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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Film merupakan media komunikasi massa visual yang banyak diminati

masyarakat. Jutaan orang menonton film di bioskop, televisi dan film video laser

setiap minggunya. Di Amerika Serikat dan Kanada lebih dari satu juta tiket film

terjual setiap tahunnya. Selain sebagai media hiburan ternyata film mempunyai

fungsi yang beragam. Ada tiga fungsi film selain hiburan yaitu, informatif,

edukatif, bahkan persuasif. Fungsi edukatif dapat tercapai apabila film nasional

memproduksi film sejarah atau dokumenter dan film yang diangkat dari

kehidupan sehari-hari secara berimbang.1

Hubungan antara film dan sejarah dapat dilihat dari berbagai poros. Film-

layar lebar-sinetron berfungsi sebagai agen sejarah.Film dapat dimanfaatkan

untuk melihat le-non-dit des societes (apa yang tidak dikatakan oleh masyarakat).

Apa yang tidak muncul dalam pidato dan percakapan resmi, tetapi terjadi di

masyarakat bisa terekam dalam film. Selain itu film juga dapat dianalisis sebagai

diskursus atau bentuk baru dari ekspresi pemikiran.2

Seiring berkembangnya ide dan gagasan dalam memproduksi film dengan

kemasan yang menarik. Film ketokohan mengusung biografi seorang tokoh

sejarah ataupun tokoh yang memiliki peran penting pada suatu masa atau zaman.

Film dapat dijadikan sebagai alternatif lain untuk mempelajari dan menyampaikan

sejarah yang selama ini terkesan membosankan. Lewat film, tulisan dan video

dokumenter sejarah dapat disajikan menjadi lebih menarik. Apalagi dikemas

dalam bentuk dramatis yang mampu menggugah emosi para penonton.

Setiap film memiliki tempat di hati penikmatnya. Sedikit banyaknya, film

dapat dengan mudah mempengaruhi sikap dan pemikiran serta menambah

pengetahuan dan pemahaman penonton tentang suatu persoalan sesuai dengan

conten, isi atau pesan dari suatu film. Hal ini dikenakan film sebagai suatu media

1 Elvinaro Ardinto, dkk. Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Edisi Revisi (Bandung:
Simbiosa rekatama media, 2014 ), 145.

2Asvi Warman Adam, Membongkar Manipulasi Sejarah Kontroversi Pelaku dan Peristiwa
(Jakarta:Kompas Media Nusantara, 2009), 224.
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massa yang sangat dekat dengan masyarakat.Kekuatan dan kemampuan film

menjangkau banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli bahwa film memiliki

potensi untuk mempengaruhi khalayak. Sejak saat itu merebaklah berbagai

penelitian yang hendak melihat dampak film terhadap masyarakat selalu dipahami

secara linear. Artinya, film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat

berdasarkan muatan pesan (messege) dibaliknya, tanpa pernah berlaku

sebaliknya.3

Merebaknya film-film ketokohan yang diproduksi saat ini tidak terlepas dari

tujuan produksi. Sebuah film dapat ditujukan untuk tujuan komersil atau sekedar

untuk kebutuhan komunitas atau kebutuhan lainnya. Karena film dapat

dimanfaatkan sebagai alat untuk propoganda, politik, pencitraan dan sebagainya.

Film-film yang bertemakan ketokohan diantaranya adalah Film Sang

Pencerah (MVP Pictures, 2010) tentang pendiri Muhammadiyah KH Ahmad

Dahlan, `Sang Kyai` (Rapi Film, 2013) tentang pendiri NU KH Hasyim Asyari,

Soegija` (SET Film, 2013) tentang Pastor Soegijapranata, `Habibie & Ainun`

(MD Pictures, 2013) tentang Presiden BJ Habibie, atau Soekarno (MVP, 2013)

tentang Presiden Soekarno.4

Salah satu film ketokohan yang diproduksi oleh Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2013 adalah Film ketokohan bertajuk

Ketika Bung Di Ende (seterusnya disingkat dengan KBDE) yang hadir dengan

mengusung Soekarno sebagai tokoh sentral dalam cerita. Film yang berdurasi 131

menit ini menceritakan kehidupan Soekarno selama berada di Ende. Cerita

berangkat dari narasi sejarah dengan melakukan riset mendalam terhadap karakter

dan kehidupan Soekarno di Ende dengan menggandeng ahli-ahli sejarah tentang

Soekarno.

Soekarno merupakan Bapak Bangsa Indonesia. Soekarno memiliki pengaruh

dan peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebagai seorang yang

berpegaruh di Indonesia, Soekarno memiliki latar belakang pedidikan sebagai

seorang insinyur di bidang pembangunan. Ia orang yang gemar membaca dan

3 Alex Sobur. Semiotika Komunikasi, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 127.
4 http://m.liputan6.com/showbiz/read /780836/5-film-biografi-indonesia-terbaik-sepanjang-

2013, di akses pada tanggal 16/11/2015
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menyukai dunia politik. Lahirnya Partai Nasional Indonesia (PNI) merupakan

bentuk aktifitas politik yang ikut melambungkan namanya sebagai salah satu

tokoh dan pemimpin pergerakan Indonesia.

Sebelum kemerdekaan,  pada masa kolonial Belanda, Soekarno merupakan

sosok yang sangat diwaspadai oleh Belanda. Jika merasa terancam dengan

aktifitas politik Soekarno, kolonial Belanda melumpuhkan aktifitas Soekarno

dengan memenjarakan atau mengirimnya ke tempat asing (pembuangan) baik

dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu tempat asing yang dijadikan sebagai

tempat pembuangan Soekarno adalah di Ende, Flores (Nusa Tenggara Timur saat

ini). Meskipun masih berada di wilayah timur Indonesia, namun Ende merupakan

sebuah tempat yang jauh dari hingar-bingar perjuangan dan kemerdekaan.

Kehidupan Soekarno di Ende jauh berbeda dengan kehidupannya sebelumnya

di Jawa. Di Jawa Soekarno adalah seorang pemimpin yang terbiasa dengan

sambutan ribuan massa yang menunggunya untuk berpidato. Di Ende, Soekarno

hanyalah orang buangan yang dibuang di Ende karena telah menentang Belanda

dan harus dijauhi. Soekarno mampu bertahan dalam perubahan yang terjadi dalam

hidupnya selama berada di Ende

Kemampuan Soekarno untuk beradaptasi, bertahan di pengasingan dan

mampu mempengaruhi pemikiran masyarakat Ende, menjadikannya orang yang

memiliki pengaruh terhadap golongan kecil di Ende. Sebagai seorang yang dapat

menanamkan pengaruh tentunya Soekarno memiliki kepribadian yang patut untuk

diteladani yang mengantarkanya menjadi presiden pertama Indonesia. Selain itu,

keadaan lingkungan Ende, sangat berperan dalam membentuk kepribadian,

lingkungan hidup dam sejarah kehidupan Soekarno selama di Ende. Melalui

analisis naratif biografi pada film KBDE, peneliti ingin melihat bagaimana

gambaran kehidupan Soekarno selama berada di Ende. Dilihat dari sisi

kepribadian, kekuatan sosial, lukisan sejarah zaman, faktor keberutungan dan

kesempatan yang merupakan unsur pembangun biografi.

Untuk mendapatkan latar yang tepat dan mendukung film ini, pengambilan

gambar dilakukan langsung di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur sejak satu

September hingga 23 Oktober 2013. Didukung oleh artis dan aktor papan atas,
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yakni Baim Wong, yang membawa peran sebagai Soekarno dan Paramita Rusady

sebagai Inggit Garnasih.

Selain para pemeran, Film Ketika Bung Di Ende, dukungan juga diberikan

Tito Asmarahadi selaku perwakilan Yayasan Inggit Garnasih, Peter A. Rohi

selaku perwakilan Soekarno Institute, dan Rosodaras yang hadir selama proses

produksi menjadi Pengawas Film, yang berfungsi memastikan film dibuat sesuai

dengan fakta dan data sejarah yang akurat dan valid. Karena, Film Ketika Bung

Di Ende ini diklaim sebagai film tentang Soekarno dengan tingkat kebenaran yang

tinggi karena didasarkan pada riset dan penelitian dokumen. Film yang berdurasi

131 menit ini sangat relevan dalam konteks saat ini. Karena baik disadari atau

tidak, rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada generasi muda saat ini semakin

memudar.5

Dukungan langsung juga datang dari keluarga besar Soekarno dengan

hadirnya Sukmawati Soekarno Putri dan Toto Suryawan Soekarno Putra di Lokasi

syuting Film di Ende.6Penempatan tokoh-tokoh dan alur cerita pada film KBDE

dilakukan berdasarkan riset mendalam pada peristiwa sejarah bangsa Indonesia

sebelum memproduksi film.

Dengan menggunakan teori naratif model aktansial A.J Greimas peneliti akan

menguraikan cerita kehidupan Soekarno selama berada di Ende. Teori naratif A.J

Greimes dinilai cocok dan mendukung penelitian, karena dalam teorinya Greimes

melihat pada suatu narasi terdapat posisi, fungsi dan relasi antar aktan

(tokoh/pelaku). Selain itu teori naratif Geimes lebih mengeksploitasi eksistensi

tokoh dan keterlibatannya dalam bebagai peristiwa.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti tentang  Film

KDBE yang menceritakan tentang kehidupan Soekarno selama berada di Ende,

yang penulis beri judul “Analisis Naratif Biografi Soekarno Pada Film Ketika

Bung Di Ende”

5http://m.tribunnews.com/regional/2013/10/13/film-soekarno-dibuat-di -ende, di akses pada
tanggal 16/11/2015.

6 http:// hot.detik.com/movie/2385535/sukmawati-sambangi-lokasi-syuting-ketika-bung-di
ende, di akses pada tanggal 16/11/2015.
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B. Penegsan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami proposal, maka dipandang

perlu menegaskan beberapa istilah yang terkadung dalam judul, sebagai berikut:

1. Analisis Naratif

Analisis Naratif adalah analisis mengenai narasi, baik narasi fiksi (novel,

puisi, cerita rakyat, dongeng, film, komik, musik, dann sebagainya) ataupun fakta

seperti berita. Menggunakan analisis naratif berarti menempatkan teks sebagai

sebuah cerita (narasi). Teks dilihat sebagai rangkaian peristiwa, logika, dan tata

urutan peristiwa, bagian dari peristiwa yang dipilih dan dibuang. 7

2. Biografi

Biogarafi merupakan cerita tentang kehidupan seseorang yang memiliki

pengaruh atau peran besar dalam suatu zaman yang ditulis oleh seorang biograf.

Biografi dapat diartikan sebagai riwayat hidup seseorang yang yang ditulis oleh

orang lain.8 Film KDBE mengusung biografi Soekarno yang mengisahkan salah

satu babak kehidupan Soekarno yaitu, pada masa pengasingan di Ende.

3. Soekarno

Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang sangat dikenal dengan

kepiawaiannya dalam berpidato yang persuasif dan mampu membangkitkan

semangat pendengarnya, sehingga disebut sebagai bapak proklamotor.

Soekarno dilahirkan 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur.Pada tahun 1926

menjadi insinyur pembangunan dan 1927 mendirikan Partai Nasional Indonesia

(PNI), dimana ia menjadi ketuanya. 30 Desember 1929 ia ditangkap oleh

penguasa kolonial Belanda karena aktivitasnya, (Karena berkelakuan baik, setelah

dua tahun dibebaskan). Dia menggabungkan diri dengan Partindo pada tahun

1932. Setelah itu dia dibuang ke Ende pada 1934 dan 1938 ke Bengkulu.9 Lahir

dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai dengan

nama Kusno Sosrodihardjo dan diubah menjadi Soekarno pada umur lima tahun.

7 Eryanto, Analisis Naratif: Dasar-Dasar Penerapannya dalam Analisi Teks Berita Media
(Jakarta: Kencana, 2013), 9.

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia  eloktronik.
9 Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik Hingga Terkini (Yogyakarta:

Diva Press, 2014), 265.
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Soekarno wafat di Jakarta 21 Juni 1970 pada usia 69 tahun dan dimakamkan di

tanah kelahirannya.

4. Film

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Film adalah selaput tipis

yang dibuat dari seluloid untuk temapat gambar negatif (yang akan dibuat potret)

atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan dalam bioskop).10

C. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis naratif biografi Soekarno pada film Ketika Bung Di

Ende?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk

mengetahui bagaimana analisis naratif biografi Soekarno pada film Ketika Bung

Di Ende.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

1) Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya wawasan dan keilmuan

dalam meningkatkan pengembangan yang lebih luas dalam kajian

penelitian komunikasi, terutama yang berkaitan dengan film.

2) Dapat dijadikan rujukan atau acuan dalam mengkaji pesan, nilai-nilai

dan unsur-unsur pembangun film menggunakan analsisi naratif.

3) Diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti-peneliti lain yang

ingin meneliti tentang film ketokohan dengan metode naratif.

b. Kegunaan Praktis

1) Hasil penelitian diharapkan dapat membantu penikmat film untuk

memahami sajian dalam film. Artinya, pecinta film tidak menerima saja

apa yang disuguhkan dalam film, tapi mampu mengambil hikma dibalik

tayangan film tersebut.

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia elektronik.
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2) Diharapkan dapat menumbuhkan rasa keingintahuan tentang sejarah,

khususnya dalam film-film ketokohan yang berangkat dari narasi

sejarah.

3) Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk mendapatkan Strata 1 (S1)

di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim.

E. Sistematika Penulisan

Untuk penulisan penelitian ini, penulis menetapkan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan  waktu

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data,

validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan Gambaran umum tentang Film Ketika Bung di Ende

(KBDE), sinopsis dan karakter tokoh dalam Film KDBE.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan penyajian data dan hasil temuan penelitian terkait

aktan dan biografi Soekarno dalam Film Ketika Bung di Ende.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


