atau pembaca 

3. Fungsi Memengaruhi 

Media massa dapat memengaruhi khalayaknya baik yang bersifat pengetahuan 

(cognitive), perasaan (affective), maupun tingkah laku (conative). 

Pendapat lain dikemukakan oleh Dominick dalam Ardianto yaitu fungsi 

komunikasi massa terdiri dari (Aloliliweri, 2011; 14-17): 

1. Surveillance (pengawasan) 

Fungsi ini menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai 

kejadian – kejadian dalam lingkungan maupun yang dapat membantu 

khalayak dalam kehidupan sehari – hari 

2. Interpretation (penafsiran) 
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Fungsi ini mengajak para pembaca atau pemirsa untuk memperluas wawasan 

dan membahasnya lebih lanjut dalam komunikasi antarpersona atau 

komunikasi kelompok 

3. Linkage (pertalian) 

Fungsi ini bertujuan dimana media massa dapat menyatukan anggota 

masyarakat yang beragam sehingga membemtuk linkage (pertalian) 

berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. 

4. Transmission of Values (penyebaran nilai – nilai) 

Fungsi ini artinya bahwa media massa yang mewakili gambaran masyarakat 

itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa memperlihatkan kepada kita 

bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan. 

5. Entertainment (hiburan) 

Fungsi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak karena 

dengan membaca berita – berita ringan atau melihat tayangan hiburan di 

televisi dapat membuat pikiran khalayak segar kembali.  

Dari berbagai fungsi komunikassi massa menimbulkan adanya media 

sebagai wadah informasi untuk khalayak luas yang disebut dengan media massa, 

diantaranya ialah: 

a. Media Cetak : koran, majalah, tabloid 

b. Media Elektronik : televisi, radio, film 

c. Media Cyber : sosial media, website 
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Televisi dan film sangatlah erat hubungannya, dimana merupakan media 

massa yang memiliki fungsi sebagai wadah pemberi hiburan dan juga penyuguhan 

informasi serta sebagai media pendidikan (UU RI no. 32 tahun 2002 tentang 

pelaksanaan siaran). 

2.2. Film sebagai Industri 

Industri ialah sekelompok perusahaan yang menawarkan 

produk atau jasa yang merupakan substitusi yang dekat satu sama 

lain (Amin Tunggal Jaya, 1996: 133).Dalam golongannya industri 

terbagi bermacam – macam salah satunya ialah industri 

berdasarkan produktifitas perorangan, diantaranya: 

1. Industri Primer 

Industri yang barang – barang produksinya bukan hasil 

olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu 

2. Industri Sekunder 

Industri yang bahan mentah diolah sehingga 

menghasilkan barang untuk diolah kembali 

3. Industri Tersier 

Industri yang produk atau barangnya berupa layanan 

jasa, contohnya telekomunikasi, transportasi, perawatan 

kesehatan, dll. 

Dalam industri tersier, film merupakan sebuah industri 

yang berupa layanan jasa dimana memberikan hiburan atau 

tontonan bagi masyarakat luas. Industri perfilman merupakan salah 
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satu industri komunikasi yang berperan sebagai media penyampai 

pesan. Sebagai industri (an industry), film adalah sesuatu yang 

merupakan bagian dari produksi ekonomi suatu masyarakat dan ia 

mesti dipandang dalam hubungannya dengan produk-produk 

lainnya. Sebagai komunikasi (communication), film merupakan 

bagian penting dari sistem yang digunakan oleh para individu dan 

kelompok untuk mengirim dan menerima pesan (send and receive 

messages) (Ruhlia Kartika, 2014). Ciri – ciri sebuah industri yakni: 

1. Memiliki modal yang cukup besar 

2. Memiliki perlengkapan yang cukup memadai 

3. Memiliki cukup pegawai / karyawan 

 

Awal mula film sebagai media industri ialah pada tahun 1873 dimana 

mantan gubernur California bertaruh dengan temannya bahwa kecepatan lari 

seekor kuda tidak menapak pada tanah dan dia ditantang untuk membuktikannya. 

Lalu ia meminta bantuan seorang fotografer untuk membuktikan pernyataan 

tersebut melalui kamera yang dipasang pada lapangan pacu kuda. Selama 4 tahun 

fotografer tersebut memecahkannya dan benar, hasil dari bidikan kamera tersebut 

membuktikan bahwa kaki kuda tidak menapak pada tanah saat berlari kencang 

melalui proyeksi gambar yang cepat (ketekunan visi: sebuah persepsi dimana 

gambar yang ditangkap mata kita berkumpul dalam otak dipertahankan selama 

1/24 detik). 
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Pada tahun 1888, fotografer tersebut bertemu dengan Thomas Edison 

seorang produktif film yang menawarkan untuk bekerja sama membuat gambar 

bergerak. Melalui proses yang panjang, pada tahun 1890 kerja sama itu terjalin 

dan membuahkan hasil. Pada tahun 1902, A Trip to the Moon merupakan buah 

karya pertama gambar bergerak. Dan pada saat itulah, para pengusaha – 

pengusaha kaya mendirikan sebuah gedung bioskop untuk mempertontonkan 

gambar bergerak tersebut. Dan pertama kalinya pada tahun 1907 – 1908 film 

dokumenter (bukan gambar bergerak) rilis di Nickledeon, Amerika dengan 

menyediakan 100 kursi dan semakin lama bisnis tersebut semakin berkembang 

dan untung pesat hingga sekarang, bahkan hingga saat ini diberbagai negara 

banyak bioskop – bioskop berdiri untuk menayangkan berbagai film yang sangat 

menarik (Stanley J. Baran, 2011). 

Keluar dari topik tersebut, ruang lingkup dan sifat industri film terbagi 

menjadi tiga bagian, yakni: 

1. Produksi 

Pembuatan film, dimana pembuatan film merupakan 

awal mula proses berlangsung. Teknologi, budget, 

properti, talent, dan masih banyak lagi merupakan tolak 

ukur untuk memproduksi sebuah film 

2. Distribusi 

Menyalurkan ke jaringan televisi, kabel, dan satelit dan 

para pembuat video dan videodisc. Ruang lingkup dari 

bisnis distribusi ini memastikan bahwa perusahaan 

besar (umumnya studio film besar) akan mendominasi. 
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Tambahannya adalah untuk membuat salinan dan 

penjaminan dalam pengiriman. Saat ini, distributor juga 

membiayai produksi dan mengambil tanggung jawab 

untuk iklan dan promosi dan menyiapkan tanggal 

peluncuran film. 

3. Pemutaran (eksebisi) 

Film yang berbulan – bulan dikerjakan hasil akhirnya 

adalah dipertontonkan pada penonton yang rela 

membeli tiket dan mengantre untuk menonton film 

tersebut di studio (bioskop). Namun, setelah jangka 

lama distributor akan memproduksi film tersebut pada 

kepingan CD lalu diperjual belikan. (Stanley J. B, 2011: 

199-232) 

Dan bisa dibuktikan melalui pemaparan diatas, bahwa filmsebagai media 

industri (Indonesia) memang suatu bidang usaha yang menjajikan apabila film 

yang diproduksi memang berkualitas seperti Habibie Ainun, Single, Soekarno, 

dan masih banyak lagi mampu meraih keuntungan dalam debutnya di bioskop - 

bioskop. 

 

2.3. Film sebagai Intitusi Politik 

Kosasih Djahiri dalam buku Ilmu Politik dan Kenegaraan: “Ilmu politik 

yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik melahirkan sejumlah teori 

mengenai cara memperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Sebenarnya setiap 
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individu tidak dapat lepas dari kekuasaan, sebab memengaruhi seseorang atau 

sekelompok orang dapat menampilkan laku seperti yang diinginkan oleh seorang 

atau pihak yang memengaruhi (Artikel: Ruh Citra, 2011). 

Dalam pengertian diatas, bahwa politik di Indonesia merupakan kekuatan 

nomor satu yang mampu mengatur segala hal entah itu negatif maupun positif. 

Dalam perindustrian perfilman, politik pun juga pernah ikut terlibat seperti film G 

30 S PKI dimana pada film tersebut memicu banyak kontroversi yang mampu 

menimbulkan banyak gejolak kemarahan. Selain itu, ada film Janur Kuning yang 

menceritakan tentang Letkol Soeharto yang terlalu dominan pada film tersebut. 

Padahal cerita tersebut seharusnya lebih kepada Jenderal Soedirman, apalagi kalau 

tidak disebut untuk membangun citra Soeharto dikala itu. 

Dalam film pun sebuah kepentingan politik pun mampu disusupkan karena 

ada beberapa orang yang ingin membangun image baik kepada para masyarakat. 

Bahkan untuk menjatuhkan lawanpun melalui film sebagai institusi politik pun 

mampu dilakukan. 

2.4. Film sebagai Ideologi 

Ideologi merupakan sebuah gagasan, ide, cita – cita, maupun pandangan 

untuk kelangsungan hidup. Sebuah ideologi telah tertanam pada berbagai aspek 

kehidupan, seperti halnya film. Film merupakan sebuah gambar bergerak dimana 

menceritakan sebuah kejadian yang didalamnya mempunyai makna. Makna 

tersebut diciptakan untuk menyalurkan sebuah ide, pandangan, ataupun gagasan 

dari penulis naskah agar terbentuk sebuah cerita. 
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Menurut Budiwibawa untuk dapat “membaca” muatan khusus, seperti 

misalnya ideologi dalam sebuah film, maka mau tak mau kita harus 

memperlakukannya sebagai teks. Namun memperlakukan film sebagai teks 

tidaklah sesederhana seperti kita membaca literatur (text book) yang menggunakan 

bahasa (tulisan) dengan tata-bahasa dan aturan-aturan pembentuk makna 

(aksara,kata, kalimat, dst.) yang sudah dirumuskan dengan jelas dan disepakati 

besama selama puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun lamanya (Blog: 

Buwiwibawa, 2011). 

Dalam “bahasa” filmis tidak ada tata-bahasa (grammar) yang dirumuskan 

secara ketat seperti layaknya aturan bahasa (Indonesia, Inggris, Perancis dsb.), dan 

sebagai pengganti elemen-elemen pembentuk maknanya (aksara, kata, kalimat, 

dst.) digunakan gambar-gambar yang bergerak (moving pictures/visual) ditambah 

dengan suara/sound/audio (dialog, musik, efek dsb.). Bahasa filmis menciptakan 

makna (yang ditangkap/diinterpretasikan oleh penonton) dengan menyusun 

elemen-elemen yang dimilikinya secara kreatif, lewat rangkaian kode-kode yang 

dibentuk secara teknis, seperti narrative, editing, type of shot, camera angle, 

camera movement, lighting, sound effect, dsb. yang dalam istilah teori film 

disebut sebagai cinematic apparatus. 

Jadi, dalam “membaca” bahasa filmis yang terpenting bukanlah 

memahami apa yang secara fisikal tersampaikan dilayar seperti halnya aksara 

membentuk kata, kata melahirkan kalimat, kalimat menciptakan paragraf, dst akan 

tetapi memahami sistem (cara kerja) elemen-elemen pembentuk makna tersebut. 

Dengan kata lain, kita harus menggeser pengamatan kita bukan lagi kepada “apa” 
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makna yang ingin disampaikan menuju “bagaimana” makna tersebut 

diciptakan/dibangun dalam “bahasa” film, atau bagaimana cinematic apparatus 

tersebut digunakan. Dengan demikian baru kita akan memahami kenapa penonton 

menangkap pesan tersebut sedemikian rupa (kita bersimpati kepada tokoh, ikut 

sedih, gembira, hanyut dalam cerita, dsb.). 

2.5. Macam – Macam Genre Film 

Terdapat 13 (tiga belas) genre film dunia yang paling populer di masing-

masing era, yaitu (Artikel: IN Kencana, 2011):  

1. Comedy 

genre terbaik penghilang rasa penat ini disesaki oleh berbagai 

film terbaik sepanjang masa. Film-film yang mewakili genre 

komedi ini terbagi ke dalam beberapa sub genre, seperti 

komedi romantis, parody, slapstick, serta black comedy.  City 

Lights (1931), The Hangover (2009).  

2. Romance 

banyak film romantis yang dibuat sepanjang sejarah film 

hingga akhir abad ke-20. Hal tersebut dikarenakan film 

romantis mengangkat tema cerita cinta yang memang digemari 

oleh banyak orang dan ceritanya yang dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang. Gone with the Wind (1939), (500) 

Days of Summer (2009).  

3. Fantasy 
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genre yang melibatkan unsur magis atau hal di luar jangkauan 

logika manusia ini mulai terangkat pasca kesuksesan The 

Wizard of  Oz (1939) dan kemudian muncul film-film seperti, 

The Lord of the Rings (2003), hingga Avatar (2009).  

4. Thriller 

genre thriller selalu mendapat tempat di hati para 

penggemarnya. Sensasi ketegangan yang dirasakan ketika 

menonton film-film sejenis dapat memberikan sensasi 

tersendiri bagi para penikmatnya. Psycho (1960), Memento 

(2001).  

5. Musical 

film bergenre musikal sempat merajai dunia perfilman pada 

pertengahan abad 20. The Sound of  Music (1965), Les 

Misérables (2012).  

6. Horror 

genre ini menjadi salah satu favorit para penonton karena 

menawarkan sensasi kengerian yang tidak dimiliki oleh genre 

lainnya. Sejak kemunculan sinema, banyak filmmaker yang 

memotret peristiwa menakutkan dan beberapa di antaranya 

menjadi film-film yang wajib ditonton. The Exorcist (1973), 

The Conjuring (2013).  

7. Drama 
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genre yang menjadi favorit sebagian besar para penonton 

maupun filmmaker dunia. The Godfather (1972), City of God 

(2002).  

8. Adult 

film-film ini hanya diperuntukkan bagi para penonton yang 

berusia diatas 18 tahun. Banyaknya adegan seks yang tersaji 

dalam film-film ini membuat masing-masing film diberi rating  

Rhingga NC-17 oleh lembaga rating Amerika. Basic Instinct 

(1992), Caligula (1979).  

9. Sci-Fi 

perkembangan film dunia tidak lepas dari bantuan film-film 

genre fiksi ilmiah yang selalu membuat perkembangan dari 

segi teknik audio dan visual. Star Wars Episode V: The Empire 

Strikes Back (1980), Inception (2010).  

10. Action 

film aksi yang selalu mengasyikkan ketika ditonton apalagi jika 

terdapat tokoh pahlawan fenomenal. Terminator 2: Judgment 

Day (1998), The Dark Knight (2008).  

11. Cult 

definisi genre ini memang tidak pasti dan kerap berbeda dari 

pendapat satu ke pendapat lainnya. Ada yang mengatakan 

sebuah film layak dikatakan cult apabila ketika dirilis tidak 

sukses, namun seiring waktu mendapat supporter yang masiv. 
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Ada juga yang mengatakan jika beberapa unsur dalam filmnya 

unik dan berbeda dari kebanyakan film lainnya, maka dapat  

dikatakan cult. Pulp Fiction (1994), Dogville (2003).  

12. Animation 

film yang pengolahan gambarnya menggunakan bantuan 

grafika komputer hingga menghasilkan efek 2 dimensi dan 3 

dimensi.  

Snow White and the Seven Dwarfs (1937), How to Train Your  

Dragon (2010).  

13. Documentary 

film berdasarkan kisah nyata dan bukti otentik dari kejadian 

yang pernah terjadi di kehidupan nyata. Fahrenheit 9/11 (2004), 

Justin Bieber: Never Say Never (2011). 

 

2.6. Macam – Macam Sifat Pesan Film 

Menurut Dedy Mulyana pesan komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu 

(Dedy Mulyana, 2005): (klasifikasi langsung terhadap film) 

1.Verbal 

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan 

satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode 

verbal. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan 

aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan 

dan dipahami suatu komunitas.Dalam film, pesan verbal ialah kata / 

bahasa yang diucapkan oleh aktor 
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2. Non Verbal 

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-

pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan 

semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Secara 

teoritis komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan. 

Namun dalam kenyataannya, kedua jenis komunikasi ini saling jalin menjalin, 

saling melengkapi dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-hari.Dalam 

film, pesan non verbal ialah musik, gesture (gerakan tubuh,  mimik wajah, 

sentuhan), dan fashion.  

Lambang atau simbol ialah bentuk yang menandai sesuatu yang lain diluar 

perwujudan sebagai simbolik itu sendiri. Lambang juga digunakan untuk 

menunjuk sesuatu yang lain berdasarkan kesepakatan ataupun kelompok 

orang. Dalam film, simbol digunakan secara menyeluruh mulai dari dialog 

para pemain (pesan verbal), perilaku pemain dari warna baju, gerakan tangan, 

dan mimik wajah (nonverbal), dan objek yang maknanya disepakati bersama. 

Simbol adalah suatu istilah dalam logika, matematika, semantik, semiotik, dan 

epistemologi (Wellek & Warren, 1995:239); simbol juga memiliki sejarah 

panjang di dunia teologi (“simbol”adalah sebuah sinonim dari “kepercayaan”) 

di bidang liturgi, di bidang seni rupa, dan puisi (Alex Sobur, 2006: 155-156). 

Pada dasarnya, simbol adalah sesuatu yang berdiri/ada untuk sesuatu yang 

lain, kebanyakan diantaranya tersembunyi atau tidaknya tidak jelas. Sebuah 

simbol dapat berdiri untuk suatu institusi,cara berfikir, ide, harapan, dan masih 

banyak lagi. Contohnya pada film sang pencerah, Ahmad Dahlan ingin 

merubah cara berfikir orang – orang jaman dulu bahwa ketika memperingati 
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orang meninggal tidak harus membuatkan kue apem namun diganti dengan 

kiriman do’a. Dari pola fikir inilah yang merupakan simbol secara latent 

namun mampu diisyaratkan secara jelas dan tersampaikan kepada penonton 

film. 

Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk 

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai 

efek yang diharapkan. Yang paling penting dalam film ialah suara dan 

gambar. Sistem semiotika dalam film adalah digunakannya tanda-tanda ikonis, 

yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu (Alex Sobur, 2006: 129). 

 

2.7. Zionisme pada Film 

2.7.1. Sejarah dan Perkembangan 

“Dimanapun bangsa Yahudi Tinggal, niscaya terjadi kehancuran moral dan 

mental serta aktifitas perdagangan berjalan dengan tercela” (Benyamin Franklin 

: Mantan Presiden AS(Arina Nurrohmah, 2012). 

Zionisme adalah Gerakan Kemerdekaan Nasional bangsa Yahudi dimana 

merupakan cerminan masa kini akan impian bangsa Yahudi 1900 tahun lalu untuk 

membangun kembali Israel setelah Roma mengahiri kemerdekaan bangsa Yahudi 

di Negeri Israel. Kata “zionist” atau dalam bahasa Arab dikenal dengan kata 

“shahyuun” berasal dari nama gunung Zions di Palestina. Zion adalah salah satu 

empat pegunungan yang membentengi kota Yerussalem sendiri adalah nama lama 

dari Baitul Maqdis Al Qarni (1997: 70) dalam Arani (2012). Bangsa Yahudi 

menyakini bahwa Tuhan mereka (Yahweh) tinggal di gunung Zion. Dari gunung 

itulah akan muncul Messiah Sang Penyelamat yang sedang ditunggu oleh bangsa 
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Yahudi. Jadi, zionisme gerakan kaum Yahudi yang tersebar diseluruh dunia untuk 

kembali ke zion(Palestina) tanah yang dijanjikan untuk kaum Yahudi. Zionisme 

membuat semboyan “tanah tanpa manusia untuk manusia tanpa tanah”. Dimana 

tanah tanpa manusia yang dimaksud adalah Palestina yang sengaja dikosongkan 

secara paksa oleh kaum zionis yang didukung oleh (Deklarasi Balfour). 

Zionis sendiri memiliki tiga organisasi besar didalamnya, dimana mereka 

memiliki agenda – agenda penting demi menaklukkan dunia, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Freemansonry  

Freemansonry adalah organisasi Yahudi 

Internasional, sekaligus merupakan gerakan rahasia paling 

besar dan paling pengaruh diseluruh dunia. Freemansonry 

terdiri dari dua kata yang disatukan. Free artinya bebas atau 

merdeka, sedangkan Mason adalah juru bangun atau 

pembangun, menunjukan jabatan atau pekerjaan (Amini, 

1995: 1). 

Organisasi Masoni (freemansonry) ini didirikan 

pada abad ke-18 di London. Meskipun sejarah berdirinya 

organisasi ini untuk lebih tepatnya masih menjadi misteri di 

bagi para peneliti. Organisasi ini tersebar sebagai suatu 

organisasi bangsa-bangsa di dunia. Misi dari paham sekuler 

ini terfokus pada pengarahan pendidikan, kebudayaan, dan 

penalaran. Sedangkan misi dari paham masoni bergerak 

dibidang politik dan pada tingkat pelaksanaan dalam 
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berbagai instrumen pemerintah apa saja dari bangsa-bangsa 

di dunia (al-Bahi, 2001: 21).  

Freemansonry merupakan induk dari sekte-sekte 

penyembah Lucifer (setan) seperti satanisme, kabbalah 

illuminationyang dibuktikan dengan serangkaian ritual bagi 

anggotanya seperti pembaitan, dan sumpah yang sangat 

rahasia yang hanya diketahui oleh para anggotanya saja. 

Dalam sebuah pidato kehormatan dari guru besar lising 

freemason, terdapat kata-kata berikut: “Kami orang-orang 

freemansontermasuk ke dalam keluarga besar Setan 

Lucifer. Salib kami segitiga, dan kuil kami adalah majelis” 

(Amini, 1995: 52).  

Tujuan akhir dari gerakan freemasonryini adalah 

membangun kembali cita-cita khalayan mereka, yakni 

mendirikan Haikal Sulaiman atau Solomon tample. Tentang 

haikal Sulaiman atau Solomon tample ini sendiri banyak 

sumber yang mendifinisikan berlainan. Salah satu tafsir 

yang paling populer adalah, bahwa haikal Sulaiman 

beradaditanah yang kini diatas masjidil Aqsha. Yang 

mereka percayai sebagai“tanah air kebangsaan” atas dasar 

zionisme, yaitu gunung yang tinggi diatas al-Quds 

(Yerussalem). Tempat yang dipandang “sebagai tanah yang 

dijanjikan” atau “tanah leluhur” atau kerajaan ALLAH di 

Palestina” (al-Bahi, 2001: 21).  
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Gambar 2.4.1.1 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Freemansory) 

 

2. Illuminati  

Illuminati adalah sebuah persaudaraan kuno yang 

pernah ada dan diyakini masih tetap ada sampai sekarang 

walaupun tidak ada bukti-bukti nyata keberadaan 

persaudaraan ini sampai saat ini. Illuminatiberarti 

pencerahan baru, para penganut illuminati disebut 

illuminatus yang berarti tercerahkan 

Kelompok illuminati yang dibentuk dari 13 keluarga 

Yahudi, yang dianggap paling bertanggung jawab atas 

rekayasa terjadinya peristiwa-peristiwa besar untuk 

mengendalikan dunia dengan mendirikan sebuah tatanan 

dunia baru (new age) atau lebih dikenal dengan 

Pemerintahan dunia tunggal (new world older). Keluarga 
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Illuminatidengan garis keturunannya telah merambah 

kesemua lini kekuasaan yang terdiri atas orang-orang 

terkaya di dunia yaitu orang-orang elitperusahaan raksasa, 

media massa, politik, bangsawan (Gunawan, 2011: 131). 

Baik illuminati maupun freemasonry berakar dari 

ajaran kaballahyang telah berusia 4000 tahun. Salah satu 

petinggi kaballah adalah Samiri (Dajjal/One Eye/ Anti-

Christ) yang mengajak keturunan Israel saat keluar dari 

Mesir untuk menyembah sapi emas bertepatan dengan nabi 

Musa mendaki gunung Tursinai. Sejatinya Kaballahadalah 

kepercayaan Yahudi yang amat rahasia yang disampaikan 

mulut kemulut, ajarannya berupa ilmu sihir dan ritual 

pemujaan setan yang telah dikembangkan ribuan tahun. 

Doktrin mistis Kabbalahmerupakan induk dari segala ilmu 

sihir di dunia hingga hari ini. Sejatinya merupakan elemen 

eksternal yang menyusup kedalam agama Yahudi. Mulai 

dari sinilah persaudaraan ini berlangsung hingga terbentuk 

illuminati.  

Pada perkembanganya kelompok 

illuminatibergabung dengan kelompok freemansory, 

illuminatimenjadi semakin kuat karena dibantu oleh 

jaringan kelompok freemansonry yang sepertinya tidak 

menyadari telah dijadikan alat transformasi aman oleh 

illuminati. Mereka menjadi terbebas dari pemburuan gereja 
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karena disebut sebagai Luceferian, dikarenakan mereka, 

sama seperti halnya freemansory, memiliki ritual pemujaan 

kepada “sang arsitek agung”/ The Great Architect”, yang 

dilambangkan “ The Wholeseeing-Eye”/ Mata Tuhan 

(diambil dari legenda mesir; yang merupakan simbol dari 

Lucifer (sebutan setan dalam tradisi Kristiani).  

    Gambar 2.4.1.2 

 

 

 

 

 

 (Sumber: Illuminati) 

3. Satanisme  

Satanisme adalah sebuah agama yang tak mengenal 

Tuhan dan menganut paham tidak ada yang perlu ditakuti 

selain akibat tindakan kita. Untuk itu, mereka tidak percaya 

adanya ALLAH, Malaikat, surga, neraka, dan hal gaib 

lainnya dengan hanya mendewakan dirinya sendiri.  

Lambang satanisme tradisional yang terpenting 

adalah dewa kuno Baphomet(Setan Berkepala Kambing). 

Selain itu lambang kedua terpenting adalah Pentagram, 

bintang bersegi lima. Ciri dari kaum satanis masa kini 
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adalah mereka semua atheis (tidak mengakui Tuhan), 

mereka sekaligus kaum materialis, artinya mereka percaya 

kepada keberadaan semata. 

Gambar 5.2.1.3 

 

 

 

 

 

(Sumber: Satanisme) 

Zionisme mengakui bahwa keyahudian seseorang ditentukan oleh berbagai 

nilai umum yang menghubungkannya dengan agama, kebudayaan, bahasa, 

sejarah, idealisme dasar dan aspirasi. Dalam kenyataanya, zionisme dikenal 

sebagai aliran fremmason ( The All-See ing Eye / dajjal ) dan dalam ajaran zionis 

hal yang seharusnya dijauhi malah didekati seperti free sex, lesbi/homoseksual, 

dan lain sebagainya hanya agar menjauhi Allah SWT yang tertuang pada surat Al 

– A’raf 7: 11-12 dan 24-25. 

Al – A’raf 7 : 11 – 12 dan 24 - 25 

“Sesungguhnya telah Kami ciptakan kamu dan kemudian 

Kami bentuk rupamu (tubuhmu). Lantas Kami berkata pada 

malaikat, “Bersujudlah kepada Adam!”. Lalu mereka 
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bersujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk orang yang 

bersujud” 

“Allah berfirman, “Mengapa kami tidak bersujud kepada 

Adam waktu Aku perintahkan?” Jawaban iblis, “Aku lebih 

daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau 

ciptakan dia dari tanah. “ 

“Allah berfirman, Turunlah kamu! Sebahagian dari kamu 

memusuhi bahagian lain. Dan bagimu di muka bumi tempat 

tinggal dan kesenangan untuk sementara waktu (selama 

hidupmu)” 

“Allah berfirman. “Di bumiitulah kamu hidup dan di bumi 

itu pula kamu akan mati dan dari bumi itu pula kamu akan 

dibangkitkan.” 

Dapat diambil kesimpulan, bahwa iblis menolak untuk menyembah adam 

dan mereka berkeyakinan merekalah yang paling kuat di muka bumi ini dan pada 

akhirnya terciptalah aliran zionis yang bertujuan untuk melantik manusia ke 

dalam pemujaan mereka sebagai pembantu atau budak – budak mereka (Henry 

Makow, 2015: 13). 
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2.7.2. Simbol Anggota Zionis 

Gambar 2.4.2.1 

 

  

 

 

 

 

(Sumber: Jabat tangan anggota dari kelompok pemuja setan terbesar di dunia) 

  

Gambar: 2.4.2.2 

 

 

 

 

(Sumber: dengan satu mata (one eye ada di lambang Illuminati), dan lihat gerak tangannya, 

seperti mengatakan, "Ayo datanglah ke One Eye." Mata Satu adalah Mata Lucifer, maha 

melihat, maha mengetahui) 

. 
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2.8. Semiotika sebagai Metode Pengungkap Makna 

Istilah semiotik itu sendiri pertama kali diajukan pada akhir abad ke-19 

oleh seorang filsuf pragmatis Amerika yang bernama Charles S. Peirce untuk 

merujuk kepada “doktrin formal tanda-tanda”. Semiotik sendiri memiliki arti 

yaitu adanya hubungan segala macam sistem tanda (Kris Budiman, 1999). Yang 

menjadi dasar semiotik adalah konsep tentang tanda dan tidak hanya bahasa dan 

sistem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda melainkan dunia itu sendiri. 

Bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem tanda yang paling fundamental 

bagi manusia sedangkan tanda-tanda non verbal seperti gerak gerik, bentuk-

bentuk pakaian, serta beraneka praktik sosial konvensional lainnya dapat 

dipandang sebagai sejenis bahasa yang tersusun dari tanda-tanda bermakna yang 

dikomunikasikan atas dasar relasi-relasi. 

Menurut kosa semiotika, semiotika sendiri sama dengan kata miologi yang 

artinya sebuah ilmu umum tentang tanda. Dalam definisinya merupakan sebuah 

ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah masyarakat dan dengan 

demikian menjadi bagian dari disiplin psikologi sosial. 

 Salah satu contoh bahwa semiotika pengungkap makna ialah  Berger yang 

membangun asumsi dari sebuah ikon sehingga seseorang mampu beranggapan 

bahwa tanda tersebut mewakili objek tersebut (Alex Sobur, 2006: 18): 

1. Rambut Palsu (wig) : orang botak/gundul 

2. Sepatu high heels  : orang pendek yang kelihatan tinggi 

3. Peniru   : pura-pura menjadi dokter, pengacara, atau apapun. 

 


