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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Siknifikansi penelitian  

Sebagai sebuah media yang mempunyai karakter audio visual, yaitu suara dan 

gambar, film mempunyai nilai lebih dalam menyampaikan pesan dan makna. Tidak 

dapat dipungkiri film mampu membawa dan memberikan pengalaman serta perasaan 

penonton untuk mengikuti alur cerita secara lebih mendalam. Hanya saja yang terpenting 

dalam sebuah film adalah kemasan dan alur cerita yang menarik sehingga menimbulkan 

interest audience agar mengikuti cerita dalam film hingga akhir. 

Film sebagai bagian dari media massa dalam kajian komunikasi massa modern 

dinilai memiliki pengaruh pada khalayaknya. Komunikasi yang tercipta melalui media 

film hanya berjalan satu arah kepada komunikan yaitu penonton. Untuk menyampaikan 

amanat film tersebut maka dibutuhkan media. Oleh karena itu dalam bahasa film tersebut 

terdapat 3 faktor utama yang mendasarinya yaitu :Gambar/Visual, Suara/Audio, 

Keterbatasan waktu. 

Film sebagai salah satu bentuk media massa mempunyai peran penting dalam 

sosialkultral, artistik, politik dan dunia ilmiah. Pemanfaatan film dalam pembelajaran 

masyarakat ini sebagian di dasari oleh pertimbangan bahwa film mempunyai 

kemampuan untuk menarik perhatian orang. Walaupun adanya dominasi fungsi hiburan 

dalam sejarah film, film seringkali menampilkan kecenderungan pembelajaran atau 

propaganda. Film juga seringkali bertujuan untuk memberikan nilai edukasi, informasi 

dan persuasi. Bagi para pembuat film (film maker), film merupakan sebuah media yang 

mampu menyalurkan ide-ide kreatif mereka yang dibingkai dalam sebuah karya 

sehingga mampu diterima dengan baik oleh target audien. 

Film bukan hanya hiburan bagi para penonton saja, melainkan bisa menjadi alat 

pemersatu bangsa karena dengan mempunyai alur cerita Nasioanlisme akan penonton 

akan menimbulkan semangat bagi para penonton. Film juga bisa untuk menjadikan alat 

untuk menjadikan pemersatu bangsa jika mengandung makna toleransi. Maka dari itu  

film juga bisa menjadi bagian dari konsep Bela negara.  

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh 

kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila 
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dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 

Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-

syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu 

hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. 

Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. 

Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal 

ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat 

yang terbaik bagi bangsa dan negara. 

Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non fisik. Secara fisik dengan 

mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, secara non fisik dapat 

didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara dengan cara 

meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, 

menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa 

dan negara. 

Pada awalnya kemunculan film digunakan sebagai alat propaganda, kemudian 

semakin berkembang menjadi lahan bisnis. Seperti yang kita tahu saat ini, genre film ada 

bermacam-macam. Sebenarnya tidak ada maksud tersendiri dengan pemisahan tersebut, 

namun secara tidak langsung dengan hadirnya film-film dengan karakter tertentu, 

memunculkan pengelompokan tersebut. Genre film yaitu sebagai berikut: history-

dokumenter, Action-Laga, Comedy-Humor, Romance-Drama, Mistery-Horror. Film 

tersebut muncul karena didasari dengan keinginan serta selera konsumen yang berbeda-

beda, sehingga produksi film seringkali mengikuti selera pasar. 

Semiotika Semiotika berasal dari kata Yunani : semeion, yang berarti tanda. 

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. ( Tinarbuko, 2008:16 ). dalam 

bukunya menyatakan. Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga 

bersifat komunikatif. la mampu menggantikan sesuatu yang lain yang dapat dipikirkan 

atau dibayangkan Cabang ilmu ini semula berkembang dalam bidang bahasa, kemudian 

berkembang pula dalam bidang seni rupa dan desain komunikasi visual. Semiotika 

merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi 

penggunaan tanda. 
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Teori ini dikemukakan oleh Roland Barthes (1915-1980), dalam teorinya 

tersebut Barthes mengembangkan semiotika menjadi 2 tingkatan pertandaan, yaitu 

tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan 

hubungan penanda dan petanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit, langsung, 

dan pasti. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan 

petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan 

tidak.  

Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Saussure tertarik pada cara 

kompleks pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat menentukan makna, 

tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja menyampaikan 

makna yang berbeda pada orang yang berbeda situasinya. 

Kritik sosial adalah sebagai masukan untuk menyegarkan kehidupan 

kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Kritik menentukan nilai kenyataan yang 

dihadapinya. Kata kritik berasal dari bahasa Yunani Krinein, artinya memisahkan atau 

memerinci. Sobur, (2001:195 dalam bukunya menyatakan dalam kenyataan yang 

dihadapinya, seseorang membuat pemisahan, perincian, antara nilai dan yang bukan 

nilai, arti dan yang bukan arti, baik dan jelek, kata-kata yang terakhir ini harus 

ditangkap dalam arti yang seluas-luasnya; jadi, tidak melulu dalam arti susila. Kritik 

adalah penilaian atas nilai. 

Apabila kritik sosial ditujukan kepada sekelompok elit, umumnya yang 

dipermasalahkan adalah ada tidaknya pelaksanaan fungsi dan tugasnya berdasarkan 

etos dan moralitas yang tinggi, sebagaimana yang selalu diharapkan masyarakat luas 

dari lapisan atas, yang biasanya merupakan teladan baginya. Sedangkan pendapat 

mengenai definisi kritik, dikemukakan oleh Alex Sobur dalam bukunya Etika Pers: 

“Kritik adalah penilaian atas nilai yang dihubungkan dengan perlunya situasi dan 

perilaku yang ideal”  

Adapun tindakan mengkritik dapat dilakukan oleh siapapun termasuk 

sastrawan dan kritik sosial merupakan suatu variabel penting dalam memelihara sistem 

sosial yang ada. Kritik sosial juga dapat diekspresikan dalam bentuk karikatur, musik, 

drama, dan film. Kritik sosial dalam berbagai bentuk ini memiliki pengaruh dan 

dampak sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan bentuk – 

bentuk kritik sosial yang telah dipaparkan, kritik sosial dikelompokkan menjadi dua 
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jenis yakni kritik sosial secara terbuka dan kritik sosial terselubung. 

Selama dua tahun periode 2010-2012 bidang produksi dan ekshibisi film 

Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah layar sebesar 7% (676 

menjadi 721) menyebabkan peningkatan jumlah.1 

Peningkatan tersebut sebenarnya menjadikan peluang bagi setiap orang untuk 

ikut andil dalam perfilman Indonesia, dan bahkan bisa menjadikan film sebagai sebuah 

alat yang efektif dan bermanfaat seperti kritik sosial. Film dibuat untuk menyampaikan 

kritik-kritik sosial karena memang ada konflik-konflik sosial yang terjadi di lingkungan  

masyarakat. Contohnya adalah film Marsinah karya slamet rahardjo. Film tersebut 

merupakan kritik sosial atas peristiwa yang terjadi yaitu kisah nyata buruh marsinah yang 

menjadi lambang perlawanan buruh karena dibunuh saat memperjuangkan hak-hak 

buruh di tempat kerjanya. 

Kritik sosial di atas tidak lepas dari fenomena sosial di Indonesia yang terjadi 

saat itu, kritik sosial di atas muncul karena memang ada sebuah potensi konflik atau 

masalah yang merugikan pihak yang lain dan disebabkan oleh pihak yang lain pula. 

Selain konflik nasional, konflik regionalpun seringkali muncul di berbagai 

daerah salah satunya Jakarta. Kota yang di sebut–sebut sebagai pusat dari pertumbuhan 

ekonomi dan pemerintahan ini, menjadi Jakarta banyak masyarakat yang berada pada 

daerah luar jakarta untuk melakukan imigrasi dan menetap di Ibu Kota untuk mengadu 

nasib yang lebih baik bagi keluarganya. Dengan adanya penduduk pada kota Jakarta 

membuat berkurangnya lahan untuk tempat tinggal, sehingga membangun tempat tinggal 

pada daearh yang seharusnya bukan untuk di jadikan pemukiman seperti di bantaran 

sungai dan pada pesisir pantai, membuat pemprov DKI mengambil kebijakan yaitu 

penertiban dan normalisasi demi kehidupan yang layak atau bisa di sebut penggusuran.  

Sudah ada beberapa daerah yang mengalami penggusuran yaitu kampung 

Aguarium, kampung pulo, dan kampung Dadap. Menurut laporan LBH Jakarta, Pemprov 

Jakarta telah melakukan 113 kali penggusuran selama tahun 2015 dan 325 titik terancam 

digusur tahun 2016. Setidaknya 70% penggusuran dilakukan sepihak dan tanpa solusi 

yang sepadan. Akan tetapi kebijakan tersebut memicu konflik terhadap penduduk yang 

                                                      
1. http://filmindonesia.or.id/search/all/ivestasi+industri+film+indonesia+lokal+atau+asing) diakses pada 

15 februari 2018 
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menepati lahan tersebut dengan pemerintah setempat, bagi mereka yang mengalami 

penggusuran, normalisasi bukan pemecah masalah pada lahan tersebut karena di lakukan 

secara sepihak dan tidak memberikan solusi bagi para korban penggusuran, dengan 

slogan “penggusuran bukan solusi” 2 

Oleh karena itu, berbagai kritik sosial dan upaya perlawanan serta permintaan 

pertanggung jawaban dari masyarakat tersebut kemudian di dokumentasikan dalam 

sebuah film dokumentar  oleh jurnalis video yang tergabung dalam wacthdoc dan para 

korban penggusuran pada beberapa daerah Jakarta. Bagaimana kisah sebagian warga 

Jakarta korban penggusuran di kampung Aquarim, kampung Pulo, dan kampung Dadap  

yang memperjuangkan hak kepemilikan tanah, ganti rugi, dan relokasi pada rumah susun 

yang memutuskan mata pencarian.  

Melalui film dokumenter “Jakarta Unfair” mereka ingin menggalang solideritas 

dari semua kalangan yang menghadapi masalah. Film yang di produksi pada tahun 2014 

dan di liris pada tahun 2016 ini tak mendapatkan izin di Taman Izmail Marzuki Jakarta. 

Film dokumenter yang memiliki durasi 52 menit itu berisi tentang kehidupan pasca-

penggusuran warga Jakarta. trailer film ini menayangkan tentang kondisi kehidupan 

warga Bukit Duri yng tinggal pada bantaran sungai dan di gusur oleh Pemerintah 

Pemprov DKI Jakarta. 

Film ini juga menceritakan kehidupan warga Teluk Jakarta yang tergusur akibat 

proyek reklamasi dan menayangkan cara warga menyampaikan aspirasinya. Bukan 

hanya itu film ini juga menayangkan janji Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama 

saat berkampanye menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 silam tentang 

penggusuran.  

Maka film Jakarta Unfair ini sangat tepat dijadikan sebagai media representatif 

bagi kritik sosial yang menggambarkan masalah–masalah yang terjadi karena semua 

masalah tersebut seakan menjelaskan situasi dan kondisi sosial kehidupan yang terjadi 

di Indonesia terutama DKI Jakarta dan sedikit sekali kontras dengan realitanya. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana film 

Jakarta Unfair merepresentasikan kritik sosial mengenai kehidupan di Jakarta. Film 

merupakan media yang terdiri dari Scene – Scene yang disatukan sehingga menjadi 

                                                      
2 https://www.youtube.com/watch?v=wCjbxuXv92U diakses pada 20 februari 2018 
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sebuah jalinan film. Faktanya, WATCHDOC menyuguhkan lebih dari sekedar cerita, 

melalui film dokumenter mereka menyampaikan pesan dan tema yang memberikan 

gambaran kehidupan sosial tentang kehidupan pasca penggusuran di DKI Jakarta 

 

1.2 Fokus Penelitian  

Berdasarkan fenomena penggusuran atau normanisasi yang dilakukan oleh 

pemprov DKI Jakarta maka penulis memfokuskan sebagai berikut “Bagaimana kritik 

sosial  di representasikan dalam film “Jakarta Unfair”. 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi 

fokus penelitian ini adalah Bagaimana Representasi kritik sosial yang ditelusuri 

menggunakan analisis Semiotika Roland Barthes dalam Film Jakarta Unfair. 

I.4  Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan nilai kritik sosial dalam 

film  Jakarta Unfair. Serta mencari tahu tipe film dokumenter seperti apa film Jakarta 

Unfair. 

I.5  Manfaat Penelitian  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan sumbangsih sebagai berikut :   

1. Manfaat Akademik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

akademis bagi pengembangan keilmuan komunikasi umumnya dan kajian 

komunikasi massa khususnya berkaitan dengan film. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa 

untuk mengkaji bagaimana representasi kritik sosial dalam film. 

I.6  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah proses analisa dan memberikan gambaran secara langsung. 

Sistematika Penulisannya adalah sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdapat penyusunan uraian mengenai latar belakang permasalahan, 

identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan. Dimana hal-hal yang menjadi pertimbangan utama mengapa 

peneliti memilih judul, pokok permasalahan maupun hal-hal yang ingin diketahui oleh 

peneliti. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Kajian Teoritis yang berisikan definisi konsep, teori-teori yang relevan 

digunakan sebagai bahan pemikiran dan memberikan arah dalam melakukan penelitian. 

Dimana bab dua ini dijelaskan untuk memberikan gambaran serta pemahaman mengenai 

landasan-landasan yang digunakan untuk kepentingan analisis dan pengolahan data yang 

diperoleh peneliti dari hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan serta 

permasalahan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENDEKATAN 

Bab ini berisikan metode penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, 

penentuan key informan dan informan, teknik keabsahan data, metode analisis data, 

waktu dan lokasi penelitian, dan fokus penelitian. Maka pada bab ini peneliti akan 

menguraikan tata cara pengolahan data penelitian yang sesuai dengan topik penelitian, 

pendekatan penelitian. 

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian umum serta mendalam mengenai obyek penelitian. 

Selain itu pada bab ini berisi analisis terhadap obyek penelitian (Film 

Spotlight), serta memberikan penjelasan dan bahasan mengenai hasil 

penelitian. Dan juga memberikan jawaban serta solusi 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memberi kesimpulan dari hasil penelitian serta pembahasan. Selain 

itu juga bab ini memberikan saran-saran yang positif mengenai masalah 

yang sedang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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