
 

 

 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Sejak 15 april 1969 pemerintah melalui militer mulai memahami kekuatan film 

sebagai alat propaganda dan kampanye, baik itu propaganda demi kepentingan 

politik dan kampanye dengan tujuan pencitraan. Panglima Komando Operasi 

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) mengeluarkan keputusan 

tentang dibentuknya “Proyek Film Kopkamtib” untuk memproduksi film 

dokumenter sebagai “media psywar”.  

Melihat pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang 

berkembang dengan sangat cepat, maka kita sebagai manusia yang diberkahi akal 

haruslah menyelaraskan diri dengan perkembangan jaman itu, kalau tidak mau 

tertinggal.  

Fakta inilah yang akhirnya muncul banyak kalangan yang memiliki kepedulian 

lebih terhadap masalah yang sedang dihadapi bangsa ini sekarang memulai sebuah 

gerakan untuk ikut berperan setidaknya dalam memulai suatu perubahan kearah 

yang lebih baik lagi, yaitu diantaranya dengan membuat suatu karya yang 

menggunakan media film sebagai alat untuk kampanye salah satunya. 
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Penggunaan media komunikasi yang tepat dapat menjadi kunci sejauh mana pesan 

(kampanye) yang ingin disampaikan dapat diterima khalayak dengan baik. Salah 

satu jenis komunikasi yang dianggap mampu menumbuh kembangkan pandangan 

positif dalam masyarakat yang kaya akan pendapat dan kepentingan ialah 

Komunikasi Massa.  

Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa 

pada sejumlah besar orang. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa 

komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Jadi sekalipun 

komunikasi itu disampaikan kepada khalayak yang banyak, seperti rapat akbar di 

lapangan luas yang dihadiri oleh ribuan, bahkan puluhan ribu orang, jika tidak 

menggunakan media massa, maka itu bukan komunikasi massa. Media 

komunikasi yang termasuk media massa adalah siaran radio dan televisi, 

keduanya dikenal sebagai media elektronik; surat kabar dan majalah, keduanya 

disebut dengan media cetak, serta media film. Film sebagai media komunikasi 

massa adalah film bioskop. 

Film sebagai media kampanye bukan kali ini saja dilakukan, sudah sejak bangsa 

Indonesia merdeka pemerintah sudah menggunakan film untuk alat propaganda, 

kampanye, dan pembentukan citra.  

Film penghianatan G 30-S PKI, dan Djakarta 1966 (Arifin C. Noer, 1982). Sejak 

awal berkuasa, militer memahami kekuatan film sebagai alat propaganda. Pada 15 

April 1969, Panglima Komanda Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban 

(Kopkamtib) mengeluarkan keputusan tentang dibentuknya “Projek Film 

Kopkamtib” untuk memproduksi film dokumenter sebagai “media psywar”.  
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Menurut laporan Komnas HAM 2012, Kopkamtib merupakan lembaga yang 

paling bertanggungjawab atas kejahatan berat kemanusiaan dalam kurun 1965-

1966. (Pengakuan Algojo 1965. Investigasi TEMPO Perihal Pembantaian 1965). 

Masing-masing media massa memiliki karakteristik tertentu yang tidak dapat 

disamakan satu dengan yang lainnya. Film mempunyai sisi menarik karena selain 

sebagai media massa, film sebenarnya memiliki kekuatan lebih dibandingkan 

media lain dalam menampilkan potret terhadap kenyataan ini dikarenakan film 

merupakan media massa yang untuk menikmatinya memerlukan penggabungan 

antara dua indera yakni indra penglihatan dan indera pendengaran. Maka dari itu 

film merupakan media komunikasi yang efektif dan kuat dengan penyampaian 

pesannya secara audiovisual. 

Menurut Heru Effendy dalam bukunya “Mari Membuat Film” : Panduan Menjadi 

Produser, jenis film dibagi menjadi film dokumenter / documentary films, film 

cerita pendek (short film), film cerita panjang (feature-length film), dan film jenis 

lain (profil perusahaan / corporate profile, iklan televisi / Tv commercial, program 

televisi / Tv programme, video klip / music video). 

Kampanye diartikan sebagai sebuah aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk 

memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai 

dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi (Cangara, 

2011). Dalam kommunikasi massa orang yang berpidato didepan orang banyak 

tanpa menggunakan media massa sebagai perantaranya, bukanlah disebut 

komunikasi massa. 
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KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga negara terdepan dalam 

aksi pemberantasan korupsi kali ini menggunakan media yang tidak biasa yaitu 

film. Bersama Transparency International Indonesia, Anti Corruption 

Information Centre (ACIC) dan para pekerja film yang peduli akan 

pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK memproduksi sebuah film berjudul 

Kita versus Korupsi. 

"Film ini lahir dari kontempelasi teman-teman di KPK, bagaimana memberantas 

korupsi yang telah menggurita secara sistemik selain dengan cara berbasis hukum 

tapi juga budaya, pilihannya jatuh ke film," kata pimpinan KPK, Busyro Muqodas 

dalam acara press screening film Kita versus Korupsi di Jakarta, Kamis 

(26/01/2012). (kapanlagi.com 12/06/2014 14:03). 

Kita versus Korupsi diproduksi dengan konsep omnibus, konsep yang 

perkembangannya saat ini sedang menggeliat di dunia film Indonesia. empat film 

di dalamnya adalah antologi dari cerita-cerita  terbaik sayembara yang 

diselenggarakan KPK sebelumnya. empat film pendek dari empat sutradara 

dengan empat cerita yang berbeda. Namun, semuanya berada dalam satu jalinan 

benang merah yang sama: kita melawan korupsi. 

Konsep omnibus pertama kali diperkenalkan lewat film Kuldesak pada tahun 

1998. Istilah film omnibus yaitu berarti sebuah film yang memiliki beberapa film 

pendek (segmen) di dalamnya dengan jalinan cerita yang berbeda, sutradara dan 

pemain yang berdeda, namun memiliki satu benang merah, misalnya kesamaan 

genre. Sedangkan antologi adalah kumpulan karya sastra bisa dalam bentuk 

seperti cerita pendek, novel, prosa dan lain-lain. 
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Dalam film ini digambarkan apa saja dan bagaimana suatu praktek korupsi bisa 

terjadi dilingkungan sosial kita, bukan hanya dikantor-kantor pemerintahan 

bahkan dirumah pun suatu praktek korupsi dapat terjadi. Praktek korupsi yang 

digambarkan lewat film ini seperti penyuapan, gratifikasi, dan penyalahgunaan 

wewenang oleh aparat pemerintah demi meraup untung pribadi. 

Gambaran praktek korupsi yang coba disajikan para sutradara dari keempat film 

dengan cerita yang berbeda-beda ini yaitu praktek korupsi sederhana yang selama 

ini dipandang sebelah mata, karna orang atau oknum yang terlibat dan uang yang 

menjadi inti transaksi bernilai kecil. Walau tanpa disadari dari praktek kecil tadi 

akan tumbuh terus menjadi besar apabila tidak ada tindakan dan dibiarkan saja.  

Film Kita versus Korupsi mencoba menyuguhkan kasus-kasus korupsi sederhana 

yang terjadi disekitar kita agar masyarakat peduli dan sadar kalau ini dibiarkan 

terus-menerus akan merusak generasi selanjutnya. Tidak lupa juga digambarkan 

apa saja akibatnya bagi pelaku dan orang-orang yang bahkan tidak bersalah yang 

ada disekitarnya. 

Dalam film Kita versus Korupsi yang menjadi objek penelitian kali ini peneliti 

akan memotret gambaran praktik korupsi yang biasa terjadi dilingkungan kita dan 

digambarkan lewat empat film  yang membentuk satu kesatuan yaitu film Kita 

versus Korupsi (KvsK) dengan ceritanya yang berbeda-beda, baru dari situ akan 

muncul konsep kampanye yang ada di film sebagai hasil dari kesimpulan 

keseluruhan scene atau adegan yang menggambarkan praktek korupsi dalam film 

Kita versus Korupsi. 
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Untuk kasus-kasus korupsi di Indonesia bisa kita lihat dalam beberapa tahun 

terkahir seakan tidak ada penurunan, bahkan semakin bertambah. Berikut 

beberapa data kasus korupsi yang tergolong besar dan sampai sekarang belum 

selesai sepenuhnya yang sedang ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).  

Yang pertama kasus Hambalang. Kasus yang sampai menyeret mantan Menteri 

Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Malarangeng ini masih terus bergulir 

sampai hari ini dan terus memakan korban, tak tanggung-tanggung sejumlah nama 

besar ikut dijadikan tersangka. Melibatkan mantan bendahara Partai Demokrat 

Nazaruddin yang menyebutkan ada aliran uang Hambalang ke kongres Partai 

Demokrat Rp 100 miliar dan digunakan Anas untuk pemenangannya dalam bursa 

calon ketua umum Partai Demokrat. (Merdeka.com 17/06/2014 17:16) 

Juga ada kasus korupsi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). kasus korupsi 

yang diduga menimbulkan kerugian negara terbesar di negeri ini -versi BPK 

(Badan Pengawas Keuangan)-, yakni Rp 84 triliun. Melibatkan David Nusa 

Widjaya, terpidana kasus korupsi BLBI Bank Servitia Rp 1,29 Triliun. Dan masih 

banyak lagi yang terlibat. (Indonesia corruption watch.com 17/06/2014 16:35) 

Yang terbaru adalah korupsi dana haji yang melibatkan Menteri Agama 

Suryadharma Ali dan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oleh KPK, Ketua 

Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini diduga melanggar Pasal 2 ayat 

(1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana telah 

diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana.  

(liputan6.com 17/06/2014 16:44) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik rumusan masalah yang akan di teliti 

yaitu : 

1. Apa saja unsur-unsur korupsi dalam Film Kita Versus Korupsi?  

2. Kampanye seperti apa yang tergambar dalam film Kita Versus Korupsi 

(berdasarkan Jenis Kampanye, Karakteristik Kampanye, dan Tujuan 

Kampanye?) 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui dan menjelaskan mengenai unsur-unsur korupsi dalam Film 

Kita versus Korupsi. 

2.  Mengetahui dan menjelaskan Jenis Kampanye, Karakteristik  Kampanye, 

dan Tujuan Kampanye yang terdapat dalam film Kita versus Korupsi. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapaun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah kekayaan studi 

ilmu komunikasi terutama berkaitan dengan media-media dalam 

menyalurkan pesan 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

tambahan wawasan bagi mahasiswa mengenai kajian ilmu komunikasi 

massa dan juga sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian 

berikutnya. 


