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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Komunikasi Massa 

Komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu Mass 

Communication, yang berarti komunikasi dengan menggunakan media massa. Istilah 

mass communication atau communications diartikan sebagai salurannya, yaitu media 

massa (mass media) sebagai kependekan dari media of mass communication.  

Pengertian secara etimologis atau asal katanya, istilah komunikasi berasal 

dari bahasa latin communicatio, yang bersumber dari kata communis yang berarti 

sama, dalam arti kata sama makna, communication yang berarti memberi tahu atau 

bertukar pikiran tentang pengetahuan, informasi atau pengalaman seseorang (trough 

communication people share knowledge, information or experience). Pengertian 

secara terminologis adalah komunikasi merupakan proses penyampaian suatu 

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.  

Pengertian ini menjelaskan bahwa komunikasi ini melibatkan sejumlah orang 

dengan seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain dan orang yang terlibat 

dalam komunikasi disebut human communication. Sedangkan pengertian secara 

paradigmatik yaitu komunikasi yang berlangsung menurut suatu pola dan memiliki 

tujuan tertentu, dengan pola komunikasi yang sebenarnya memberi tahu, 
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menyampaikan pikiran dan perasaan, mengubah pendapat maupun sikap6. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa sebagai suatu proses komunikasi yang 

terjadi dengan perantara media masa yang ditujukan oleh khalayak. Dalam 

penelitian ini akan dibahas permasalahan tentang komunikasi massa sehingga bisa 

dibilang komunikasi sudah menjadi kebutuhan pokok manusia untuk berinteraksi 

dengan sesama manusia dan maupun lingkungan sekitarnya.  

Komunikasi massa mengandung pengertian orang banyak, mereka tidak 

harus berada di lokasi tertentu yang sama, mereka dapat tersebar atau terpencar di 

berbagai lokasi, yang dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat 

memperoleh pesan-pesan komunikasi yang sama. Massa sebagai meliputi semua 

orang yang menjadi sasaran alat-alat komunikasi massa atau orang-orang pada ujung 

lain dari saluran. Seluruh aspek komunikasi massa diatas tidak harus berada di lokasi 

tertentu yang sama, mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi, yang 

dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan 

komunikasi yang sama7.  

Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu 

pesan dianut secara sama. Berbicara tentang definisi komunikasi, tidak ada definisi 

yang benar ataupun yang salah. Seperti juga model atau teori, definisi harus dilihat 

                                                           
6Deddy Mulyana. 2010. Ilmu Komunikasi (suatu pengantar). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 46 
7Wiryanto, 2005, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta. PT. Grasindo. Hal. 22 
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dari kemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena yang didefinisikan dan 

mengevaluasinya8. 

2.1.1. Unsur Komunikasi Massa 

Dalam proses komunikasi massa terdapat lima unsur yang disebut sebagai 

komponen atau unsur dalam proses komunikasi9, yaitu:  

a. Who (siapa) komunikator, orang yang menyampaikan pesan dalam proses 

komunikasi massa, bisa perorangan atau mewakili suatu lembaga, organisasi 

maupun instansi.   

b. Says What (apa yang dikatakan): pernyataan umum, dapat berupa suatu ide, 

informasi, opini, pesan dan sikap, yang sangat erat kaitannya dengan masalah 

analisis pesan.  

c. In which channel (melalui saluran apa): media komunikasi atau saluran yang 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi. Dalam hal ini dapat 

digunakakan direct communication atau indirect communication.  

d. To whom (kepada siapa): komunikan atau audience yang menjadi sasaran 

komunikasi. Kepada siapa pernyataan tersebut di-tujukan,  

                                                           
8DeddyMulyana,. 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 46 
9 Lasswell dalam Elvinaro Ardianto. 2004. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung:Simbiosa 
Rekatama Media. Hal. 29   
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e. With what effect (dengan efek apa): hasil yang dicapai dari usaha 

penyampaian pernyataan umum itu pada sasaran yang dituju berkaitan dengan 

masalah penerima pesan.  

Pengertian konsep komunikasi massa yakni diartikan sebagai jenis 

komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan 

anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat 

diterima secara serentak dan sesaat10.  

Selain itu definisi Komunikasi Massa yang dipertegas oleh Joseph A Devito 

(1967) yaitu komunikasi yang ditujukan kepada massa kepada khalayak yang luar 

biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau 

semua orang yang membaca atau semua orang yang menonton televisi maupun film, 

agaknya ini berarti bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar 

didefinisikan11.  

Peneliti menyimpulkan dari pendapat para ahli diatas bahwa komunikasi 

massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio dan 

atau visual. Komunikasi massa akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan 

menurut bentuknya: televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku. Untuk 

pengaplikasiannya, media dalam komunikasi massa harus di tekankan karena 

banyak media yang sebenarmya bukan termasuk media massa yakni diantaranya 

                                                           
10 Jalaludin, Rakhmat. 2009. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: CV. Remaja Rosdakary. Hal. 
188-189 
11Onong Effendy. 2000. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT.Rosdakarya. Hal. 14-16 
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media tradisional seperti kentongan, angklung, gamelan dan lain-lain. Massa dalam 

komunikasi lebih menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media 

massa. Massa disini menunjuk pada khalayak, penonton, pemirsa atau pembaca 

sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan media film sebagai penyampaian 

pesannya. 

2.1.2. Karakteristik Komunikasi Massa 

Severin, Tan, dan Wright juga menjelaskan beberapa sifat komunikasi massa 

yakni komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang merupakan penggunaan 

saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dengan komunikan secara 

massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan 

menimbulkan efek tertentu12.  

Selain itu komunikasi massa juga dapat disebut sebagai proses komunikasi 

yang ditujukan kepada massa dan khalayak lewat media masa secara umum. 

Karakteristik komunikasi massa dapat diterangkan sebagai berikut:  

1. Komunikasi massa berlangsung satu arah 

Bahwa tidak terdapat arus balik dari komunikan ke komunikator, sehingga 

komunikator tidak mengetahui respon atau tanggapan audiens terhadap pesan 

atau informasi yang disiarkan.  

                                                           
12 Severin (1977), Tan (1981), Wright (1986) dalam Winarni. 2003. Komunikasi Massa: Suatu 
Pengantar. Jakarta : Prenada Media. Hal. 8-9 
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2. Komunikator pada komunikasi massa melembaga 

Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga yaitu 

suatu institusi atau organisasi. Oleh karena itu komunikatornya juga 

melembaga.  

3. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum 

Pesan yang disebarkan melalui media massa bersifat umum (Publik) karena 

ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Jadi tidak ditujukan 

kepada perseorangan atau kepada sekelompok orang tertentu.  

4. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan 

Media massa mampu menimbulkan keserempakan khalayak dalam menerima 

pesan-pesan yang disebarkan.  

5. Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen 

Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen merupakan kumpulan anggota 

masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran yang 

dituju komunikator bersifat heterogen.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada landasannya 

komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau 

melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi 

saling pengertian yang mendalam. Kemudian komunikasi massa adalah merupakan 
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sebuah komunikasi yang dilakukan oleh kumpulan individu dalam sebuah organisasi 

atau lembaga yang saling bekerja sama dalam untuk menyalurkan dan menyebarkan 

informasi kepada khalayak melalui sebuah media terutama dalam konteks penelitian 

ini film sebagai media massa. 

2.1.3. Fungsi Komunikasi Massa 

Segala sesuatu pasti memiliki fungsi, tak terkecuali dengan komunikasi 

massa. Komunikasi massa sendiri memiliki fungsi yang luas, dari setiap pakar 

komunikasi selalu memberikan pandangannya masing-masing mengenai fungsi dari 

komunikasi massa. fungsi dari komunikasi massa antara lain sebagai berikut :  

a. Surveillance (Pengawasan)  

Fungsi pengawasan komunikasi massa dibagi dalam bentuk (1) 

pengawasan peringatan; (2) pengawasan instrumental. 

Fungsi pengawasan peringatan terjadi ketika media massa 

menginformasikan tentang ancaman dari angin topan, meletusnya gunung 

merapi, kondisi efek yang memprihatinkan, tayangan inflasi atau adanya 

serangan militer. Peringatan ini dapat serta merta menjadi ancaman. 

Sebuah stasiun televisi mengelola program untuk menayangkan sebuah 

peringatan. Sebuah surat kabar secara berkala memuat bahaya polusi udara 

dan pengangguran. Kendati banyak informasi yang menjadi peringatan dan 
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ancaman serius bagi masyarakat yang dimuat oleh media, banyak pula 

orang yang tidak mengetahui tentang ancaman tersebut.  

Sedangkan fungsi pengawasan instrumental adalah penyampaian atau 

penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu 

khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Berita tentang film apa yang sedang 

dimainkan di bioskop, bagaimana harga-harga saham di bursa efek, 

produk-produk baru, ide-ide tentang mode, resep makanan dan sebagainya 

adalah contoh-contoh pengawasan instrumental.  

 b. Interpretation (Penafsiran)  

Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Media massa 

tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran 

terhadap kejadian-kejadian penting. Organisasi atau industri media 

memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa yang dimuat atau 

ditayangkan. Tujuan penafsiran media ingin mengajak para pembaca atau 

pemirsa untuk memperluas wawasan dan membahasnya lebih lanjut dalam 

komunikasi antarpribadi atau komunikasi kelompok.  

 c. Lingkage (Pertalian)  

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, 

sehingga membentuk lingkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan 

minat yang sama tentang sesuatu. 
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 d. Transmission of Values (Penyebaran Nilai-Nilai)  

Fungsi penyebaran nilai tidak kentara. Fungsi ini juga disebut sosialisasi. 

Sosialisasi mengacu kapada cara, di mana individu mengadopsi perilaku 

dan nilai kelompok. Media massa yang mewakili gambaran masayarakat 

itu ditonton, didengar dan dibaca. Media massa memperlihatkan kepada 

kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang diharapkan mereka. 

Dengan perkataan lain, media mewakili kita dengan model peran yang 

kita amati dan harapan untuk menirunya.  

 e. Entertainment (Hiburan)  

Penyiaran drama, tarian, kesenian, sastra, musik, olah raga, permainan, 

melalui isyarat-isyarat, lambang-lambang, suara dan gambar, bertujuan 

untuk menciptakan kesenangan yang bersifat hiburan. Melalui berbagai 

macam program acara yang ditayangkan televisi, khalayak dapat 

memperoleh hiburan yang dikehendakinya. Fungsi menghibur dari 

komunikasi massa tidak lain tujuannya adalah untuk mengurangi 

ketegangan pikiran khalayak, karena dengan melihat berita-berita ringan 

atau melihat tayangan-tayang hiburan di televisi dapat membuat pikiran 

khalayak segar kembali13. 

                                                           
13Dominick dalam Ardianto, Elvinaro. 2004. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media. Hal. 33-36 
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 Dari definisi fungsi komunikasi massa tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa bila dilihat media dalam komunikasi massa berperan besar dalam membentuk 

opini di tengah-tengah masyarakat, pembentukan citra sangatlah mudah dibentuk 

secara sistematis. Lazimnya media massa modern menunjukkan seluruh sitem 

dimana pesan-pesan di produksi, dipilih, disiarkan, diterima dan ditanggapi.  

 Komunikasi massa menyiarkan informasi, gagasan dan sikap kepada 

komunikan beragam dalam jumlah banyak dengan menggunakan media dan dalam 

penelitian ini menggunakan film sebagai perantara penyebaran informasinya. 

Kehadiran film sebagai media perantara dinamika sosial digunakan sebagai media 

yang mempublikasikan konten profil, aktivitas, bahkan pendapat pengguna dan juga 

sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam 

kehidupan di dunia perfilman. 

2.2. Film  

 Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi 

massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam 

pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan 

teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, 

proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat 

dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, 
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dan/atau lainnya14. Sehingga Sebuah film, sebagai produk kesenian maupun sebagai 

medium, adalah suatu cara untuk berkomunikasi atau penyampai pesan kepada 

penonton.  

Film cara berkomunikasinya adalah bertutur. Di dalam film terdapat tema, 

tokoh cerita, yang pada akhirnya mengkomunikasikan suatu pesan secara dramatik. 

Cara bertutur adalah bagian dari teknik berkomunikasi, yaitu bagaimana sebuah film 

menancapkan pesan pada benak penonton, dengan cara yang mengesankan. 

Pengertian mengesankan dalam hal ini adalah, penonton memahami sebuah pesan 

bukan karena pemberitahuan mentah-mentah, melainkan berdasarkan pengalaman  

yang didapatnya dari sebuah film15.    

Dari pendapat para ahli diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa film 

merupakan salah satu media komunikasi massa, Film juga merupakan salah satu dari 

media massa, film berperan sebagai sarana komunikasi yang digunakan untuk 

penyebaran hiburan, menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama dan sajian teknis 

lainnya kepada masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena adanya unsur audio dan 

visual yang terdapat di dalam film sehingga memudahkan orang memahami pesan 

yang ingin disampaikan. Selain itu, film dapat menjangkau sekian banyak orang 

dalam waktu yang cepat, dan kemampuan memanipulasi kenyataan yang tampak 

dengan pesan fotografis, tanpa kehilangan kredibilitas sehingga membuat film lebih 

                                                           
14Undang-undang No. 8 Tahun 1992 
15 Seno Gumira Ajidarma. 2003. Kisah Mata: Fotografi Antara Dua Subyek. Yogyakarta: Galangpress 
Group. Hal. 6-7 
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mudah mendapatkan perhatian dari masyarakat dibandingkan dengan media 

komunikasi massa lainnya. 

2.2.1. Pengertian Film 

Secara teoritis film adalah merupakan alat komunikasi yang paling dinamis 

sebab lebih cepat ditangkap oleh indera dan akal dibanding dengan membaca.  Film 

dapat juga dilihat sebagai bagian dari media masa yang mentransmisikan aneka 

pesan-pesan tertentu kepada masyarakat biasanya berkaitan dengan pesan norma -

norma sosial yang berlaku di masyarakat16.  

Film merupakan suatu bentuk komunikasi massa, dimana pesan disampaikan 

dari unsur visual (motion picture) dan unsur audio. Kedua unsur ini dipadukan 

menjadi satu media penyampaian informasi yang bisa bersifat hiburan, komersial, 

sosial, dokumentasi, maupun propaganda. Menurut UU No. 8 tahun 1992 tentang 

Perfilman Nasional dijelaskan bahwa film adalah karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas 

sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, yang ditayangkan 

dengan sistem proyeksi mekanik dan elektronik17. Di samping itu film juga bisa 

dipakai sebagai sarana penyampain pesan secara fiktif, melalui pengaturan skenario 

dan penyutradaraan.  

                                                           
16 Aep Kusnawan. 2004, Komunikasi dan Penyiaran Islam: Mengembangkan Tabligh Melalui Mimbar, 
Media Cetak, Radio, Film dan Media Digital. Bandung: Benang Merah Press, hal 95 
17Dewan Film Nasional, 1994 dalam Arga Fajar Rianto, 2010 
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Oleh karena itu dalam realitas kenyataan yang ditampilkan, realitas media 

bersifat secondhand reality sebab realitas yang dihasilkan melalui proses seleksi dan 

editing. Meskipun media kerapkali melaporkan kenyataan yang rill namun media 

kerap melalui proses skenario yang dikendalikan sutradara mampu membentuk citra 

buatan pada kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat. Melalui proses itulah 

kerapkali media penting menjadi alat pembentuk opini publik melalui citra yang 

dibentuk baik melalui rekayasa maupun kenyataan18.  

Film sebagai bentuk media komunikasi, merupakan suatu usaha penyampaian 

pesan melalui gambar bergerak dengan memanfaatkan kamera sebagai alat rekam, 

yang terdiri dari warna dan suara. Hal ini diperkuat oleh sebuah teori film yang 

menyatakan bahwa:  

“Film merupakan suatu kombinasi antara usaha penyampaian pesan 

melaluigambar yang bergerak, pemanfaatan teknologi kamera, warna dan 

suara. Unsur-unsur tersebut dilatarbelakangi oleh suatu cerita yang 

mengandung pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara kepada khalayak 

pesan19”  

Sebagai penyampai pesan, film merupakan salah satu bentuk media massa 

membawa wacana atau ideologi. Kontennya membawa kepentingan untuk mencapai 

sebuah tujuan20.  

                                                           
18AlexSobur.  2002. “Analisis Teks Media: Suatu Pengantar analisis wacana, analisis semiotika, dan 
analisis framing”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 127 
19 Susanto, A. S.. 1982. Komunikasi Massa 2. Bandung: Bina Cipta, hal 60 
20 Ibnu Hamad, 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse 
Analysis terhadap Berita-Berita Politik. Jakarta: Granit. h.328 
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Dalam Mukadimah Anggaran Dasar Karyawan Film dan Televisi 1995 

dijelaskan bahwa film:   

“....bukan semata-mata barang dagangan, tetapi merupakan alat 

pendidikan dan penerangan yang mempunyai daya pengaruh yang besar 

sekali atas masyarakat, sebagai alat revolusi dapat menyumbangkan dharma 

bhaktinya dalam menggalang kesatuan dan persatuan nasional, membina 

nation dan character building, mencapai masyarakat sosialis Indonesia 

berdasarkan Pancasila”. 

 Hal ini menandakan bahwa film bukan hanya menjadi media hiburan semata 

melainkan media penyampaian pesan. Film juga dianggap memberikan pengaruh 

besar kepada khalayak bahkan dapat menjadi sebuah alat revolusi modern dalam 

mempersatukan bangsa. Film merupakan saluran media massa yang di dalamnya 

terdapat muatan kompleks, dari produser, pemain hingga seperangkat kesenian 

lainnya yang sangat mendukung seperti musik, seni rupa, teater, dan seni suara. 

Semua unsur tersebut terkumpul menjadi komunikator dan bertindak sebagai agen 

transformasi budaya21.  

Dibalik pesan yang disampaikan, film dapat menjadi agen penting dalam 

mempengaruhi persepsi masyarakat. Dengan kekuatan dalam merekam fenomena 

sosial yang tidak terbatas, film dapat menampilkan fenomena tersebut dalam 

tayangan menarik yang ditonton masyarakat22.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa film dalam pengertiannya sebagai media 

komunikasi merupakan suatu kombinasi antara usaha penyampaian pesan verbal dan 

                                                           
21 Baksin, A. 2003. Membuat Film Indie Itu Gampang. Bandung: Katarsis. hal 2 
22 Ibid, hal 3 
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non verbal melalui gambar yang bergerak dengan pemanfaatan teknologi kamera, 

warna dan suara.  

Selain itu dalam perkembangannya, film juga berperan sebagai sarana 

hiburan yang menawarkan impian kepada  penonton ke dalam kejadian dan 

peristiwa yang terjadi, karena selama menonton film, penonton diletakkan pada 

pusat segala kejadian dan peristiwa yang disuguhkan seolah-olah khalayak penonton 

ikut merasakan dan menjadi bagian di dalamnya. Film sendiri telah menjelma 

menjadi media komunikasi audio visual yang akrab ditengah masyarakat dengan 

segala rentang usia dan latar belakang sosial. Kekuatanya menjangkau segala 

segmentasi sosial itulah membuat media film menjadi kekuatan yang memiliki 

potensi besar dalam mempengaruhi khalayak dan penikmat film. Kerap kali ada 

perubahan karakter masyarakat akibat menonton film. Oleh karena pengaruh yang 

diberikan film begitu besar, maka menurut peneliti akan sangat penting untuk 

dilakukan analisis pada tiap adegannya agar dapat mengetahui penyampaian 

pesannya baik verbal maupun nonverbal dilihat dari segi audio dan visualnya. 

2.2.2. Sejarah Perkembangan Film 

Film yang pertama kali diperkenalkan kepada publik Amerika Serikat adalah 

The Life of an American Fireman dan film The Great Train Robbery yang dibuat 

oleh Edwin S. Porter pada tahun 1903. Tetapi film The Great Train Robbery yang 

masa putarnya hanya 11 menit dianggap sebagai film cerita pertama, karena telah 
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menggabarkan situasi secara ekspresif, dan menjadi peletak dasar teknik editing 

yang baik. Tahun 1906 sampai tahun 1916 merupakan periode paling penting dalam 

sejarah perfilman di Amerika Serikat, karena pada dekade ini lahir film feature, lahir 

pula bintang film serta pusat perfilman yang kita kenal sebagai Hollywood. Pada 

periode ini pula perlu dicatat nama Mack Sennet dengan Keystone Company, yang 

telah membuat film komedi bisu dengan bintang legendaris Charlie Chaplin. Apabila 

film permulaannya merupakan film bisu, maka pada tahun 1927 di Broadway 

Amerika Serikat muncul film bicara yang pertama meskipun belum sempurna. Jika 

diingat, setiap pembuat film hidup dalam masyarakat atau dalam lingkungan budaya 

tertentu, proses kreatif yang terjadi merupakan pergulatan antara dorongan subyektif 

dan nilai-nilai yang mengendap dalam diri23. 

Pada awal 1960-an banyak teknik film yang dipamerkan terutama teknik-

teknik penyuntingan untuk menciptakan adegan-adegan yang menegangkan. 

Penekanan juga diberikan lewat berbagai gerak kamera serta tarian para pendekar 

yang sungguh-sungguh bisa bersilat. Jika diingat, setiap pembuat film hidup dalam 

masyarakat atau dalam lingkungan budaya tertentu jadi proses kreatif yang terjadi 

merupakan pergulatan antara dorongan subyektif dan nilai-nilai yang mengendap  

dalam diri24.  

                                                           
23Ibid. hal 134 
24Marselli Sumarno. Dasar-Dasar Apresiasi Film. (Jakarta: PT Grasindo. 1996),  hal 15-16 
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 Dengan dasar setiap pembuat film merupakan proses kreatif yang didasari 

oleh pergulatan antara dorongan subyektif dan nilai-nilai yang ada, maka film 

mampu memberikan kesempatan media film menjadi sarana pembelajaran dan 

motivator bagi masyarakat.  Menurut peneliti, salah satu film yang bisa dijadikan 

pembelajaran, yaitu film “22 menit” yang mengangkat tema citra dari kepolisian 

Republik Indonesia dalam menangani aksi terror. 

2.2.3. Film Sebagai Media Massa 

Film secara struktur terbentuk dari sekian banyak shot, scene dan sequence. 

Tiap shot membutuhkan penempatan kamera pada posisi yang paling baik bagi 

pandangan mata penonton dan bagi setting serta action pada satu saat tertentu dalam 

perjalanan cerita, itulah sebabnya seringkali film disebut gabungan dari gambar-

gambar yang dirangkai menjadi satu kesatuan utuh yang bercerita kepada 

penontonnya25.  

Seperti halnya media komunikasi massa yang lain, film terlahir sebagai sesuatu 

yang tidak bisa lepas dari akar lingkungan sosialnya. Film merupakan sebuah bisnis, 

sosial, budaya, sekaligus merupakan sebuah politik. Dalam konteks hubungan media 

dan publik, seperti halnya media massa yang lain, film juga menjalankan fungsi 

                                                           
25Joseph V. Maschelli dalam DeddyMulyana, 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. hal 27 
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utama media massa seperti yang dikemukakan oleh Laswell26 adalah sebagai 

berikut: 

a. The Surveillance of the environment. Artinya media massa mempunyai 

fungsi sebagai pengamat lingkungan, yaitu sebagai pemberi informasi tentang 

hal-hal yang berada di luar jangkauan penglihatan masyarakat luas. 

b. The correction of the parts of society to the environment. Artinya media 

massa berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi informasi. 

Dalam hal ini peranan media adalah melakukan seleksi mengenai apa yang 

pantas dan perlu untuk disiarkan. 

c. The transmission of the social heritage from one generation to the next. 

Artinya media merupakan sarana penyampaian nilai dan warisan sosial budaya 

dari satu generasi ke generasi lainnya. Fungsi ini merupakan fungsi pendidikan 

oleh media massa. 

Komunikasi juga didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan siapa, 

mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa. Definisi tersebut bermakna 

bahwa komunikasi adalah sebuah proses penyampaian gagasan dan informasi 

melalui gambar, kata-kata, angka dan saluran-saluran yang lain27.   

  Sehingga peneliti mempunyai kesimpulan bahwa film merupakan alat 

komunikasi yang paling dinamis, apa yang terpandang oleh mata dan terdengar oleh 

                                                           
26 Ibid, hal 37 
27Nurudin. 2007. Sistem Komunikasi Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Hal-30 
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telinga, masih lebih cepat dan mudah masuk akal dari pada apa yang hanya dibaca. 

Karena peran film sebagai media massa dapat digunakan sebagai saluran menarik 

untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu dari dan untuk manusia, termasuk pesan-

pesan norma dalam kehidupan sehari-hari atau pesan moral dalam kesusilaan. 

2.2.4. Jenis-Jenis Film 

Pada dasarnya film dikategorikan menjadi dua jenis utama yaitu film cerita 

atau disebut juga fiksi dan film non cerita, disebut juga dengan non fiksi. Film cerita 

atau fiksi adalah film yang dibuat berdasarkan kisah fiktif. Film fiktif dibagi menjadi 

dua, yaitu film cerita pendek dan film cerita panjang28. Perbedaan yang paling 

spesifik dari keduanya terletak pada durasi, film cerita pendek pada umumnya 

berdurasi kurang dari 60 menit, sedangkan film cerita panjang pada umumnya 

berdurasi 60-100 menit, ada juga yang sampai 120 menit atau lebih. 

Seiring perkembangan zaman, film pun semakin berkembang, tak menutup 

kemungkinan berbagai variasi baik dari segi cerita, aksi para aktor dan aktris, dan 

segi pembuatan film semakin berkembang. Dengan berkembangnya teknologi 

perfilman, produksi film pun menjadi lebih mudah, film-film pun akhirnya 

dibedakan dalam berbagai macam menurut cara pembuatan, alur cerita dan aksi para 

tokohnya.  

                                                           
28Nawiroh Vera. 2014. Semiotika Dalam Riset Komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal-95 



 

27 
 

Genre merupakan salah satu klasifikasi tertentu pada sebuah film yang memiliki ciri 

tersendiri, dalam film fiksi ataupun film cerita terdapat banyak genre, antara lain 

sebagai berikut29 :  

1) Film Laga (Action Movies)   

Film laga memiliki banyak efek menarik seperti kejar-kejaran mobil dan 

perkelahian senjata, melibatkan stuntmen. Mereka biasanya melibatkan 

kebaikan dan kejahatan, perang kebaikan dan kejahatan adalah bahassan yang 

umum di film jenis ini. Film laga biasanya perlu sedikit usaha untuk 

menyimak, karena plotnya biasanya sederhana.   

2) Petualangan (Adventure)   

Film ini biasanya menyangkut seorang pahlawan yang menetapkan pada tugas 

untuk menyelamatkan dunia atau orang-orang yang dicintai. 

3) Animasi (Animated)  

Teknik pemakaian ini untuk menciptakan ilusi gerakan dari serangkaian 

gambaran benda dua atau tiga dimensi. Penciptaan tradisional dari animasi 

gambar bergerak selalu diawali hampir bersamaan dengan penyusunan 

Storyboard, yaitu serangkaian sketsa yang menggambarkan bagian penting dari 

cerita.  

                                                           
29Heru Effendy, 2009. Mari Membuat Film, Jakarta: Erlangga, hal 10-13 
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4) Komedi (Comedies)  

Film lucu tentang orang-orang yang bodoh atau melakukan hal-hal yang tidak 

biasa yang membuat penonton tertawa.  

5) Horor  

Menggunakan rasa takut untuk merangsang penonton. Musik, pencahayaan 

dan set (tempat buatan manusia di studio film tempat pembuatannya) yang 

semuanya dirancang untuk menambah perasaan takut para penonton.   

6) Romantis  

Film percintaan membuat kisah cinta romantis atau mencari cinta yang kuat 

dan murni dan asmara merupakan alur utama dari film ini. Kadang-kadang 

tokoh dalam film ini menghadapi hambatan seperti keuangan, penyakit fisik, 

berbagai bentuk diskriminasi, hambatan psikologis atau keluarga yang 

mengancam untuk memutuskan hubungan cinta mereka. 

7) Drama  

Film ini biasanya serius dan sering mengenai orang yang sedang jatuh cinta 

atau perlu membuat keputusan besar dalam hidup mereka. Mereka bercerita 

tentang hubungan antara orang-orang. Mereka biasanya mengikuti plot dasar di 

mana satu atau dua karakter utama harus mengatasi kendala untuk 

mendapatkan apa yang mereka inginkan.  
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8) Sci-Fi  

perkembangan film dunia tidak lepas dari bantuan film-film genre fiksi ilmiah 

yang selalu membuat perkembangan dari segi teknik audio dan visual.  

9) Musikal  

film bergenre musikal sempat merajai dunia perfilman pada pertengahan abad 

ke-20.  

Tentu saja genre/jenis film tidak hanya didasarkan pada peristiwa nyata, atau 

peristiwa faktual dalam sejarah. Genre dapat didasarkan pada berbagai versi dari 

sejarah tersebut, atau bahkan pada tidak lebih dari sekedar mitos dan legenda.  

Sebagai seorang komunikator adalah penting untuk mengetahui jenis-jenis film 

agar dapat memanfaatkan film tersebut sesuai dengan karakteristiknya. Dari uraian 

diatas maka peneliti disini menyimpulkan bahwa semua materi film merupakan 

produk dari berbagai keadaan dan budaya yang ada di lingkunganya. Sehingga dapat 

dijelaskan bahwa setiap genre memiliki tempat masing masing dan bersifat tidak 

cepat usang. Maka dari itu peneliti menggunakan media film sebagai perantara 

untuk mengetahui isi dan makna film berdasarkan sudut pandang peneliti di ranah 

ilmu komunikasi. 

Film yang akan diteliti oleh peneliti adalah Film yang berjudul "22 Menit" 

yang merupakan jenis film cerita karena mengandung unsur-unsur perjuangan dari 
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kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kasus terror yang ada di DKI 

Jakarta khususnya dalam mengamankan masyarakat Indonesia dari jeratan ancaman 

dan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Film ini juga berusaha untuk 

menampilkan citra yang baik dari pihak polisi walaupun pada kenyataanya banyak 

diterpa kasus yang bernuansa negatif sehingga tujuan dibuatnya film ini adalah 

untuk menaikkan citra kepolisian di mata khalayak dan masyarakat luas melalui 

media film. 

2.2.5. Film dalam Konstruksi Realitas Ilmu Komunikasi 

Secara harfiah, komunikasi berasal dari bahasa latin communicatus yang 

berarti menjadi milik bersama atau berbagi. Komunikasi dari kata sifat communis 

berarti bersama-sama. Komunikasi merujuk pada suatu usaha dengan tujuan 

mencapai kebersamaan yang merupakan syarat sebuah komunikasi berlangsung30. 

Komunikasi dapat dinyatakan sebagai salah satu bagian penting dalam 

kehidupan manusia. Sebagai salah satu alat utama interaksi manusia, komunikasi 

menjadi sarana pertukaran informasi dan pengetahuan. Komunikasi membuat 

pergaulan manusia menjadi bermakna. Komunikasi adalah proses dimana ide 

dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan harapan mengubah 

tingkah laku mereka31. 

                                                           
30 Ibid Hal-96  
31 Ibid, hal 32 
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Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

tanpa adanya komunikasi tidak akan terjadi interaksi dan tidak terjadi saling tukar 

pengetahuan dan pengalaman. Tanpa adanya komunikasi kehidupan seseorang  

seperti tidak bermakna. Seperti yang dikatakan sebelumnya komunikasi adalah 

penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi 

dalam artiannya adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu 

penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. 

Raymond S. Ross mendefinisikan komunikasi sebagai proses menyortir, memilih 

dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar 

membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang 

dimaksudkan komunikator32. 

Komunikasi dalam artiannya sebagai simbol adalah pertukaran simbol 

(sharing of symbol) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi 

merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan untuk 

menciptakan makna yang didalamnya terdapat timbal balik komunikan kepada 

komunikator. Pesan yang disampaikan baik berupa pesan verbal ataupun nonverbal 

dalam lingkungan mereka sehingga dengan begitu komunikasi dapat dimengerti saat 

proses komunikasi berlangsung. Adanya pesan yang disampaikan oleh komunikator 

                                                           
32Everett M. Rogers dalam Deddy Mulyana, 2007. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya. hal.62 



 

32 
 

juga dibutuhkan timbal balik oleh komunikan misalnya dalam tingkah laku yang 

diberikan komunikan33. 

Sedangkan dalam komunikasi, pesan menjadi salah satu unsur penentu 

efektifitas suatu tindakan komunikasi. Pesan menjadi unsur utama selain 

komunikator dan komunikan, terjadi komunikasi antar manusia. Tanpa adanya 

komunikasi pesan, maka tidak pernah terjadi komunikasi yang jelas antar manusia34.  

Dari pendapat ahli diatas tentang film dalam konstruksi realitas ilmu 

komunikasi, peneliti melihat bahwa suatu pesan tidak hanya sebatas menstimulasi 

emosi khalayak. Pesan dapat pula dikatakan persuasif manakala menyentuh akal 

sehat atau nalar khalayak. Bahkan pesan yang disampaikan tidak hanya menyentuh 

akal sehat atau nalar khalayak tapi juga dapat mengajak khalayak untuk menjadi 

sesuatu yang lebih baik. Dengan demikian pesan akan dapat menghasilkan respon 

tertentu seandainya dirancang dengan baik. Untuk itu pesan hendaknya 

mengoptimalkan lambang komunikasi yang tersedia (verbal, non-verbal dan 

paralinguistik) yang disesuaikan dengan topik yang dikomunikasikan. Saluran 

komunikasi yang digunakan dan khalayak yang dituju.  

Sehingga peneliti mempunyai kesimpulan bahwa dalam komunikasi ada 

pesan yang disampaikan dari komunikator ke komunikan. Didalamnya ada makna 

yang terkandung melalui proses interaksi antara komunikan dan komunikator. Pesan 

                                                           
33Purwasito, Analisis Semiologi Komunikasi Sebagai Tafsir Pesan, Jurnal Komunikasi Massa Vol. 1, No. 
1, 2007, hal 65-81 
34 Ibid 
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tersebut bisa berupa verbal dan non verbal dengan syarat pesan yang menjadi 

penentu efektifitas dalam komunikasi dapat dipahami dengan mudah oleh 

komunikan sehingga proses komunikasi dapat berlangsung efektif. Film merupakan 

salah satu alat komunikasi yang ditampilkan lewat pesan yang sederhana sehingga 

maknanya mudah ditangkap masyarakat sehingga kerap begitu mudah 

mempengaruhi masyarakat dalam aspek sosial.  

2.2.6. Film Sebagai Representasi Realitas 

Representasi adalah sesuatu yang merujuk pada proses yang dengannya 

realitas disampaikan dalam komunikasi. Representasi merupakan sebuah cara 

dimana memaknai apa yang diberikan pada benda yang digambarkan. Banyak 

makna yang tidak dapat dilihat secara kasat mata terdapat dalam sebuah film. Entah 

itu rasisme, patriotisme, feminisme, heroisme, dan masih banyak lainnya. 

Representasi merupakan hasil dari suatu proses penyeleksian yang menggarisbawahi 

hal-hal tertentu dan hal lain diabaikan. Dalam representasi media, tanda yang akan 

digunakan untuk melakukan representasi tentang sesuatu mengalami proses seleksi. 

Mana yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan dan pencapaian tujuan-tujuan 

komunikasi ideologisnya itu yang digunakan sementara tanda-tanda lain diabaikan35. 

                                                           
35Croteau dan Hoynes dalam John Fiske. 2007. Cultural and Communication Studies. Yogyakarta: 
Jalasutra., hal 23. 
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Representasi bisa merupakan penggambaran terhadap suatu realitas yang 

kemudian dikomunikasikan atau diwakilkan dalam berbagai macam tanda baik 

dalam bentuk suara dan gambar36. 

Representasi menurut Chris Barker adalah konstruksi sosial yang 

mengharuskan kita mengeksplorasi pembentukan makna tekstual dan menghendaki 

penyelidikan tentang cara dihasilkanya makna pada beragam konteks. Representasi 

dan makna budaya memiliki materialistic tertentu. Mereka melekat pada bunyi, 

prasasti, objek, citra, buku, majalah, tayangan televise atau juga kombinasinya. 

Mereka diproduksi, ditampilkan, digunakan, dan dipahami dalam konteks sosial 

tertentu (Barker, 2004;9) 37. 

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa salah satu hasil representasi adalah 

film, karena film dibuat dari bermacam-macam makna dan tanda yang semuanya 

memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Berangkat dari realitas yang terjadi di 

lingkungan sekitar kita, hal tersebut kemudian direpresentasikan menjadi sebuah 

film.  

2.2.7. Film Sebagai Media Pencitraan 

Pada dasarnya, polisi harus memiliki citra yang positif namun, pada 

kenyataannya polisi hari ini mempunyai citra yang negatif di mata masyarakat, hal 

                                                           
36Roland Barthes dalam Alex Sobur. 2002. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis 
Wacana, Analisis dan Framing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 17 
37Nawiroh Vera. 2014. Semiotika Dalam Riset Komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia, hal 96 
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tersebut bisa terlihat pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia di mana kasus citra 

negatif polisi yang sering diberitakan di media massa. Di mana masyarakat selalu 

menilai bahwa polisi tidak mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat 

melainkan menjadi beban bagi masyarakat itu sendiri, misalkan masyarakat sering 

diminta uang dengan alasan surat kendaraan tidak lengkap tanpa lewat pengadilan 

dengan alasan uang bisa dititipkan, masyarakat melapor kehilangan kendaraan namu 

polisi tidak menindaklanjuti perkara tersebut dengan serius, dan citra negatif yang 

lain-lain yang membuat masyarakat tidak respect terhadap tugas polisi itu sendiri38.  

Dengan demikian, akibat maraknya cemohan dan kecaman berbagai elemen 

masyarakat yang menilai kinerja polisi sangat buruk, maka sangat sukar 

membayangkan polisi sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia. Dari situlah 

peneliti menginginkan meneliti tentang citra kepolisian Republik Indonesia 

melewati media film sebagai pembentukan citra polisi. 

2.3. Citra 

Citra dalam arti kata dan visual menyatakan citra adalah perusahaan di mata 

para konstituen. Sebuah organisasi dapat memiliki beberapa citra yang berbeda-beda 

dimata konstituen yang berbeda-beda pula. Selain itu definisi lain tentang citra 

adalah sebuah cerminan dari identitas sebuah organisasi. Dengan kata lain, citra 

adalah organisasi sebagaimana terlihat dari sudut pandang konstituennya. 

                                                           
38 Soerjono Soekanto dalam Anton Tabah. 1990. Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia. Jakarta: 
Gramedia Pustaka.hlm 12. 
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Tergantung pada kostituen mana yang terlibat, sebuah organisasi dapat memiliki 

banyak citra yang berbeda. Dengan begitu, untuk mengerti identitas dan citra sama 

dengan mengetahui seperti apa organisasi itu sebenarnya dan kemana ia menuju39. 

Citra dalam definisi yang lain juga dikemukakan oleh Elvinaro Ardianto 

yang menyebutkan citra adalah bagaimana pihak lain memandang sebuah 

perusahaan, seseorang, suatu komite atau suatu aktivitas40. 

Sehingga menurut peneliti Citra adalah kesan yang dimiliki oleh seseorang 

terhadap suatu objek, kesan yang timbul tidak bisa di bentuk oleh suatu instansi atau 

organisasi tertentu melainkan dibentuk oleh pendapat yang berkembang secara 

langsung di masyarakat.  

2.3.1. Pengertian Citra 

Citra (image) adalah gambaran fisik yang menyerupai kenyataan, seperti 

manusia, binatang, atau benda, sebagai hasil lukisan, perekaman oleh foto, film, atau 

televisi. Selain itu citra juga merupakan perwakilan atau representasi secara mental 

dari sesuatu, baik manusia, benda, atau lembaga, yang mengandung kesan tertentu41. 

Penelitian ini tidak meneliti sumber (polisi) secara langsung. Penelitian ini juga 

tidak membuat gambaran polisi di kantor polisi atau sumber-sumber di kepolisian. 

                                                           
39 Paul A Argenti, 2010, Komunikasi Korporat, Jakarta, Salemba Humanika. hal 60-78.  
40Elvinaro Ardianto. 2004. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 
hal 62-68 
41Onong Effendy. 2000. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT.Rosdakarya. hal 102 
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Karena film merupakan salah satu dari bentuk media massa yang 

penyampaian pesannya sangat besar pengaruhnya pada masyarakat, maka penelitian 

ini dikhususkan untuk melihat citra polisi itu dari sisi media. Oleh karena itu citra 

yang ditampilkan dalam sebuah film terhadap suatu obyek penting untuk dipelajari. 

Hal ini untuk melihat kebijakan apa yang digariskan oleh tim sutradara dan pembuat 

film dalam menempatkan dan memandang suatu objek dan tokoh. Sehingga 

khalayak akan tahu kecenderungan citra yang ditimbulkan dalam memandang suatu 

obyek yang diceritakan42. 

Dengan demikian, bagaimana citra polisi (apakah polisi digambarkan baik 

atau buruk, apakah citra polisi positif atau negatif) diketahui lewat tanda-tanda yang 

muncul didalam media. Media (dalam hal ini media film) setiap kali memberitakan 

kegiatan dan kinerja polisi. Lewat berita media itu pula, polisi digambarkan berhasil 

dan gagal dalam pekerjaannya. Dalam karya ilmiah ini Peneliti ingin melihat citra 

polisi dalam film 22 menit yang diangkat dari kejadian teror bom di Jakarta pada 

tahun 2016.    

2.3.2. Jenis-Jenis Citra 

Ada beberapa jenis citra yang dipelajari dalam kegiatan pencitraan, terutama 

dalam ilmu komunikasi, yakni sebagai berikut: 

a. Citra bayangan (The Mirror Image)  

                                                           
42Dominick dalam Ardianto, Elvinaro. 2004. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media, hlm 35-36 
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Citra bayangan adalah citra atau pandangan orang dalam perusahaan mengenai 

pandangan masyarakat terhadap organisasinya. Citra ini seringkali tidaklah 

tepat bahkan hanya sekedar ilusi sebagai akibat dari tidak memadainya 

informasi, pengetahuan, atau pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam 

organisasi ini mengenai pendapat atau pandangan dari pihak luar. 

b. Citra yang berlaku (The Current Image) 

Kebalikan dari citra bayangan, citra yang berlaku adalah citra atau pandangan 

orang luar mengenai suatu organisasi. Namun sama halnya dengan citra  

ayangan, citra yang terbentuk belum tentu sesuai dengan kenyataan. Biasanya 

citra ini cenderung negatif. 

c. Citra yang diharapkan (The Wish Image) 

Citra harapan adalah citra yang diinginkan oleh perusahaan. Citra ini juga tidak 

sama dengan citra sebenarnya. Biasanya citra yang diharapkan lebih baik 

daripada citra sesungguhnya. 

d. Citra perusahaan (Corporate Image) 

Citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan. Bukan 

hanya citra atas produk dan pelayanannya. Citra perusahaan terbentuk dari 

banyak hal seperti sejarah atau kinerja perusahaan, stabilitas keuangan, 

kualitas produk, dan lain-lain. 
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e. Citra majemuk (The Multiple Image) 

Banyaknya jumlah pegawai (individu), cabang, atau perwakilan dari sebuah 

perusahaan atau organisasi dapat memunculkan suatu citra yang belum tentu 

sama dengan citra organisasi atau perusahaan tersebut secara keseluruhan. 

Jumlah citra yang dimiliki suatu perusahaan boleh dikatakan sama banyaknya 

dengan banyaknya jumlah pegawai yang dimilikinya. 

f. Citra yang baik dan buruk (Good and Bad Image) 

Seorang public figure dapat menyandang reputasi baik atau buruk. Keduanya 

bersumber dari adanya citra-citra yang berlaku (current image) yang bersifat 

negative atau positif. Citra yang ideal adalah kesan yang benar yakni 

sepenuhnya berdasarkan pegalaman, pengetahuan, serta pemahaman atas 

kenyataan yang sesungguhnya. Ini berarti citra tidak dapat “dipoles agar 

lebihindah dari warna aslinya” (karena hal itu justru dapat mengacaukannya)43. 

Maka dari itu berdasarkan pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

suatu citra sebenarnya dapat dimunculkan kapan saja, termasuk di tengah terjadinya 

musibah atau sesuatu yang buruk untuk kedepannya. Citra berkaitan dengan 

gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau 

produk. Selain itu citra merupakan suatu aset penting dari sebuah organisasi atau 

instansi yang selayaknya terus-menerus dibangun dan dipelihara.  Citra tidak dapat 

                                                           
43Frank Jefkins.Public Relations. Jakarta: Erlangga. 2004,  hal 20-23 
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direkayasa, melainkan dibentuk oleh masyarakat sehingga menarik untuk diteliti 

bagaimana citra yang dibangun dalam film yang akan diteliti ini mengenai 

kepolisian Republik Indonesia. 

2.3.3. Proses dan Manfaat Pembetukan Citra 

Dalam proses pembentukan sebuah citra, baik perusahaan, instansi ataupun 

perorangan memerlukan beberapa informasi lengkap mengenai citra organisasi yang 

meliputi empat elemen sebagai berikut:  

1.   Personality 

Keseluruhan karakteristik perusahaan yang dipahami publik sasaran seperti 

perusahaan yang dapat dipercaya, perusahaan yang mempunyai tanggung 

jawab sosial.  

2.   Reputation 

Reputasi merupakan hal yang telah dilakukan perusahaan dan diyakini publik 

sasaran berdasarkan pengalaman  sendiri  maupun  pihak  lain.  reputasi  juga  

merupakan  persepsi  publik  mengenai tindakan-tindakan organisasi yang 

telah berlalu dan prospek organisasi sejenis atau pesaing.  

3.   Value 
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Nilai-nilai yang dimiliki perusahaan dengan kata lain budaya perusahaan 

seperti sikap manajemen yang  peduli  terhadap  pelanggan,  karyawan  yang  

cepat  tanggap  terhadap  permintaan  maupun keluhan.  

4.   Corporate Identity 

Komponen yang mempermudah pengenalan publik sasaran terhadap 

perusahaan, seperti logo, warna dan slogan.merupakan upaya perusahaan 

untuk mengenalkan diri kepada public melalui visualisasi (logo/lambang) dan 

non visualisasi (cerminan organisasi kepada publiknya dalam hal bertingkah 

laku dan berkomunikasi). Semua elemen-elemen tersebut di dalam 

corporateidentity tersebut dapat digunakan baik secara internal maupun 

eksternal, untuk memperkenalkan kepribadian suatu perusahaan, sesuai 

denganfalsafah perusahaan yang telah disepakati44. 

Dengan adanya proses pembentukan citra tersebut peneliti menilai khususnya 

dengan citra yang positif, sebuah perusahaan, organisasi maupun instansi akan lebih 

maju dan mendapat kepercayaan oleh publiknya. Sebuah perusahaan, organisasi 

maupun instansi dengan citra yang baik akan lebih mudah diterima oleh masyarakat 

luas.  

Pencitraan polisi pada film adalah salah satu jenis komunikasi massa yang 

dapat dikelola menjadi suatu komoditi. Didalamnya memang kompleks, dari 

                                                           
44Shirley Harisson. 1995. Public Relation : An Introductions. London: International Thomson Bus. 
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produser, pemain hingga kesenian lain yang sangat mendukung seperti musik, seni 

rupa, teater, dan seni suara. Semua unsur tersebut terkumpul menjadi komunikator 

dan bertindak sebagai agen transformasi budaya. Ideologi dalam sebuah film 

merupakan representasi dari sebuah budaya nyata yang memang sengaja akan 

ditularkan. Ideologi direproduksi dalam praktek-praktek budaya dan kebiasaan 

sehari-hari. Dengan menganggap ideologi sebagai praktek-praktek material atau 

praktek budaya, maka kita bisa mengatakan bahwa seseungguhnya ideologi itu 

hidup bergerak dan karena itu pula manusia sendiri selalu hidup dalam suatu 

ideologi, di dalam representasi tertentu dari dunianya45.  

Pembentukan citra itu adalah proses yang memberikan/mengarahkan kesan 

dan persepsi positif dalam benak (diri) seseorang, pembentukan citra sebenarnya 

adalah salah satu tugas dari (Public Relation) PR karena berfungsi untuk 

menjalankan tugasnya sebagai agen pembentuk citra.  

Manfaat citra bagi organisasi dapat dibagi menjadi 2, antara lain yaitu:   

Pertama, manfaat cita bagi internal publik:  

a. Mampu membangun rasa bangga bagi karyawan.  

b. Dapat mendorong munculnya motivasi mereka untuk lebih produktif.  

c. Pertumbuhan lembaga atau perusahaan meningkat.  

                                                           
45 Askurifai Baksin 2003. Membuat Film Indie itu Gampang. Bandung : Katarsis hal. 2-4. 
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Kedua, manfaat citra bagi eksternal publik:  

a. Relatif lebih di terima dan di ingat oleh masyarakat atau konsumen.  

b. Mampu membangun dan memelihara tingkat kepercaayaan masyarakat 

terhadap perusahaan atau lembaga.  

c. Menghasilkan reputasi yang baik terhadap perusahaan atau lembaga.  

d. Meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan atau lembaga diantara 

kompetisi dengan perusahaan atau lembaga lain46. 

Berdasarkan pengertian ahli diatas dapat disimpulkan bahwa citra adalah 

kesan, perasaan dan gambaran diri publik terhadap perusahaan atau instansi. Citra 

sendiri ialah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang 

terhadap suatu objek. Citra adalah kesan seseorang atau individu tentang sesuatu 

yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya 

2.4. Polisi 

Polisi dalam artiannya adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian 

masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaaian yang 

merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

Polisi, hukum, dan masyarakat Dalam realitanya, hubungan antara polisi, hukum dan 

masyarakat memang sangat erat. Hubungan antara polisi dengan efektivitas hukum: 

                                                           
46 5 Pembentukan Citra, Public Service Communication 2010 UMM Press Malang, hlm 87-88. 
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Kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas, merupakan 

salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan tidaknya ketentuan yang 

berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok kepolisian 

untuk menindaknya47. 

2.4.1. Pengertian Polisi 

Pengertian Polisi di negara ini tidak lain adalah menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat, melaksanakan tugas sebagai penegakan hukum, 

perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat tentunya menjunjung tinggi hak 

asasi manusia.  

Tugas Polisi sendiri adalah menyatu dengan masyarakat, dan menjadi hal 

yang wajar bila kinerja Polisi dievaluasi oleh masyarakat. Masalah penilaian penulis 

beranggapan bahwa untuk menilai sesuatu harus memiliki ukuran penilaian atau 

standar penilaian.  

Ukuran penilaian inilah yang belum tentu dimiliki oleh masyarakat dalam 

menilai baik buruknya perilaku aparat kepolisian, pada hal penilaian-penilaian 

seperti inilah yang dapat mempengaruhi citra kepolisian. Oleh karena itu sikap 

disiplin, jujur, tegas dan keteladanan menjadi syarat utama bagi Polisi dalam 

membangun citranya.  

                                                           
47 Soerjono Soekanto dalam Anton Tabah. 1990. Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia. Jakarta: 
Gramedia Pustaka.hlm 15-17. 
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Sebagai seorang warga Negara masyarakat memandang polisi sebagai mata 

rantai utama yang menghubungkan masyarakat dengan penegak hukum. Tentu saja, 

masyarakat tahu sedikit tentang pekerjaan para detektif, penyidik dengan yang 

lainnya, namun masyarakat tidak sering melihat mereka, masyarakat juga jarang 

melihat seorang Kepala Polisi. 

2.4.2. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian di NKRI 

Kedudukan Kepolisian di NKRI sejak Zaman Reformasi (1998-sekarang) 

menurut Amandemen UUD 1945, TAP MPR VI dan VII tahun 2000, serta lahirnya 

UU No 2 tahun 2002 telah memantapkan kemandirian Polri sebagai “Kepolisian 

Nasional” dan berkedudukan di bawah Presiden. Sejak saat itu Polri telah 

melakukan reformasi struktural, reformasi instrumental, dan reformasi kultural. 

Cerita tentang kemunduran Polri selama 30 tahun di bawah  Menhankam/Pangab 

adalah kekeliruan menerapkan integrasi ABRI dengan menyamakan Polri  dengan 

Angkatan Perang tanpa memahami bidang kepolisian secara baik, jadi BUKAN 

karena pertimbangan politik melemahkan Polri. Hal ini diakui oleh 

Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto pada 1 Juli 1999.  

Banyak sudah prestasi dan capaian yang sudah dilakukan seperti 

pengungkapan aksi teror, pengungkapan kasus-kasus narkoba besar, penanganan 

kerusuhan di Aceh, Papua, maluku, Poso, dan sebagainya yang dianggap prestasi 

tinggi dalam ukuran internasional. Namun di sisi lain masih terdapat banyak 
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kekurangan seperti perilaku/kultur dan tindakan sementara anggota Polri seperti 

korupsi, penyalahgunaan jabatan dan wewenang, kekerasan dalam menangani huru 

hara yang sering anarkis, serta kelemahan-kelemahan internal lainnya. Hal ini 

dirasakan sebagai dampak 30 tahun di bawah Menhankam/Pangab di mana saat itu 

diintegrasikan dengan ABRI mulai dari tahap pendidikannya, dampak keadaan 

lingkungan nasional, regional dan global yang tidak kondusif. 

Salah satu dampak dari reformasi sistem pemerintahan dan politik di 

Indonesia adalah dipisahkannya Polri dengan TNI. Sehingga Polri yang asalnya 

bagian dari ABRI, menjadi bagian integral dari masyarakat. Fungsi dan peran Polri, 

seperti tersurat pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, adalah sebagai:  

1. pengendali stabilitas kamtibmas,  

2. penegak hukum dengan perundang-undangan dan peraturan,  

3. pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.  

Sehingga anggota Polri harus memiliki kultur yang berbeda dengan TNI, yaitu tidak 

bersikap dan berperilaku seperti militer, tidak urakan, dan selalu menjunjung tinggi 

HAM dan keadilan. Sehingga fungsi kepolisian harus memperhatikan aspek 

semangat penegakan hak azasi manusia, hukum dan keadilan48.  

Untuk mengemban fungsi kepolisian tersebut, Polri dibantu oleh : 

                                                           
48Mabes Polri ; Skep Kapolri No. Pol. : KEP/54/X/2002 dan KEP/7/I/2005 
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1. kepolisian khusus, yaitu instansi atau badan pemerintah yang 

berdasarkan perundang-undangan diberi wewenang untuk 

melaksanakan fungsi kepolisian di bidangnya masing-masing. 

Wewenangnya bersifat khusus dan terbatas. Terbatas dalam 

lingkungan kuasa dan soal-soal yang menyangkut deskripsi kerjanya, 

seperti ditentukan dalam perundang-undangan, hukum, atau peraturan 

pemerintah. Yang termasuk pada kepolisian khusus, diantaranya 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Depatemen Kesehatan, 

Polisi-Khusus di lingkungan pemerintahan atau departemen, seperti 

Satpol PP, Polsus Kehutanan, Polsus Imigrasi, dan sejenisnya.  

2. Penyidik pegawai negeri sipil, seperti kejaksaan dan pengadilan.  

3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Yaitu bentuk pengamanan 

yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat 

sendiri. Yang kemudian mendapatkan pengukuhan dari Polri. Bentuk-

bentuk pengamanan swakarsa ini, hanya memiliki kewenangan 

kepolisian yang terbatas. Terbatas pada lingkungan kuasa setempat, 

seperti lingkungan pemukiman, linkungan pekerjaan, dan lingkungan 

institusional. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan 

kewenangan Kapolri.  
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Sejalan dengan fungsi-fungsi seperti yang telah dikemukan, maka peran Polri 

adalah: 

a. Mewujudkan keamanan dalam negeri  

b. Memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat.  

c. Mentertibkan dan menegakan hukum dan peraturan.  

d. Menyelenggarakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

e. Membina ketentraman masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak azasi 

manusia. 

2.4.3. Dasar Hukum dan Tugas Polisi 

Menurut hukum positif di Indonesia minimal ada tiga instrumen hukum yang 

mengatur kedudukan Kepolisian Nasional, yakni Ketetapan MPR RI No. 

VII/MPR/2000, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian 

Nasional. Dalam pasal 8 Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 Tentang Peran 

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah disebutkan bahwa Lembaga Kepolisian 

Nasional adalah: Pertama; sebagai pembantu presiden dalam menetapkan arah 

kebijakan POLRI, kedua; Lembaga Kepolisian Nasional dibentuk oleh presiden 

yang diatur dengan Undang-undang, dan ketiga; Lembaga Kepolisian Nasional 
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memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian 

Kapolri49. 

Terdapat Pasal 37 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, Lembaga Kepolisian Nasional 

yang kemudian disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk dengan Keputusan Presiden. 

Kemudian dalam rangka pelaksanaan pasal 37 ayat (2) dan pasal 39 ayat (3) 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

maka pada tanggal 7 Februari 2005 ditetapkanlah Peraturan Presiden No. 17 Tahun 

2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional. Dalam hal ini terdapat VI bab yang 

masing-masing bab substansinya adalah; bab I mengatur tentang pembentukan, 

kedudukan, tugas, dan wewenangnya, bab II mengatur tentang susunan organisasi, 

bab III mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian, bab IV mengatur 

tentang tata kerja, bab V mengatur tentang pembiayaanya, dan bab VI tentang 

ketentuan penutup. 

Sebagaimana dalam pasal 37 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Komisi Kepolisian Nasional dibentuk 

oleh Presiden, maka sebagai konsekuensi logis keanggotaanya diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden dengan surat Keputusan Presiden. Sedangkan untuk 

pembiayaanya dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Negara (APBN). Dari 

                                                           
49Pasal 8 tap MPR RI No. VII/MPR/2000 
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uraian diatas maka dapat dipahami bahwa Komisi Kepolisian Nasional merupakan 

komisi negara eksekutif yang mana pembentukanya berdasarkan Undang-undang 

akan tetapi  penyelenggaraanya ditujukan untuk kepentingan Presiden dalam 

menentukan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Agar penerapan 

diskresi kepolisian tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari aparat kepolisian 

untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka penerapannya harus dilandasi dasar 

hukum yang kuat. Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum 

penerapan dskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana50. 

2.4.4. Struktur dan Satuan Kerja Kepolisian Republik Indonesia 

Konsep Struktur Organisasi Polri Organisasi Polri disusun secara berjenjang 

dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut 

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang 

organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort 

(Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.  

2.4.4.1 Tingkat MABES 

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah 

                                                           
50 Pasal 15 ayat (2) huruf k dan 16 ayat (1) huruf l Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
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dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal 

Polisi. 

Gambar 2.1. Struktur satuan kerja Kepolisian RI51  

 
                                                           
51https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php 
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2.4.4.2 Tingkat POLDA  

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan 

pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas 

menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin 

oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang 

bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda 

(Wakapolda). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Resor (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. 

Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. 

Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat 

Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi 

berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen). 

 Gambar 2.2. Struktur satuan kerja di POLDA Type A 
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Gambar 2.3. Struktur satuan kerja di POLDA Type B 

 

2.4.4.3 Tingkat POLRES  

Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk 

kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres 

memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan 

dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) 

atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).  
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Gambar 2.4. Struktur satuan kerja di POLRES 

 

2.4.4.4 Tingkat POLSEK  

Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi 

(AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kompol) 

(untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin 

oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe rural). Di 

sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi 

Dua (Irda). 
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 Gambar 2.4. Struktur satuan kerja di POLSEK52. 

 

 

2.5. Pengertian Semiotika 

Istilah semiotics (dilafalkan demikian) diperkenalkan oleh Hippocrates 

penemu ilmu medis Barat, seperti ilmu gejala-gejala. Gejala menurut Hippocrates 

merupakan semeion bahasa Yunani untuk penunjuk (mark) atau tanda (sign) fisik. 

Semiotik secara umum didefinisikan dengan produksi tanda-tanda dan simbol-

simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan 

informasi. Semiotik meliputi tanda-tanda visual dan verbal serta tactile dan olfactory 

(semua tanda atau sinyal yang bisa diakses dan bisa diterima oleh seluruh indera 

yang kita miliki) ketika tanda-tanda tersebut membentuk sistem kode yang secara 

                                                           
52https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php 
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sistematis menyampaikan informasi atau pesan secara tertulis di setiap kegiatan dan 

perilaku manusia53.   

Dalam kajian sosial, semiotika berarti ilmu yang berkaitan dengan tanda 

yakni cara berfungsi dan produksi makna tanda. Tanda jelas memiliki makna 

tertentu yang perlu ditangkap dan ditafsirkan. Karena proses menangkap yang 

berbeda-beda seringkali setiap individu memiliki pemahaman berbeda soal tanda. 

Sobur (2009) mengatakan “The shortest definition of semiotic is study of signs, 

Semiotics is concerned with meaning-making and representation in many forms, 

perhaps most obviously in the form of ‘text’ and ‘media”54.  

Peneliti mengambil kesimpulan dari pendapat diatas bahwa semiotik 

didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah 

masyarakat, dan, dengan demikian menjadi bagian dari disiplin psikologi sosial. 

Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana terbentuknya tanda-tanda beserta 

kaidah yang mengaturnya.   

Karena itu tanda tidak hanya terbatas pada benda.  Sebuah bendera kecil atau 

besar, isyarat tubuh, sebuah kata, keheningan, suatu sikap, letak bintang tertentu, 

bersudut tajam atau tumpul, rambut uban, kecepatan, kekhawatiran, semuanya itu 

dianggap sebagai sebuah tanda, Sebab itu semiotika dianggapm memiliki cakupan 

                                                           
53 Alex Sobur 2009. “Analisis Teks Media : Suatu Pengantar analisis wacana, analisis semiotika, dan 
analisis framing”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya hal 11 
54Ibid hal 13 
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disiplin ilmu yang luas yakni menyelidika semua bentuk komunikasi tanda 

berdasrkan sistem dan kode tanda55. 

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa semiotik atau 

semiologi adalah studi tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja serta relasi 

tanda dengan aspek aspek lainya. Tanda pada dasarnya akan mengisyaratkan suatu 

makna yang dapat dipahami oleh manusia yang menggunakannya. Bagaimana 

manusia menangkap sebuah makna tergantung pada bagaimana manusia 

mengasosiasikan objek atau ide dengan tanda.  

Hal ini selaras dengan pendapat Charles Sander Pierce bahwa semiotik 

sebagai, “a relationship a many sign, an object, and a meaning…” suatu hubungan 

diantara tanda, objek, dan makna56.   

Dalam penjabaranya semiotika memiliki tiga bagian utama, pertama tanda itu 

sendiri yang berarti konstruksi yang diperoleh dan dihasilkan sendiri oleh manusia 

yang biasanya hanya dapat dipahami secara baik oleh manusia yang akan 

menggunakanya. Kedua, sistem atau kode yang menggerakan tanda. Ketiga, budaya 

tempat kode/tanda itu bekerja57. 

 

 

                                                           
55Zoes dalam Tinarbuko, Sumbo. 2009. Semiotika Komunikasi Visual. Yogyakarta: Jalasutra. hal 12. 
56Alex Sobur 2002. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis dan 
Framing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya: hal 14 
57Fiske, John. 2007. Cultural and Communication Studies. Yogyakarta : Jalasutra, hal 67 
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2.5.1. Teori Semiotika 

Menurut Barthes, semiologi hendak mempelajari bagaiamana kemanusiaan 

(humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai, dalam hal ini tidak dapat 

disamakan dengan mengkomunikasikan. Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak 

hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, 

tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda58. 

Teori Roland Barthes (1915-1980), dalam teorinya Barthes mengembangkan 

semiotika menjadi 2 tingkatan pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi. Kata 

konotasi berasal dari bahasa Latin connotare, “menjadi makna” dan mengarah pada 

tanda-tanda kultural yang terpisah/bebeda dengan kata (dan bentuk-bentuk lain dari 

komunikasi). Kata melibatkan simbol-simbol, historis dan yang berhubungan 

dengan emosional.  

Sebagaimana pandangan Saussure, Barthes juga meyakini bahwa hubungan 

antara penanda dan pertanda tidak terbentuk secara alamiah, melainkan bersifat 

arbiter. Bila Saussure hanya menekankan pada penandaan dalam tataran denotative, 

maka Roland Barthes menyempurnakan semiologi Saussure dengan 

mengembangkan sistem penandaan pada tingkat konotatif. Barthes juga melihat 

aspek lain dari penandaan, yaitu mitos59.  

                                                           
58Nawiro Vera. 2014. Semiotika Dalam Riset Komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia, hal 26 
59Ibid Hal 27 
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Roland Barthes, semiotikus terkemuka dari Prancis dalam bukunya 

Mythologies (1972) memaparkan konotasi kultural dari berbagai aspek kehidupan 

keseharian orang Prancis, seperti steak dan frites, deterjen, mobil ciotron dan gulat. 

Menurutnya, tujuannya untuk membawakan dunia tentang “apa-yang terjadi-tanpa-

mengatakan” dan menunjukan konotasi dunia tersebut dan secara lebih luas basis 

idiologinya. Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu “mitos” yang 

menandai suatu masyarakat. “Mitos” menurut Barthes terletak pada tingkat kedua 

penandaan, jadi setelah terbentuk sistem sign-signifier-signified, tanda tersebut akan 

menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk 

tanda baru. Jadi, ketika suatu tanda yang memiliki makna konotasi kemudian 

berkembang menjadi makna denotasi, maka makna denotasi tersebut akan menjadi 

mitos60. 

Dalam Film 22 Menit yang berkisah tentang Polisi Republik Indonesia ini, 

alasan calon peneliti  untuk lebih memilih menggunakan teori semitotika Roland 

Barthes dari pada teori semiotik-semiotik yang lain karena pada teori semiotika 

Roland Barthes ini, terdapat pemaknaan dua tahap yakni denotasi dan konotasi yang 

digunakan oleh Roland Barthes dalam teori semiotiknya, Roland Barthes menelusuri 

makna dengan pendekatan budaya, Barthes memberikan makna pada sebuah tanda 

berdasarkan kebudayaan yang melatarbelakangi munculnya makna tersebut.  

                                                           
60Roland Barthes dalam Alex Sobur. 2002. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis 
Wacana, Analisis dan Framing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 11-12 
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Roland Barthes menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman 

personal dan kultural penggunanya, interaksi antara konvensi dalam teks dengan 

konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan Barthes ini 

dikenal dengan “order of signification”, mencakup denotasi (makna sebenarnya 

sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan 

personal)61.  

Peta Tanda Roland Barthes : 

1. signifer 2. signified 

3. denotative sign (tanda denotatif) 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Tabel Peta Penanda Roland Barthes 

(Sumber: PaulCobley&Litza Janz, 1999; dalam Sobur, 2006: 69) 

 

 Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri dari atas 

penanda (1) dan pertanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotative 

adalah juga penanda koonotatif (4). Denotasi pada pandangan Barthes merupakan 

tataran pertama yang maknanya bersifat tertutup. Tataran denotasi menghasilkan 

                                                           
61Danesi, Marcel. 2010. Pengantar Memahami semiotika Media. Yogyakarta: Jalasutra, hal 18 

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER 5. CONNOTATIVE SIGNIFIED 

CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 



 

61 
 

makna eksplisit, langsung dan pasti. Denotasi merupakan makna yang sebenar 

benarnya, yang disepakati bersama secara sosial, yang rujukanya pada realitas62. 

Di sinilah titik perbedaan Semiotik Roland Barthes dengan ahli-ahli semiotik 

yang lain. Selain itu Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu “mitos” 

yang menandai suatu masyarakat. “Mitos” menurut Barthes terletak pada tingkat 

kedua penandaan, jadi setelah terbentuk sistem sign-signifier-signified, tanda 

tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan 

membentuk tanda baru. Jadi, ketika suatu tanda yang memiliki makna denotasi 

kemudian berkembang menjadi makna konotasi, maka makna konotasi tersebut akan 

menjadi mitos, dalam tataran mitos dapat diungkap sesuai dengan keunggulan 

semiotik Roland Barthes yang terkenal dengan elemen mitosnya.  

Ciri-Ciri mitos menurut Roland Barthes :  

a) Deformatif. Barthes menerapkan unsur unsur Saussure menjadi form 

(signifier), concept (signified). Ia menambahkan signification yang 

merupakan hasil dari hubungan kedua unsur tadi. Signification inilah yang 

menjadi mitos yang mendistorsi makna sehingga tidak lagi mengacu pada 

realita yang sebenarnya. Pada mitos, form dan concept harus dinyatakan. 

Mitos tidak disembunyikan; Mitos berfungsi mendistorsi, bukan untuk 

menghilangkan. Dengan demikian, form di kembangakan melalui konteks 

                                                           
62Nawiro Vera. 2014. Semiotika Dalam Riset Komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia, hal 28 
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linier (pada bahasa) atau multidimensi (pada gambar). Distorsi hanya 

mungkin terjadi apabila makna mitos sudah terkandung dalam form. 

b) Intensional. Mitos merupakan salah satu jenis wacana yang dinyatakan 

secara intensional. Mitos berakar dari konsep historis. Pembacalah yang 

harus menemukan mitos tersebut. 

c) Motivasi. Bahasa bersifat arbiter, tetapi kearbiteran itu mempunyai batas, 

misalnya melalui afiksasi, terbentuklah kata-kata turunan; baca-membaca-

dibaca-terbaca-pembacaan. Sebaliknya, makna mitos tidak arbiter, selalu 

ada motivasi dan analogi. Penafsir dapat menyeleksi motivasi dari beberapa 

kemungkinan motivasi. Mitos bermain atas analogi antara makna dan bentuk. 

Analogi bukan sesuatu yang alami, tetapi bersifat historis (Barthes, 

Mythologies, 1957, hal.122-130, dalam Irzi Susanto) 63. 

Selain itu di dalam semiotik Roland Barthes, makna konotasi identik dengan 

operasi ideologi, yang di sebutnya sebagai “mitos” dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku 

dalam suatu periode tertentu.  

Semiotika sebagai salah satu kajian media massa telah menjadi pendekatan 

penting dalam teori media sejak akhir tahun 1960-an, sebagai hasil pengembangan 

Roland Barthes.  
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2.5.2. Semiotika dalam Komunikasi 

Semiotika sendiri dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang menyelidiki 

semua bentuk komunikasi yang ada dan terjadi dengan sarana tanda-tanda (signs) 

dan berdasarkan pada system tanda, sign system (code). 

Semiotika Memiliki tiga bidang studi utama:  

1. Tanda itu sendiri, Terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang berbeda, 

cara-cara dari tanda yang berbeda dalam menyampaikan makna, dan cara 

tanda-tanda terkait dengan manusia yang menggunakannya. Tanda merupakan 

konstruksi yang dihasilkan oleh manusia, dan hanya bisa dipahami oleh 

pemahaman atau pengertian manusia yang menggunakannya. 

2. Kode atau system yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara 

dari berbagai kode yang dikembangan untuk memenuhi kebutuhan suatu 

masyarakat, suatu budaya, dan guna mengeksploitasi saluran komunikasi yang 

tersedia untuk mentransmisikannya atau menyalurkannya. 

3. Budaya Tempat kode dan tanda bekerja. Hal ini bergantung pada 

penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk keberadaan dan bentuknya 

sendiri pada suatu budaya64. 
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Menurut Zoes65, semua hal yang dapat diamati atau dibuat agar dapat diamati 

dapat disebut sebagai tanda. Oleh karenanya tanda tidak hanya berbatas kepada 

benda. Adanya sebuah peristiwa dalam Pandangan Zoes segala sesuatu yang dapat 

diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Karena itu tanda tidak hanya 

terbatas pada benda.  Sebuah bendera kecil atau besar, isyarat tubuh, sebuah kata, 

keheningan, suatu sikap, letak bintang tertentu, bersudut tajam atau tumpul, rambut 

uban, kecepatan, kekhawatiran, semuanya itu dianggap sebagai sebuah tanda. 

Semiotika sendiri dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang menyelidiki semua 

bentuk komunikasi yang ada dan terjadi dengan sarana tanda-tanda (signs) dan 

berdasarkan pada system tanda, sign system (code)66. 

2.5.3. Semiotika Film 

Film adalah berbagai sistem tanda yang bekerja merupakan bidang kajian 

yang amat relevan bagi analisis struktural atau semiotika. Seperti yang dikemukakan 

oleh Van Zoest, film dibangun dengan tanda semata-mata. Tanda-tanda itu termasuk 

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang 

diharapkan. Berbeda dengan fotografi statis, rangkaian gambar dalam film 

menciptakan imaji dan sistem penanda. Pada film digunakan tanda-tanda ikonis, 

yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu. Ciri gambar-gambar film adalah 

                                                           
65Sumbo, Tinarbuko. 2009, Semiotika Komunikasi Visual Yogyakarta: Jalasutra, hal 12 
66Alex Sobur. 2009. “Analisis Teks Media : Suatu Pengantar analisis wacana, analisis semiotika, dan 
analisis framing”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya hal. 16 
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persamaannya dengan realitas yang ditunjuknya. Gambar yang dinamis dalam film 

merupakan ikonis bagi realitas yang didenotasikannya67. 

Terlepas dari individu itu suka atau tidak, mau atau tidak, realitas tetap ada. 

Sedangkan “pengetahuan” mereka artikan sebagai keyakinan bahwa suatu fenomena 

adalah nyata dan mereka mempunyai karakteristik tertentu. Maksudnya, 

pengetahuan merupakan realitas yang hadir dalam kesadaran individu. Jadi, realitas 

yang bersifat subyektif68. Jika kita telaah terdapat beberapa asumsi dasar dari Teori 

Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann mengenai realitas sosial yang hadir dalam 

masyarakat. Adapun asumsi-asumsinya tersebut adalah: 

a. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuataan 

konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. 

b.  Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran 

itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan. 

c.   Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus. 

Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai 

kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan 

(being) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan 

didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (real) dan memiliki 

                                                           
67 Ibid, 128 
68  Hanneman Samuel. Peter Berger: sebuah Pengantar Ringkas. Depok: Kepik. 2012, hal 12  
 



 

66 
 

karakteristik yang spesifik. Seperti rumus konsep pemaknaan Berger dalam ranah 

semiotika komunikasi sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Rumus Konsep Pemaknaan Berger 

Penanda (penanda 

gambar) 
Definisi Penanda (makna) 

Close up Hanya wajah Keintiman 

Medium Shot 
Hampir seluruh 

tumbuh 
Hubungan personal 

Long Shot 
Setting dan 

karakter 

Konteks skope, jarak 

public 

Full shot Seluruh tubuh Hubungan social 

 

Penanda (penanda 

kamera) 
Definisi Penanda (makna) 

Pan up 

Kamarena 

mengarah ke 

bawah 

Kekuasaan, 

kewenangan 

Pan up 
Kamera mengarah 

ke atas 
Kelemahan, pengecil 

Dooly in 
Kamera bergerak 

ke depan 
Observasi, fokus 

   

Penanda (penanda 

penyuntingan) 
Definisi Penanda (makna) 

Fade in Gambaran 

kelihatan pada 

Permulaan 
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layar kosong 

Fade out Gambar di layar 

menjadi hilang 

Hubungan personal 

Wipe Gambar terhapus 

dari layar 

“Penentuan” 

kesimpulan 

Sumber: Arthur Asa Berger. Media Analysis Techniques. Hal. 33-34 

 

Menurut kesimpulan peneliti hal tersebut menunjukkan semacam “tata 

bahasa” seperti pengambilan gambar, kerja kamera, dan teknik penyunting. Hal 

tersebut membantu kita untuk memahami apa yang terjadi pada sebuah tayangan. 

Terdapat pula hal yang mungkin juga menarik, seperti teknik pencahayaan, 

penggunaan warna, efek suara, dan musik. Semua penanda tersebut menolong kita 

untuk menerjemahkan apa yang kita lihat dan yang kita dengar dari televisi sesuai 

dengan interpretasi masing-masing. 

Penerapan metode semiotika dalam film berkaitan erat pula dengan media 

massa semacam televisi. Karena film merupakan medium yang kompleks yang 

menggunakan bahasa audio visual dan narasi (teks) untuk diperhatikan dari medium 

yang berfungsi sebagai tanda, untuk membedakan sebagai pembawa tanda. Apa 

yang menarik dari film adalah pengambilan gambar dari kamera yang dilakukan69. 

Sehingga film adalah gabungan antara audio dan visual serta terdapat berbagai pesan 

didalamnya yang menjadi menarik untuk diteliti. 

                                                           
69Peter L.Berger,and Thomas Luckmann,. 1999. The Social Construction of Reality. Unites States: 
Anchor Book, hal 33 


