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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan jumlah  kendaraan bermotor di Indonesia saat ini terbilang 

cukup tinggi. Seperti yang dikutip dari viva.co.id bahwa jumlah kendaraan 

khususnya sepeda motor mencapai 137,7 juta. Pada tahun 2018 peningkatan 

mencapai 6,3 juta, namun peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu 

sebesar 7 juta unit. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap tahun rata-rata 6 juta 

unit dapat dipasarkan ke masyarakat. 

Peningkatan jumlah kendaraan sepeda motor di Indonesia menimbulkan 

berbagai masalah, salah satunya adalah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan yang 

terjadi terkadang juga merupakan kesalahan dari pengendara yang tidak menaati 

aturan berlalu lintas. Setiap hari di jalan raya menjadi hal yang biasa kita temukan 

berbagai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran ini akan menyebabkan 

ketidaknyamanan pada pengendara lain bahkan dapat membahayakan pengendara 

itu sendiri.  

Pada akhir 2014 berita yang dikutip dari kompas.com menyatakan telah 

terjadi kecelakaan kendaraan sepeda motor. Kejadian ini terjadi di Kabupaten 

Bone Sulawesi Selatan. Kecelakaan terjadi karena salah satu pengendara memutar 

arah dengan sembarangan, akibatnya terjadilah tabrakan dengan kendaraan dari 

arah yang berlawanan. Menurut saksi yang melihat kejadian, salah satu 

pengendara tiba-tiba memutar arah tersebut karena melihat adanya tindak razia 

yang dilakukan oleh petugas setempat. Kebanyakan pengendara menghindari 

http://www.viva.co.id/
http://www.kompas.com/
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razia akibat takut ditilang karena sadar tidak menggunakan atribut lengkap dalam 

berkendara.  

Berbagai cara telah dilakukan oleh petugas untuk terus menekan terjadinya 

pelanggaran lalu lintas. Misalnya dengan himbauan melalui berbagai media 

seperti media cetak melalui pemasangan balliho, iklan, bahkan  razia langsung. 

Selain himbauan-himbauan terhadap pengendara, pihak kepolisian juga 

membenahi sarana dan prasarana misalnya jalan tidak bergelombang, marka jalan 

yang jelas, lampu penerangan. Hal itu dilakukan karena saat ini Negara Indonesia 

disoroti PBB sebagai negara dengan angka kecelekaan tertinggi di dunia akibat 

kecelakaan lalu lintas (www.liputan6.com)  

 Kemudian baru-baru ini di daerah Ibu Kota Jakarta telah dilakukan 

percobaan menggunakan kamera CCTV sebagai alat bantu pengawasan ketertiban 

lalu lintas. Hal itu dilakukan untuk menambah titik-titik area pengawasan lalu 

lintas. Seperti yang kita lihat sehari-hari masyarakat akan tertib berlalu lintas jika 

ada pengawasan dari petugas, sedangkan jika tidak ada petugas, banyak 

masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas tersebut. 

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu adanya sebuah kontrol sosial. 

Film sebagai media komunikasi memegang peranan penting dalam usaha 

membantu mengatasi permasalahan tersebut..Film sebagai fungsi  pers dianggap 

sebagai fungsi kontrol masyarakat atau sering juga disebut fungsi pengawasan dan 

penjaga demokrasi (Assegaf, 1983:12).  

Beberapa waktu yang lalu pihak Kepolisian Republik Indonesia telah 

mengadakan Police Movie Festival. Festival ini sudah 4 (empat) kali diadakan 

http://www.liputan6.com/
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secara berturut-turut setiap tahun. Bukan tanpa alasan, festival ini diadakan,  

selain sebagai wadah apresiasi terhadap filmmaker di Indonesia, festival ini juga 

diharapkan dapat menghasilkan karya-karya yang bisa menjadi cerminan 

kehidupan masyarakat dalam hal kepatuhan terhadap hukum-hukum yang harus 

ditegakkan. 

Film merupakan media komunikasi sosial yang terbentuk dari 

penggabungan dua unsur yaitu audio (suara) dan visual (gambar). Dari 

penggabungan dua unsur tersebut dapat melahirkan sebuah cerita yang 

mengungkapkan realita sosial yang terjadi di sekitar lingkungan tempat dimana 

film itu diciptakan. Effendy mengemukakan bahwa teknik perfilman, baik 

peralatannya maupun pengaturannya telah berhasil menampilkan gambar-gambar 

yang semakin mendekati kenyataan (Effendy, 2000:207). 

Teknologi digital saat ini di Indonesia menjadi faktor pendorong 

munculnya berbagai karya audio visual. Tekhnologi digital memang sangat 

membantu memudahkan pekerjaa terutama dari segi peralatan yang cukup 

sederhana. Dari peralatan yang sederhana tersebut sudah bisa menciptakan sebuah 

karya audio visual yang lebih berkualitas. Jika dibandingkan pada era-era 

sebelumnya masih menggunakan tekhnologi analog, pada masa itu, untuk 

memproduksi sebuah karya audio visual memerlukan waktu, biaya dan tenaga 

yang  jauh lebih tinggi dibandingkan saat ini.  

Disamping itu dampak kemajuan tekhnologi digital saat ini adalah 

munculnya berbagai karya film-film pendek. Film pendek adalah film yang 

umumnya berdurasi singkat. Tidak sedikit dari film pendek memiliki 
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sinematografi yang baik. Tetapi film-film independen ini belum memiliki jaringan 

peredaran yang luas sehingga hanya bisa dinikmati di ajang-ajang festival. 

Film merupakan salah satu dari banyaknya media dalam rangka 

penyampaian pesan, bahkan pada zaman dahulu film juga sering digunakan 

sebagai alat propaganda dalam rangka mempersuasi masyarakat. Selain itu secara 

teknis film memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan media-media 

yang lain, salah satunya adalah kemampuan film untuk merangkum unsur audio 

dan visual di dalamnya. Sehingga film dapat memuat berbagai macam pesan 

dalam bentuk audio maupun visual sesuai dengan keinginan si pembuat film. 

Melihat film sebagai media pernah dijadikan sebagai alat propaganda, 

beberapa tujuan media yang telah disebutkan oleh Dannis Mcquail (1987; 70) 

yaitu untuk menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam 

masyarakat dan dunia, melakukan sosialisasi, meningkatkan dan melestarikan 

nilai-nilai. Artinya fungsi media sendiri tidak hanya digunakan untuk kepentingan 

penguasa, melainkan berfungsi sebagai alat kontrol sosial atas masalah-masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat. 

Melihat fungsi film sebagai fungsi kontrol sosial, festival-festival film 

yang diadakan oleh pihak kepolisian secara tidak langsung dapat membangun 

citra kepolisian serta menjadi media kritik sosial dalam masyarakat. Salah satu 

contoh film yang berhasil merangkum pesan kritik sosial dalam festival tersebut 

adalah film berjudul Peci Ajaib 

Peci ajaib salah satu film pendek yang dibuat oleh salah  satu aparat yaitu 

Ricky Firmansyah. Film ini juga menjadi juara ke 3 dalam Police Movie Festival 
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yang diadakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Film “peci ajaib” 

menceritakan tentang keragaman suku dalam berlalu lintas. Dalam film tersebut 

diceritakan kebiasaan masyarakat ketika ditilang karena tidak menggunakan 

perlengkapan berkendaraan sepeda motor. Uniknya ketika akan dilakukan 

penilangan oleh kepolisian, masyarakat yang tertangkap melakukan berbagai cara 

serta alasan agar tidak dilakukan penilangan. Salah satu adegan ketika memeriksa 

salah satu pengendara sepeda motor dari suku madura. Orang tersebut 

menggunakan peci, tetapi tidak menggunakan helm saat berkendara. Sehingga 

alasannya ketika akan ditilang adalah ia akan pergi menunaikan ibadah sholat. 

Selain itu orang tersebut percaya bahwa peci tersebut lebih kuat dari sebuah helm. 

Orang tersebut bersikeras untuk pergi dari pos polisi hingga polisi pun tidak dapat 

menghentikannya. Kemudian saat pulang bekerja, salah satu polisi menemukan 

kecelakaan tunggal terjadi, ternyata itu adalah orang dari suku madura tadi yang 

tidak menggunakan helm. 

Dalam film “peci ajaib” cukup banyak scene yang berusaha 

menyampaikan kritik sosial yang ditujukan kepada masyarakat. Film ini 

menyampaikan pesan kritik sosial melalui sindiran-sindiran yang menghibur. 

Kritik yang dikemas ke dalam ceritanya dimainkan dari berbagai sudut pandang 

budaya. Di Indonesia terkenal dengan budaya yang sangat beragam. Terlebih pada 

film ini mengangkat tentang peci sebagai budaya masyarakat Indonesia secara 

umum. Bagi orang Indonesia peci merupakan benda yang biasanya digunakan 

ketika menunaikan ibadah sholat. Selain itu tidak bisa dipungkiri penggunaan peci 

bagi sebagian orang adalah simbol ketaatan seseorang bahkan tingkat keimanan 
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seseorang. Misalnya guru atau ustadz pada sebuah sekolah islam sebagian besar 

menggunakan peci sebagai perlengkapan yang digunakan sehari--hari.  

Pengangkatan isu tentang kebiasaan salah dengan budaya menjadikan film 

ini menarik untuk diteliti. Selain itu skenario yang ringan dan menghibur juga 

memudahkan penikmatnya untuk memahami pesan yang ingin disampaikan 

penulisnya. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini antara lain:  

1. Apa saja kategori kritik sosial yang muncul terkait dengan tata tertib lalu 

lintas pada film Peci Ajaib? 

2. Seberapa besar frekuensi kemunculan unsur kritik sosial terkait dengan 

tata tertib lalu lintas dalam film Peci Ajaib? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditarik tujuan penelitian 

ini antara lain:  

1. Mengetahui kategori kritik sosial yang muncul terkait dengan tata tertib 

lalu lintas pada film Peci Ajaib 

2. Mengetahui frekuensi kemunculan kritik sosial terkait tata dengan tertib 

lalu lintas dalam film Peci Ajaib 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diungkapkan bahwa 

penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Akademis 

 Hasil peneleitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

akademis bagi pengembangan ilmu komunikasi pada umumnya dan kajian 

komunikasi massa, khususnya berkaitan dengan film sebagai representasi 

kritik sosial. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 

menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa untuk membuat suatu 

penelitian dengan metode analisis isi dalam film dengan masalah dan topik 

yang komprehensif. 


