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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk terjadi berbagai macam kegiatan, 

sikap dan perilaku yang dilakukan baik oleh masing-masing individu maupun 

bersama-sama dengan individu lainnya, maka tidak heran di dalam suatu 

kehidupan masyarakat sering terjadi pro dan kontra. Adanya norma dan nilai yang 

telah diterima merupakan tantangan besar bagi setiap negara. Dapat dikatakan 

bahwa tidak ada yang tetap di dunia ini mungkin yang tetap hanyalah perubahan 

itu sendiri. Begitu juga dengan budaya, seturut konteks zaman yang berubah, 

orang-orang dengan alam pikir dan rasa, karsa dan cipta, kebutuhan dan tantangan 

yang mengalami perubahan, serta budaya pun ikut berubah. Keanekaragaman 

budaya seperti etnis, suku dan agama yang dimiliki, Indonesia berdiri kokoh, 

tegak dan kukuh. 

 

Mengapa kebudayaan berubah? Menurut Haviland (1993: 250-251) kemampuan 

berubah merupakan sifat yang penting dalam kebudayaan manusia. Kebudayaan 

dan berbudaya, sesuai dengan pengertiannya, sebenarnya tidak pernah berubah, 

yang mengalami perubahan dan perkembangan adalah hasil-hasil atau unsur-unsur 

kebudayaan. Wujud dari kebudayaan berupa kepercayaan, kesenian, adat istiadat, 

dan bahasa. Namun, ada kecenderungan dalam masyarakat yang memahami 
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bahwa hasil-hasil dan unsur-unsur budaya dapat berdampak pada perubahan 

kebudayaan (Mulyono, 1982: 95). 

 

Ketika berbicara tentang kebudayaan, tentu dapat pula berbicara tentang 

akulturasi, yang merupakan proses penyerapan sebagian atau sebagian besar, 

maupun proses penolakan sama sekali kebudayaan asing oleh suatu masyarakat. 

Proses tersebut terjadi ketika adanya interaksi dua atau lebih kelompok 

masyarakat yang masing-masing telah memiliki kebudayaan sendiri 

(Koentjaraningrat 1996: 155). 

 

Pada tingkatan kelompok masyarakat yang lebih besar, yakni bangsa, alkulturasi 

pun dapat berlangsung. Budaya dari bangsa yang mendominasi, akan mudah 

diserap oleh bangsa yang didominasi (Faruk, 1998: 1). Bangsa Indonesia pernah 

mengalami dominasi ketika dijajah oleh bangsa lain, yakni Portugis, Belanda, 

Inggris dan Jepang. Bangsa Belanda mendominasi paling lama, yakni berlangsung 

sekitar 3,5 abad. Dalam penjajahan, interaksi antara penjajah dan pihak terjajah 

berupa hubungan superior-inferior (Said, 1996: 3).  

 

Masuknya kekuasaan Barat ke Indonesia telah membawa perubahan dan bahkan 

kegoncangan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Perubahan itu meliputi bidang 

politik, sosial dan budaya. Dalam bidang kebudayaan, pengaruh kehidupan Barat 

di lingkungan tradisional makin meluas. Cara pergaulan, gaya hidup, cara 

berpakaian, bahasa, dan pendidikan barat mulai dikenal di kalangan atas. 

 

Kuatnya pengaruh Barat, menimbulkan kekuatiran bahwa pengaruh kehidupan 

Barat dapat merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Tantangan yang kuat datang 

dari pemimpin agama yang memandang kehidupan Barat bertentangan dengan 
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norma-norma keagamaan. Dalam suasana kritis, pandangan keagamaan ini 

dijadikan dasar ajaran untuk melakukan perlawanan. 

 

Di samping kerangka besar kebudayaan, manusia pada komunitasnya dalam 

interaksi mempunyai norma, nilai, serta kebiasaan turun menurun yang disebut 

tradisi. Tradisi biasanya dipertahankan apa adanya, namun kadangkala mengalami 

sedikit modifikasi akibat pengaruh luar ke dalam komunitas yang menjalankan 

tradisi tersebut. Misalnya berpengaruh pada religi/agama-agama ke dalam 

komunitas budaya dan tradisi tertentu, banyak juga unsur kebudayaan seperti 

puisi, bahasa, nyanyian, tarian, seni lukis yang di padukan dengan formula 

keagamaan sehingga menghasilkan paduan antara agama dan kebudayaan.  

 

Dilihat dari segi agama dan budaya yang masing-masing memiliki keeratan satu 

sama lain, sering kali banyak disalahartikan oleh orang-orang yang belum 

memahami bagaimana menempatkan posisi agama dan posisi budaya pada suatu 

kehidupan. Bahasa, seni dan religi merupakan bagian dari unsur-unsur 

kebudayaan universal, dimana setiap unsur kebudayaan tidak hidup atau berdiri 

sendiri–sendiri. Ketiganya berperan dalam melangsungkan kehidupan masyarakat 

dan bersama unsur yang lain bersatu dalam kerangka kebudayaan. Seperti 

melangsungkan hidupnya, manusia memerlukan bahasa untuk berkomunikasi, 

agama untuk pendidikan dan penyelamatan serta mengekpresikan nilai budaya 

yang diperolehnya melalui seni. 

 

Dewasa ini, media massa menjadi kebutuhan bagi manusia. Tanpa media dapat 

kita bayangkan bagaimana kehidupan manusia yang sangat butuh akan informasi 

yang memberikan kemudahan dalam mengkonsumsi media, sehingga media 

menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Media massa adalah media 
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komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal 

dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula (Bungin, 2006: 72).  

 

Kuatnya pengaruh film salah satu media komunikasi massa. Film adalah media 

komunikasi massa yang ampuh sekali, bukan saja untuk hiburan tetapi untuk 

penerangan dan pendidikan. Dalam ceramah-ceramah penerangan atau pendidikan 

kini banyak digunakan film sebagai alat bantu untuk memberikan penjelasan 

(Effendy, 2004: 209). Film mempunyai kekuatan dalam memperkenalkan budaya 

baru, mensosialisasikan, dan menghilangkan budaya lama. Hal ini dilatar 

belakangi oleh power yang dimiliki film. Film juga bisa membuat orang tertahan, 

setidaknya saat mereka menontonnya, secara lebih intens ketimbang medium 

lainnya.(Vivian, 2008: 159). 

 

Dalam keadaan ini menjadi poin yang penting dalam salah satu isu global yang 

tidak pernah ada habisnya yang melatar belakangi budaya yang berbeda-beda. 

Kebanyakan dalam komunikasi budaya pada awalnya terjadi kesalahpahaman, 

yang akhirnya menimbulkan konflik. Kesalahpahaman tesebut diakibatkan karena 

adanya perbedaan baik dari pola pikir, sikap maupun nilai. Isu sosial yang seperti 

ini yang ditangkap oleh media sebagai wacana yang perlu untuk disosialisasikan. 

Penyampaian yang terkadang disalahartikan oleh masyarakat tentang 

menempatkan posisi budaya dan agama dalam suatu kehidupan masyarakat yang 

multikultural ini salah satunya dapat disampaikan melalui media film, yang 

biasanya berangkat dari sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita. 

 

Film Soegija merupakan salah satu film yang dianggap mampu menggambarkan 

makna identifikasi berupa nilai religi dan budaya dalam suatu lingkup wilayah. 
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Film ini disutradari oleh Garin Nugroho. Film ini dapat menumbuhkan rasa 

nasionalisme yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Terletak pada tata artistik 

yang mampu memikat penonton mulai dari pemilihan detil kostum, make-up, 

sampai property yang dipakai disesuaikana dengan kondisi zaman pada saat itu. 

Terlihat juga sinematografi yang memukau, latar musik yang mengiringi cerita 

sangat mencirikan waktu dan kondisi dalam cerita, serta latar tempat yang dipilih 

untuk setiap adegan film begitu cocok dengan keadaan negara pada masa tahun 

40-an.  

 

Selain beberapa kelebihan, terdapat juga beberapa kelemahan pada film ini, 

seperti sosok Soegija pada cerita tidak terlalu jelas karena sosoknya hanya terjadi 

di beberapa adegan sehingga membuat karakter Soegija tidak merekat kuat. 

Banyak pemain dalam pembuatan film ini sehingga tidak memperlihatkan satu 

pemainpun yang mendominasi penceritaan. Pada saat pemutaran film ini, tokoh 

Soegija tidak digambarkan secara detil, tetapi hanya berupa potongan-potongan 

adegan, foto, bahkan puisi. Film ini juga sarat dengan pesan-pesan bermakna, 

khususnya bagi para pemimpin dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya 

dengan menampilkan otokritik untuk bangsa Indonesia. 

 

Pada film Soegija bukan hanya berupa gambaran seni semata, tetapi sebagai 

media penyampaian pesan pada khalayak melalui segala simbol baik berupa 

gambar, lagu, huruf, kata, warna yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai dan 

etika pada masyarakat negara kita, selain itu mengajak kita untuk hidup menurut 

ajaran Sang Pencipta. Kreativitas sang sutradara dalam mengemas film ini, 

membuat penonton terpukau karena kita disadarkan akan sebuah kenyataan 

sosialitas hidup yang telah terjadi selama ini. 
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Dalam film ini, lebih banyak meng5identifikasikan nilai religi dan budaya yang 

berkembang di Indonesia pada zaman penjajahan dan melukiskan kisah-kisah 

kemanusian di masa perang kemerdekaan bangsa Indonesia (1940-1949). Perang 

adalah kisah terpecahnya keluarga besar manusia dalam alur cerita film ini. Uskup 

Soegija adalah sosok yang tidak pernah membedakan antara agama dan bangsa. 

Sehingga cara pandang seperti ini yang diajarkan Soegija untuk menjadi dasar 

orang melihat hubungan negara dan agama sebagai mutual simbiosis. 

Film ini dibuat di Yogyakarta dan beberapa kota di Jawa Tengah. Film Soegija 

diadaptasi dari kisah nyata mengenai perjuangan seorang Uskup pribumi pertama 

dalam gereja Katolik Indonesia di tahun 1940-an bernama Albertus 

Soegijapranata. Berlatar belakang penjajahan Belanda dan Jepang, Garin Nugroho 

ternyata juga melibatkan pemain asing yang secara nyata menjadi usaha untuk 

menghadirkan situasi multikultur. Keteladanan Soegija adalah oase di tengah 

kekeringan nilai dalam kehidupan bangsa yang perlu dilenterakan oleh pejabat, 

generasi muda dan tokoh agama dalam rangka menumbuhkan kenegarawanan 

yang tidak membedakan agama, etnik atau golongan. 

 

Dalam film Soegija masih banyak cuplikan yang menggambarkan nilai religi dan 

budaya yang menghibur sekaligus memberikan kita pandangan krisis yang positif. 

Dengan berbagai perbedaan pandangan hidup tersebut sehingga dibutuhkan 

sebuah analisis yang tepat untuk menggambarkan identifikasi nilai religi dan 

budaya di Indonesia, karena dengan suatu penelitian yang serius akan terungkap 

apa isi pesan dan makna dari pesan untuk menemukan dan menjabarkan pesan 

atau makna tersebut, maka menggunakan analisis hermeneutika yang dirasa 
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mampu menjabarkan bagaimana identifikasi nilai religi dan budaya di Indonesia 

dalam setiap adegan pada film Soegija 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang 

akan diteliti yaitu : 

“Bagaimana identifikasi nilai religi dan budaya melalui analisis hermeneutika 

dalam film Soegija?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis identifikasi nilai 

religi dan budaya melalui sebuah proses interpretasi atau pemaknaan film Soegija. 

 

D.  Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu : 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu komunikasi dan juga diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan 

film dan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, wawasan, gambaran dan informasi akan pentingnya toleransi 

dan saling menghargai kita menjalani kehidupan sosial. 


