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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Film merupakan sebuah media penyampaian pesan massa yang dilakukan 

oleh komunikator kepada komunikannya. Melalui film, komunikator akan sangat 

mudah menjelaskan maksud dari pesan yang ingin mereka sampaikan kepada 

komunikan, karena film terdiri dari suara (audio) dan gambar (visual). Sebagai 

media komunikasi massa, film juga berfungsi sebagai sarana penanaman atau 

penyebaran sebuah faham mengenai suatu nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 

Fungsi tersebut sering disebut sebagai sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah kegiatan 

yang mengacu kepada cara dimana individu mengadopsi perilaku dan nilai dari 

suatu individu maupun suatu kelompok1.  

Komunikasi selalu diasumsikan sebagai sebuah paradigma, yang mana 

komunikan atau penerima pesan merupakan entintas yang pasif dalam menerima 

pesan atau pengaruh dari media massa. Melalui paradigma tersebut para tokoh 

komunikasi berpendapat bahwa film dan masyarakat memiliki sejarah yang panjang 

dalam kajian ilmu komunikasi2. Selain itu media komunikasi massa merupakan 

                                                           
1 Elvinaro Ardianto, 2004. Komunikasi Massa. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, hal 16 
2 Oey Hong Lee, 1964, hal 40 Dalam Alex Sobur, 2002. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk 
Analisis Wacana, Analisis dan Framing. Bandung: PT Remaja RosdakaryaSobur, hal 126. 
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faktor lingkungan yang dapat mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman 

klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial)3.  

Pada dasarnya film diciptakan sebagai media hiburan. Tetapi selain sebagai 

media hiburan, film memiliki dan mengandung unsur-unsur atau sifat-sifat yang 

berkaitan dengan informatif, edukatif, dan juga persuasif4.  

Di dalam sebuah film, unsur informatif, edukatif dan persuasif dapat dengan 

mudah diterima oleh masyarakat atau khalayak apabila sineas Indonesia 

memproduksi film-film yang bertemakan sejarah yang mengandung unsur bela 

Negara jika dilihat dari pencitraan dari pihak terkait namun dibuat secara objektif, 

dan membuat sebuah film berdasarkan sebuah realitas kehidupan yang dilakukan 

sehari-hari secara berimbang  

Peneliti menyimpulkan hal itu dikarenakan bahwa film memiliki kekuatan 

dan kemampuan untuk menjangkau banyak segmen dan lapisan sosial. Melalui 

kekuatan dan kemampuan tersebut film diyakini memiliki sebuah potensi yang 

sangat besar dalam memengaruhi khalayak umum.    

Film 22 Menit yang mulai tayang pada 19 Juli 2018 ini menggambarkan 

kepolisian Republik Indonesia dalam melawan serangan teroris yang terjadi pada 14 

Januari 2016 saat tragedi bom sarinah atau bom thamrin. Dalam film ini disuguhkan 

                                                           
3 Rakhmat, Jalaludin. 2005. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: CV. Remaja Rosdakarya, hal 84 
4 Elvinaro Ardianto, 2004. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung:    Simbiosa Rekatama 
Media, hal 145 
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cerita kilas balik mengenai proses sebelum terjadinya ledakan sampai saat detik 

detik ledakan serta pasca ledakan.  

Ardi merupakan tokoh utama dalam film ini. Ia adalah seorang Polisi yang 

juga menyandang anggota satuan Brimob. Kejadian ini dimulai disaat Kota Jakarta 

dikejutkan oleh serangan bom di jalan MH Thamrin. Ardi (diperankan oleh Ario 

Bayu), Polisi yang juga anggota satuan Brimob berusaha memburu pelaku 

pengeboman. Di saat bersamaan, Polisi lalu lintas Firman (diperankan oleh Ade 

Firman Hakim) berusaha mengamankan situasi. Ledakan tersebut mengenai seorang 

Office Boy bernama Anas (diperankan oleh Ence Bagus) yang kebetulan berada di 

lokasi untuk membelikan pesanan rekan kantornya. Juga Tasya (diperankan oleh 

Ardina Rasti), karyawati, yang terluka ketika tengah tergesa mengejar janji saat 

berada di dekat Pos Polisi di JI. M.H. Thamrin. 

Film ini juga menampilkan adegan terjadinya baku tembak antara kepolisian 

dengan kelompok teroris di tengah kekacauan tersebut, tak berlangsung dalam film 

juga menampilkan kesigapan kepolisian dalam meringkus jaringan teroris, hampir 

dalam kurun waktu yang bersamaan yakni 22 menit setelah ledakan bom bunuh diri 

di sarinah, jajaran kepolisian Detasemen anti terror (Densus 88) berhasil meringkus 

jaringan teroris di 5 kota berbeda (Bekasi, Tegal, Indramayu, Cirebon, Balikpapan). 

Penelitian ini ingin melihat bagaimana citra Polisi dalam film "22 menit" 

karya Eugene Panji dan Myrna Paramita, karena apabila ditelusuri lebih dalam 
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kemunculan film ini mengisyaratkan penekanan citra Kepolisian Republik Indonesia 

disaat isu terorisme masih menghantui keamanan masyarakat sipil, selain itu yang 

menjadi sorotan peneliti adalah ikut berperannya dan menjadi salah satu pemain 

adalah seorang Tito Karnavian yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia (KAPOLRI), dalam film tersebut menampilkan Tito karnavian ditilang 

oleh petugas kepolisian karena melanggar peraturan lalu lintas dengan tidak 

menggunakan helm saat berkendara di jalan Thamrin, Jakarta Pusat. 

Fungsi kepolisian ditujukan untuk menjaga sistem kepatuhan anggota 

masyarakat, semua tugas yang diembannya adalah mententramkan masyarakat. 

Tetapi praktek polisi beberapa tahun ini semakin menampilkan polisi yang tidak lagi 

merupakan pengayom masyarakat. Polisi misalnya kerap diberitakan menampilkan 

sosok militer dengan mengedepankan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan 

masalah. Polisi lebih berorientasi pada kekuasaan, sehingga acapkali hasilnya dalam 

bentuk penggunaan kekerasan. Banyak diantara tindakan Polisi yang melanggar hak 

asasi manusia, dalam pandangan masyarakat Polisi sering juga dianggap sebagai 

oknum yang memberikan contoh kasus suap menyuap khususnya dalam pelanggaran 

lalu lintas  

Disisi lain dalam sejarahnya setelah lebih dari 15 tahun berpisah dari militer, 

Polri dihadapkan pada problem klasik yang dialami oleh hampir organisasi 

kepolisian di negara yang tengah menjalani proses demokratisasi ini. Polri bukan 

satu-satunya institusi kepolisian yang mengalami kesulitan dalam mengar-
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tikulasikan dan mengelola antara keberhasilan dan kinerja baik Polri dengan opini 

publik yang terus menerus mencitrakan Polri dengan anggapan negatif. Bahkan di 

negara yang telah memiliki tradisi demokrasi yang mapan sekalipun, kepolisiannya 

dihadapkan pada  belum  efektifnya  pengelolaan kerja baik kepolisiannya dengan 

cibiran publik atas prilaku anggota polisi yang dianggap masih belum selaras dengan 

keinginan publik5. 

Situasi tersebut makin rumit manakala sebagai institusi, Citra Polisi 

Indonesia (Polri) sendiri masih kurang baik di mata masyarakat. Polri membutuhkan  

‘corong’  yang  efektif bagi sosialisasi kerja baik Polri dan penjelasan berimbang 

berkaitan dengan keterlibatan institusi maupun personal anggota Polri yang memiliki 

derajat sensitivitas tinggi. Dibutuhkan tidak hanya pimpinan atau personal yang 

cakap semata, tetapi juga integratif  institusional  yang  berirama sama dalam 

memposisikan Polri sebagai institusi Keamanan dalam Negeri (Kamdagri) yang 

mampu menjawab harapan dan keinginan publik tanpa harus bertentangan dengan 

peran dan fungsi  Polri  sebagaimana  yang  diatur dalam UU No. 2/2002 tentang 

Polri.  

Dengan peran kebebasan pers, pemberitaan media banyak menyoroti aspek 

ini. Persoalan yang semakin beragam dihadapi Polisi mempengaruhi persepsi 

masyarakat sehingga perlu peran aktif dari berbagai pihak, termasuk dari Polri 

                                                           
5 Sanja Kuntjak. (2005). Fallen Blue Knight: Controlling Police Corruption. New York: Oxford University 
Pres 
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sendiri untuk memperbaiki dan meningkatkan citra institusi itu sendiri dimata 

khalayak. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana representasi citra Polisi yang 

ada dalam film 22 Menit ?  

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, menggambarkan, dan 

menganalisa makna tanda-tanda yang merepresentasikan  citra Polisi dalam film 22 

Menit karya Eugene Panji dan Myrna Paramita. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Secara Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya bahan referensi, 

bahan penelitian, serta sumber bacaan di lingkungan FISIP Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 
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1.4.2. Secara Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan dan 

mengembangkan pengetahuan mengenai analisis film. 

2. Menjadi rujukan bagi para peneliti yang berminat menganalisis lebih lanjut 

tentang film, khususnya melalui pendekatan analisis semiotika. 


