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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang sangat luas wilayahnya, 

terdiri dari 17.508 pulau. Fakta ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara 

kepulauan terbesar di dunia. Populasi sebesar 222 juta jiwa, pada tahun 2006, 

terbagi menjadi beberapa agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Hindu, 

Budha, Kristen, Katolik, dan KongHuCu. (Indonesia 2011) 

 Penyebaran jumlah penduduk menurut agama dari data Biro Pusat Statistik 

pada tahun 2011, agama dengan jumlah penganut terbesar sejumlah 192.932.919 

jiwa dengan presentase sebesar 88,7% adalah agama Islam. Urutan selanjutnya 

adalah agama Kristen dengan jumlah penganut 12.395.753 jiwa (5,70%), agama 

Katolik dengan jumlah penganut 6.563.199 jiwa (3,02%), agama Hindu dengan 

jumlah penganut 3.692.282 jiwa (1,70%), agama Buddha dengan jumlah penganut 

1.206.248 jiwa (0,60%), dan lainnya sebesar 243.931 jiwa (0,11%).  

 Adanya agama yang beragam di Indonesia menandakan bahwa Indonesia 

adalah negara yang pluralisme. Pluralisme agama di Indonesia dibahas dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Keanekaragaman agama di Indonesia tidak berarti 

bahwa Tuhan ada banyak, seperti tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Bab XI mengenai Agama, pasal 29 ayat 1 yang berbunyi: 

          Negara berdasar keTuhanan Yang Maha Esa 
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Negara juga memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memilih 

agama sesuai keyakinan setiap individu warga negara. Kebebasan ini disebutkan 

oleh Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI mengenai Agama, pasal 29 ayat 2 yang 

berbunyi: 

          Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamnya dan kepercayaannya itu. 

Dalam ayat tersebut, dengan jelas disebutkan bahwa masyarakat tidak hanya 

bebas memeluk agama, tetapi juga untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan 

masing-masing.  

 Untuk menghadapi keanekaragaman agama atau pluralisme di Indonesia 

perlu didukung dengana adanya solidaritas antar golongan masyarakat.  

          Solidaritas dalam pluralisme akan menghasilkan nilai-nilai common good dan menjunjung 

nilai take and give.  Sebaliknya, masyarakat yang berpikiran sempit cenderung tidak dapat 

menghargai perbedaan agama yang ada di Indonesia dan dapat memicu konflik agama. 

 

Adanya konflik agama atau tidak dipengaruhi oleh seberapa besar masyarakat 

memiliki solidaritas dalam pluralisme di Indonesia. Masyarakat yang memiliki 

solidaritas tinggi dalam menghadapi pluralisme di Indonesia akan membentuk 

suatu kerukunan agama dan masyarakat yang damai.  

 Solidaritas dan kerukunan beragama di Indonesia, salah satunya dapat 

dilihat di Aceh, Meskipun provinsi ini menjalankan aturan perundang-undangan 

berdasarkan Syariat Islam, namun kerukunan antar umat beragama dapat 

dirasakan di Aceh. Pasca bencana alam tsunami tahun 2004, banyak tempat 

ibadah umat non Muslim yang hancur dan sekarang rumah ibadah tersebut sudah 

didirikan kembali. Pada saat bulan Ramadhan masyarakat non Muslim juga 

menghargai umat Muslim dengan tidak makan, minum, dan merokok di sepanjang 
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jalan, karena mayoritas penduduk Aceh beragama Islam. Kerukunan agama di 

Aceh dicapai dengan cara yang sederhana misalnya rela bertegur sapa secara baik 

maka mengusahakan selalu agar tidak menyinggung perasaan orang lain. 

(Kompas 2011) 

 Sebaliknya kelompok masyarakat yang tidak dapat menghargai pluralisme 

di Indonesia dapat menjadi pemicu konflik agama yang tidak jarang berakhir 

dengan hal yang anarkis. Konflik agama di Indonesia dapat dilihat pada kasus 

perusakan dan pembakaran tiga gereja di Temanggung pada hari Selasa, 8 

Februari 2011 (Indrawan 2011). Kasus lainnya adalah sweeping rumah makan 

yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) Bogor pada bulan Ramadhan 

tahun 2011. FPI menganggap rumah makan yang buka pada siang hari tidak 

menghargai orang yang sedang berpuasa, padahal rumah makan tersebut sudah 

ditutup dengan tirai (Komisi Kepolisian Indonesia 2011). 

 Tidak hanya konflik seperti pembakaran gereja ataupun penggerebekan 

tempat makan, ada juga konflik antar umat beragama yang terjadi dan timbul 

melalui sebuah seni seperti film, contohnya Film Perempuan Berkalung Sorban 

pada tahun 2009. Film ini diminta untuk diboikot oleh Imam Besar Masjid Istiqlal 

Ali Mustafa Yaqub dikarenakan film ini dianggap memberikan ajaran Islam yang 

salah dan menjelekkan nama pesantren (KapanLagi 2009). 

. Keanekaragaman agama yang sering kali menjadi pemicu terjadinya 

konflik ini, diangkat dalam sebuah film oleh Hanung Bramantyo, seorang 

sutradara di Indonesia. Film berjudul Tanda Tanya ini dapat menjadi refleksi atas 

konflik mengenai agama yang terjadi pada masyarakat pada masa ini. Nilai-nilai 
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kemanusiaan seperti toleransi dalam kehidupan beragama ada dalam film ini.   

(Tempo 2011) 

 Film Tanda Tanya juga menuai banyak pro dan kontra dalam masyarakat 

karena film ini dianggap menganut ajaran Islam yang salah melalui beberapa 

adegan yang ada dalam film tersebut. Pihak yang menentang tayangnya film 

Tanda Tanya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU), namun 

Film Tanda Tanya tetap tayang di bioskop Indonesia. (Winangun 2011) 

 Film Tanda Tanya pernah direncanakan untuk tayang pada hari Senin, 

tanggal 29 Agustus 2011 di stasiun televisi SCTV, namun FPI melarang 

penayangan film Tanda Tanya dengan cara mendatangi kantor SCTV secara 

beramai-ramai. Akhirnya pihak SCTV mengalah dan memilih untuk tidak 

menayangkan film Tanda Tanya. (Yanuar 2011)  

 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Film Tanda Tanya yang merupakan hasil karya dari sineas Indonesia, 

Hanung Bramantyo, merupakan sebuah karya film independen yang bertemakan 

toleransi antara umat beragama di Indonesia. Tanda Tanya membahas mengenai 

isu pluralisme agama yang sering terjadi di Indonesia. Film ini diangkat dari 

sebuah kisah nyata seorang anggota Banser yang mengorbankan dirinya untuk 

menyelamatkan sebuah gereja dari sebuah bom di malam Natal tahun 2000, di 

Mojokerto, Jawa Timur. (Dhuha 2010) 

 Film ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak sejak ditayangkannya 

di bioskop pada tanggal 7 April 2011. Masyarakat yang pro menyetujui bahwa 
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film ini adalah suatu gambaran nyata dari masalah agama yang sering terjadi di 

Indonesia dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan beragama di Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Menteri 

Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, bahwa film Tanda Tanya dapat membuat 

warga untuk saling mengintrospeksi diri dan menyadari bahwa Indonesia adalah 

Bhinneka Tunggal Ika.  (Liputan6 2011) 

 Sebaliknya, tidak sedikit kontra yang timbul dari pihak-pihak tertentu akan 

tayangnya film Tanda Tanya ini. Salah satunya adalah MUI yang sangat 

menentang keras munculnya film ini. MUI menganggap bahwa film Tanda Tanya 

merupakan aksi propaganda dengan menyebarkan pluralisme dan menganggap 

semua agama benar, padahal seharusnya menurut aqidah Islam, disaat seseorang 

memilih untuk memeluk agama Islam harus yakin bahwa Islam yang paling benar. 

(KapanLagi 2011) 

 Tidak hanya dianggap menyebarkan pluralisme, film Tanda Tanya juga 

dianggap memaparkan ajaran agama Islam yang salah, seperti adanya salah satu 

tokoh bernama Endhita yang pindah agama dari Islam menjadi Katolik. Tokoh 

Endhita dianggap memberikan gambaran bahwa murtad itu adalah hal yang baik 

dan wajar, sedangkan menurut MUI, murtad adalah hal yang diharamkan.  

 Pihak lain yang tidak setuju dan menentang film Tanda Tanya adalah NU. 

Tokoh Banser (Barisan Ansor Serbaguna) bernama Soleh dianggap melecehkan 

keberadaan Banser karena melalui film Tanda Tanya, Banser digambarkan 

sebagai sosok yang mudah cemburu dan dangkal pengetahuan. Banser juga 

dianggap sebagai pekerjaan, padahal Banser adalah sebuah pengabdian karena 
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tidak digaji. NU menganggap pengetahuan Hanung Bramantyo, selaku sutradara, 

mengenai Banser sangatlah kurang dan dalam filmnya Hanung mendeskreditkan 

Banser. (Emka 2011) 

 Produser Film Tanda Tanya, Komisi Penyiaran Indonesia, dan pihak 

televisi juga diperingatkan oleh MUI untuk tidak menayangkan film Tanda Tanya 

di televisi. Rencana penayangan ulang film Tanda Tanya di salah satu stasiun 

televisi swasta (SCTV) pada tanggal 29 Agustus 2011, juga mendapatkan 

penolakan keras dari FPI melalui kedatangannya ke kantor SCTV. Pada akhirnya, 

film Tanda Tanya batal ditayangkan di televisi. (Yanuar 2011) 

 Masalah karena film Tanda Tanya muncul disebabkan oleh adanya tafsiran 

yang berbeda dari pihak MUI dan NU menjadi pertanyaan bagi Penulis. Film 

Tanda Tanya membahas mengenai isu pluralisme di Indonesia dan menekankan 

kepada hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan beragama tanpa ada 

unsur penghinaan maupun pembelaan terhadap agama tertentu. Indonesia sebagai 

negara yang pluralisme tetap memiliki prinsip bahwa Tuhan itu Maha Esa. Hal ini 

tercantum dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi: 

          KeTuhanan Yang Maha Esa. 

Namun masih ada pihak-pihak, seperti MUI, yang menentang dan 

mempermasalahkan adanya pluralisme di Indonesia, yang diangkat melalui film 

ini.  

 Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap film Tanda 

Tanya, termasuk juga di antaranya kalangan mahasiswa. Mahasiswa dipilih 

sebagai obyek untuk diamati dalam penelitian ini karena mahasiswa, yang biasa 
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disebut sebagai golongan intelektual muda, memiliki bakat dan potensi 

membangun bangsa ini. Mahasiswa memiliki beberapa peran di dalam kehidupan 

masyarakat, salah satunya adalah sebagai agent of change. Maksud dari agent of 

change atau agen perubahan adalah mahasiswa memiliki karakter idealis, yang 

berarti belum terpengaruh oleh kepentingan pribadi, posisi, maupun beban 

sejarah. Dengan demikian, mahasiswa bebas menempatkan diri pada posisi yang 

dianggap terbaik atau pada posisis netral yang memihak pada kebenaran sehingga 

bisa membawa suatu perubahan. (Almuhariez 2009) 

 Peran mahasiswa sebagai agen perubahan terlihat pada peristiwa Mei 

1998. Adanya pemikiran dari para mahasiswa bahwa pemerintahan orde baru 

sudah tidak efektif dan harus diubah membuat para mahasiswa melakukan 

perilaku kolektif. Gerakan protes yang dilakukan kepada pemerintah merupakan 

suatu upaya dalam membawa perubahan di Indonesia. Hingga pada akhirnya 

pemerintahan era orde baru selesai dengan ditandai turunnya Presiden Soeharto 

dari pemerintahan dan Indonesia memasuki era reformasi.   

  

I.3. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan permasalahan konflik agama melalui film Tanda Tanya, 

maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa 

yang aktif dalam organisasi kerohanian di Universitas Pelita Harapan terhadap 

film Tanda Tanya? 
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I.4. Tujuan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk mengetahui 

persepsi mahasiswa terhadap film Tanda Tanya, khususnya mahasiswa yang aktif 

dalam organisasi kerohanian di Universitas Pelita Harapan. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh Penulis, secara akademis dapat berguna 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dapat diberikan dari sebuah film 

kepada masyarakat yang menontonnya, terutama dalam memberikan pandangan 

yang baru.  

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi 

para sutradara film dalam pemilihan tema untuk film yang akan dibuat, agar setiap 

film yang diproduksi lebih memiliki nilai moral dan mengedukasi masyarakat 

yang menonton.  

 Untuk kehidupan sosial, penelitian ini berguna untuk masyarakat agar 

lebih kritis dalam memilih film yang akan ditonton dan dalam hal menangkap 

nilai-nilai yang ada dalam sebuah film.  

 

I.6. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Dalam penelitian ini, bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang 

pengambilan topik, identifikasi masalah, perumusan masalah, penjelasan tujuan, 
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dan kegunaan dari penelitian persepsi mahasiswa yang aktif dalam organisasi 

kerohanian di Universitas Pelita Harapan terhadap film Tanda Tanya.  

BAB II: OBYEK PENELITIAN 

 Bab kedua merupakan penjabaran dari ruang lingkup topik penelitian. 

Penelitian ini memiliki dua obyek, yaitu Film Tanda Tanya dan mahasiswa yang 

aktif dalam organisasi kerohanian di Universitas Pelita Harapan. Film Tanda 

Tanya akan dijabarkan melalui deskripsi singkat Film Tanda Tanya, sinopsis Film 

Tanda Tanya yang akan menggambarkan pesan dari film yang dilakonkan oleh 

tiga keluarga, dan sutradara Film Tanda Tanya, Hanung Bramantyo, yang juga 

menjabarkan tentang visi dan misi dari pembuatan Film Tanda Tanya.  

 Dalam sub bab selanjutnya akan dijabarkan mengenai mahasiswa, yang 

terdiri dari definisi mahasiswa, peran mahasiswa dalam masyarakat, mahasiswa 

Universitas Pelita Harapan, dan organisasi kerohanian di Universitas Pelita 

Harapan. Organisasi kerohanian Universitas Pelita Harapan akan dijabarkan satu 

persatu beserta nilai-nilai agama yang dimiliki oleh setiap organisasi kerohanian.  

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

 Penulis akan menuliskan teori atau sumber literatur yang mendukung 

penelitian pada bab ini. Penjabaran akan dimulai dari komunikasi, komunikasi 

massa, media massa, dan film sebagai media massa. Konsep dan teori yang 

digunakan adalah konsep persepsi dan teori Cultural Studies.  

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab keempat akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan 

digunakan. Metode tersebut adalah metode kualitatif yang termasuk di dalamnya 
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focus group discussion yang dilakukan terhadap mahasiswa yang aktif dalam 

organisasi kerohanian Universitas Pelita Harapan dan dilanjutkan dengan depth 

interview dengan Hanung Bramantyo, sutradara Film Tanda Tanya. 

BAB V: ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab kelima akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah 

didapatkan melalui data yang telah didapatkan dan diolah dalam bab empat. Hasil 

focus group discussion dan depth interview yang telah dilakukan akan dibahas 

lebih mendalam dan tetap merujuk kepada teori yang ada.  

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil dari 

hasi pembahasan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian, sedangkan saran 

adalah pendapat yang diberikan setelah mendapatkan hasil dari pembahasan yang 

ada pada kesimpulan.    




