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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

 Film adalah sebuah hasil upaya sekelompok orang atau individu untuk 

menyampaikan pesan melalui kumpulan gambar yang bergerak. Kridalaksana (1984, 

hal. 32 ) mengatakan, “film adalah suatu media komunikasi massa yang sangat 

penting untuk mengkomunikasikan tentang suatu realita yang terjadi dalam kehidupan 

sehari – hari, film memiliki realitas yang kuat salah satunya menceritakan tentang 

realitas masyarakat.” Cerita film merupakan kisah yang benar-benar bisa 

menyambungkan kejadian sehari-hari. 

 Film juga dapat menjadi perwujudan dari realitas kehidupan sosial baik 

dimasa lampau maupun yang akan datang. Film dapat dipresentasikan sebagai potret 

dari masyarakat yang kemudian diproyeksikan ke atas layar. Menurut Effendi (2000, 

hal. 54 ) film menjadi salah satu bentuk produk estetika posmoderen selain televisi 

dan media lainnya, sehingga masyarakat dapat menerima prinsip, nilai, norma, 

estetika, kebudayaan dengan mudah. Karya film melalui prosesi pengorganisasian 

gambar sehingga kisahnya benar-bernar sesuai atau seperti yang dialami oleh manusia 

daam kehidupan nyata.  

  Kontrol yang diambil alih penuh oleh sutradara dalam pengambilan gambar 

merupakan upaya implementasi impresi dari realitas yang akan dibangun yang 

nantinya akan disusun dan menjadi wadah pembentukan makna yang akan 

menghasilkan representasi. 



 Proses pembuatan film dapat dibilang cukup kompleks, terdapat berbagai 

divisi didalamnya, dari mulai produser, sutradara, pemain, hingga divisi kesenian 

lainnya yang menjadi pendukung seperti musik, teater, senirupa, dan seni suara. 

Sebagai sebuah media yang memiliki karakter audio visual, film memiliki nilai lebih 

dalam proses penyampaian pesan dan makna. Selain menjadi hiburan, film digemari 

oleh banyak orang dikarenakan film dapat menjadi sarana penyalur hobi (Husnun, 

2011). Film dapat juga dijadikan sebagai media hiburan, karena dengan menonton 

film, menimbulkan imajinasi sehingga khalayak dapat merasakan benturan emosi, 

ketegangan, haru, kesenangan yang seakan akan penonton berada didalamnya 

Dilansir dari katadata.co.id Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), 

Ricky Pesik (2019) pasar industri film di Indonesia cukup menjanjikan. Hal ini 

dikarenakan pertumbuhan penonton yang baik, layar lebar, serta banyaknya film-film 

indoensia yang ditonton oleh pemirsa.  Faktanya, pertumbuhan jumlah penonton di 

Indonesia sangat pesat yang mencapai 230% dalam jangka waktu lima tahun terakhir. 

Selain itu, layar studio yang bertumbuh cepat dari 800 layar lebar menjadi 1800 layar 

dalam tempo tiga tahun terakhir. Dikutip dari ekonomibisnis.com, Kepala Bekraf 

,Triawan Munaf (2018) menyebutkan pada akhir tahun 2015 jumlah penonton 

bioskop mencapai 16,2 juta penonton, tahun 2016 naik menjadi 37,2 penonton, tahun 

2017 42,7 penonton dan pertengahan Juli 2018 mencapai 40 juta penonton yang 

menunjukan bahwa pasar industri perfilman di Indonesia semakin meningkat. 

Fenomena ini dijadikan peluang bagi para pembuat film untuk menyalurkan ide-ide 

kreatifnya sebagai media penyampaian pesan bermanfaat yang efektif seperti pesan-

pesan moral maupun kritik sosial kedalam layar. 

Berbagai permasalahan sebagai realitas sosial di masyarakat sering kali 

menjadi inspirasi bagi para pembuat film menciptakan sebuah cerita sekaligus sebagai 



media kritik sosial. Oksinata mengatakan, “Kritik sosial adalah salah satu bentuk  

komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol  

terhadap jalannya  sebuah  sistem  sosial  atau proses bermasyarakat” (2010, hal. 33) 

atau definisi lebih mudahnya menurut Rendra (2001, hal. 15) “kritik sosial adalah 

sebagai masukan untuk menyegarkan kehidupan bermasyarakatan, kebangsaan, dan 

kenegaraan”. Dari kedua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kritik sosial adalah 

aktivitas membandingkan, memberikan tanggapan, atau pun penilaian terhadap 

sesuatu yang dinilai menyimpang atau melanggar nilai-nilai yang ada di dalam 

kehidupan masyarakat.  

Tidak hanya film, kritik sosial mampu diekspresikan melalui karya yang 

berbentuk musik, komik, karikatur, dan masih banyak lagi. Kritik sosial dalam film 

yang dimana sebuah film memiliki unsur nilai edukasi, informasi dan juga persuasi 

mampu memberikan dampak yang besar pada kehidupan masyarakat. Dari beberapa 

bentuk kritik sosial yang telah disebutkan, terdapat dua kelompok kritik sosial, yaitu 

kritik sosial secara terbuka dan kritik sosial terselubung.  

Kritik sosial belakangan ini muncul disaat sejumlah orang dalam masyarakat 

menginginkan suasana baru. Menurut Akbar (1997, hal. 12) Kritik sosial  juga dapat 

diartikan sebagai sebuah inovasi, yang dimana kritik sosial dapat menjadi sarana 

komunikasi gagasan-gagasan baru sembari menilai gagasan-gagasan lama. Kritik 

sosial dalam tahapannya berusaha mengubah sifat konservatif masyarakat guna 

mendapatkan perubahan sosial. 

Beragam metode penyampaian kritik sosial telah tercipta. Mulai dari cara 

tradisional seperti berdemonstrasi, menggunakan satire atau sindiran langsung 

maupun tidak langsung, dan kesenian melalui media massa. Dalam film, kritik sosial 

sering diselipkan guna menjangkau khalayak banyak di berbagai golongan. Film 



mampu menggambarkan berbagai macam polemik sosial yang terjadi di realita 

menggunakan seni, dimana kritik cenderung membuat kesan yang mengarah ke hal 

yang berunsur negatif, namun kritik sosial yang diproyeksikan kedalam film memiliki 

tujuan untuk membangun dan memimpin kearah jalan yang baik dan benar.  

Pada praktik politik, kritik sosial dihadirkan guna mendapat suasana yang 

lebih demokratis dan terbuka. Dalam hal ini kritik sosial cenderung mengarah ke 

aspek power, kekuasaan negara yang biasa dicerminkan sebagai sosok yang punya 

kecederungan distorsif, koruptif, eksesif, represif, kolusif sehingga perlu adanya 

pengawasan atau kontrol. Karena sifatnya yang membangun atas tanggapan umum, 

kritik merupakan alat pembaru yang menghantam penyelewengan dan menekan para 

pelanggar, namun teknologi yuridis ini digunakan atas nama emansipasi sejarah 

tertentu (Eagleton, 2003, hal. 2), sehingga, khalayak dapat menciptakan tindakan 

preventif dari fenomena penyimpangan sosial yang pernah terjadi. 

Kritik sosial yang ditujukan kepada elit politik juga dapat mengarah kebidang 

gaya kepemimpinan. Menurut Thoha (2013, hal. 49) gaya kepemimpinan merupakan 

norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba 

mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Gaya kepemimpinan 

merupakan aspek penting untuk mencapai suatu tujuan. Karena pengaruhnya yang 

sangat besar, banyak orang yang menjadikan media massa sebagai sarana kritik sosial 

untuk gaya kepemimpinan para pemimpin. 

Banyak media yang menjadi sarana penyampaian kritik sosial, salah satunya 

adalah film. Kritik sosial yang disampaikan didalam film dikarenakan memang 

adanya konflik-konflik sosial yang terjadi di realita lingkungan masyarakat. Penelitian 

yang dibuat oleh Yunissa Regina pada tahun 2017 yang mengambil konflik pada film 

The Hidden Figures yang dibuat oleh Theodore Melfi pada tahun 2016. Film ini 



menjadi kritik sosial atas pristiwa rasisme kepada ras kulit hitam dan juga perempuan 

yang terjadi kepada pegawai perempuan NASA yang juga merupakan ras kulit hitam 

pada tahun 1960an. Padahal, jika ditinjau dari prestasi, perbedaan warna kulit dan 

gender tidak menjustifikasi kemampuan yang seseorang miliki. Pada penelitian ini, 

peneliti akan menganalisa kritik sosial terkait gaya kepemimpinan Pablo Escobar 

yang tergambar melalui serial televisi Narcos season 1. 

Jika dibandingkan film dan serial drama Amerika, film dan serial televisi 

dalam negri masih butuh meningkatkan kualitasnya. Dilihat dari totalitas para 

pemainnya, para pemain memerankan perannya dengan sangat menjiwai. Tim 

produksi perfilman Amerika juga menunjukan kehebatannya dalam pengaplikasian 

efek, latar, bahkan sampai riasan para pemain yang mengaggumkan. Sebagai 

contohnya adalah serial drama The Walking Dead yang segala unsur pendukung 

didalamnya dibuat sangat apik sehingga mampu mengimbangi film-film Box Office. 

Dari segi jumlah dan durasi tayangan serial telivisi Amerika juga berbeda, jumlah 

episode telah ditentukan sehingga mereka dapat memaksimalkan konten penyampaian 

pesan didalamnya dan tidak melebih-lebihkan dengan tujuan komersial. Hal ini lah 

yang membuat rasa penasaran para penontonnya meningkat sehingga para 

penontonnya tidak mau melewatkan tayangan tersebut.  

 Dengan perkembangan teknologi media baru, internet menawarkan kemudahan 

mengakses film maupun serial televisi sudah dapat dinikmati para pemirsa. Fenomena 

ini turut mengubah cara menonton film konvensional (televisi atau bioskop) yang 

sekarang dapat dilakukan dengan komputer atau smartphone dengan menggunakan 

internet. Kita dapat mengakses film melalui media apa saja, kapan saja dan dimana 

saja tidak terhalang oleh waktu selama kita terkoneksi jaringan internet. 



  Banyak platfom yang dapat digunakan, pada abad ke-21 ini, orang berlomba 

menciptakan platform-platform media sosial maupun hiburan berbasis internet. Para 

pengguna internet pun semakin dimanjakan dengan munculnya berbagai inovasi dari 

domain-domain baru dengan fitur-fitur canggihnya yang ‘menyulap’ beragam konten 

media bermigrasi ke dalam bentuk digital. Salah satu fitur yang didapat dengan 

adanya media baru adalah dibidang hiburan.  Pada saat ini, hampir semua hal dapat 

kita temukan di internet, termasuk streaming platform. 

 Dewasa ini, sudah banyak streaming platform yang menawarkan jasanya yang 

memberikan kemudahan bagi kita untuk mengakses perpustakaan film maupun serial 

televisi. Salah satunya adalah streaming platform Netflix. Netflix merupakan salah 

satu streaming platform yang menyediakan berbagai macam film dan serial televisi 

untuk kita nikmati. Netflix memungkinkan kita untuk mengakses film-film Box Office  

terbaru sampai dengan yang sudah lama, dan juga menyediakan film dan serial 

televisi dengan konten originalnya sendiri. Uniknya, di dalam platform ini, 

perpustakaannya selalu berkembang menjadi lebih besar, dan tidak pernah mengecil. 

Namun, kesepakatan Netflix dengan pemilik konten mencegah Netflix untuk 

menyimpak semua konten untuk selamanya. Perbaharuan perpustakaan film netflix 

cukup sering terjadi, antara seminggu sampai dengan sebulan sekali. Disisi lain, hal 

ini juga merupakan tindakan pencegahan untuk para penggunanya menjadi bosan.  

 Beberapa film dan serial televisi yang paling sering diperbincangkan 

bedasarkan genrenya  ada Stranger Things digenre Sci-Fi , Riverdale digenre drama, 

The Haunting of Hill House  digenre horror, Atypical digenre drama komedi, Ted 

Bundy Tapes digenre dokumenter, dan masih banyak lagi. Semua film dan serial 

televisi di dalam Netflix dapat diakses oleh kita dengan cara menjadi pelanggan. 

Netflix mengharuskan pelanggannya untuk membayar setiap bulan dengan biaya yang 



telah ditentukan sesuai dengan paket yang dipilih untuk mengakses berbagai macam 

tayangan hiburan tanpa batas. 

 Diantara film dan serial televisi diatas, terdapat satu serial drama yang sangat 

populer dan menjadi salah satu pelopor kesuksesan Netflix ketika berganti menjadi 

perusahaan yang menyediakan jasa streaming platform film dan serial drama, yaitu 

Narcos. Sejak pertama kali dikeluarkan pada tahun 2015, Netflix tetap menjadikan 

Narcos rekomendasi bagi para penikmat tayangan crime-drama, drama, dan biografi. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Gambar 1.1. poster Narcos 
(Sumber : nme.com) 

 
 Narcos terinspirasi dari kisah klasik raja kriminal Pablo Escobar, 

menceritakan ketegangan situasi yang mencekam pada era 1970 sampai akhir 1980an 

di kota kecil di Kolumbia bernama Medellin dan Bogota. Bagaikan roda yang 

berputar, bisnis narkoba berjenis kokain yang dilakukannya telah membawanya ke 

puncak kejayaannya menjadi seorang yang  sukses, namun juga menjerumuskannya 

ke hal yang merugikan bagi dirinya sendiri maupun sekitarnya. Dibalik berlimpahnya 

kekayaan, ketenaran yang Escobar miliki, ia juga memiliki konflik yang luar biasa 

terhadap pemerintah kolombia dan Amerika Serikat dengan diadakanka kebijakan 



ekstradisi untuk para kriminal dari kolombia. Tidak berhenti disini saja, kekuasaan 

yang dimiliki oleh Escobar mengarahkan dirinya pada tindakan berbagai macam 

kekerasan verbal maupun non verbal.  

 Di pertengahan cerita, salah satu pemeran utama mengatakan: “just like that, 

an honest man blinked” atau “hanya seperti itu, seorang pria jujur berubah” Hal ini 

sebenarnya mempunyai muatan kritik yang menyindir keseriusan para elit politik 

maupun masyarakat di Kolumbia pada saat itu yang mengacu pada ketidak kokohan 

pendirian apa bila dihadapkan dengan orang yang berkuasa (dalam cerita ini adalah 

orang yang memiliki banyak uang). Faktanya, dilansir dari cnnindonesia.com, 

Escobar bertanggung jawab atas hilangnya 46.612 nyawa salah satunya adalah Luis 

Carlos Galan seorang kandidat presiden, Guillermo Cano yang merupakan seorang 

wartawan, mentri kehakiman, lebih dari 200 hakim, dan lebih dari 1000 polisi yang 

hampir menyeretnya ke jeruji penjara. Namun, dengan kuasa yang ia miliki, ia 

berhasil membuat “penjara”nya sendiri bernama “La Catedral”. Tidak sebagai fungsi 

penjara semestinya, La Catedral lebih untuk mengusir musuh Escobar dan 

melindunginya dari upaya pembunuhan, daripada menahan Escobar. Film ini 

memberikan gambaran akan keadaan bangsa Kolumbia pada masa itu, terjadinya 

krisis kepercayaan, terror, tekanan, dan kerusuhan di berbagai aspek. 

 Dalam survey yang dikutip dari Independent.co.uk, serial drama Narcos 

menempati urutan ke 2 untuk serial televisi paling diminati dan ditunggu-tunggu. 

Padahal, Narcos merupakan serial televisi ogirinal buatan Netflix yang tidak memiliki 

akses untuk beriklan atau terdaftar di TV untuk membuat orang menonton Narcos. 

Hasilnya, sebagian besar proses promosi hanya bedasarkan dari perbincangan mulut 

ke mulut, dan media sosial. Fanbase  media sosial juga terus aktif dan diperbarui agar 

para penonton atau penggemar Narcos mendapat kesempatan untuk berinteraksi satu 



sama lain, dan tidak hanya dapat menyebarkan berita tentang acara tersebut, tetapi 

mendorong pemirsa untuk terus kembali dengan setiap episode atau season baru. Hal 

ini tentu diraih dengan dukungan para tim dibelakang layar dan juga alur ceritanya itu 

sendiri. 

 

Gambar 1.2 Average Demand Expressions, independent.co.uk September 2015 
(Sumber : www.independent.co.uk,) 

 
  Serial televisi yang diproduksi sejak dari tahun 2014 dan rilis pada 28 Agustus 

2015 diadaptasi dari kisah nyata, Narcos mengemas cerita dengan menyisipkan arsip 

yang sebenarnya di dalam setiap episodenya. Menghadirkan adegan teror yang 

ditimbulkan oleh adanya peredaran narkoba, yang menyebabkan ke-chaos-an di 

berbagai aspek kehidupan di Kolombia pada tahun 1970 sampai dengan akhir 1980 

oleh gembong narkoba Pablo Escobar. Hal ini membuat Kolombia sebagai negara 

dengan perdagangan narkoba jenis kokain  terbesar di dunia (Mccarthy, 2011). Versi 

crimeandinvestigation.co.uk, Escobar mampu menyelundupkan sampai dengan 50ton 

kokain dari kolombia per bulannya yang membuat ia menjadi pemasok 80% kokain di 

dunia dan menjadikan manusia terkaya pada saat itu. Dilansir dari majalah Forbes 

1989 kekayaan Escobar mencapai $3 juta us dollar.  



 Kesuksesan Narcos dibuktikan dengan terdaftarnya menjadi nominasi ajang 

perhargaan-penghargaan bergengsi di dunia, seperti menjadi nominasi Golden Globes 

2016 untuk “Best Television Series – Drama dan Best Performance By An Actor In A 

Television Series – Drama”, primetime Emmy Awards 2016 untuk “Outstanding 

Single Camera Picture Editing For A Drama Series, Outstanding Original Main Title 

Theme Music, dan Outstanding Main Title Design”,  Bafta 2016 unuk “Best 

1International”, dan memenangkan nominasi “Best Action (Tv Spot / Trailer /Teaser 

For A Series)” pada Golden Trailer Awards tahun 2016, 2017 dan 2018, dan “Best 

Music Supervision In A Television Drama” Guild Of Music Supervisors Awards pada 

tahun 2016. Hal ini tentu saja diraih karena kesuksesan semua tim yang terlibat 

sehingga mampu mengemas cerita dengan baik yang akhirnya merepresentasikan 

cerita seperti aslinya.   

 Pada serial ini, peneliti melihat beberapa kemiripan fenomena yang terjadi di 

Kolombia pada saat itu dengan budaya Indonesia. Salah satu kutipan yang terkenal di 

Kolumbia pada saat itu adalah “Plato O Plomo” yang berartikan “terima suap atau 

hadapi pluru”. Kutipan ini mengarahkan kepada keputusan elit politik Kolombia yang 

mengangkat Escobar sebagai salah satu dewan perwakilan dengan imbalan Escobar 

membiayai kampanye partai mereka, dan hal ini sudah menjadi hal yang lazim 

dilakukan.  

 Dibalik alur historis yang dikemas secara baik, ketenaran yang Narcos miliki, 

dan alasan-alasan mengapa serial televisi tersebut layak untuk ditonton, terdapat kritik 

sosial mengenai gaya kepemimpinan Escobar yang penuh dengan kekerasan. Terdapat 

juga dampak yang berpotensi untuk terjadi apabila seseorang belum ‘siap’ menonton 

tayangan yang kaya akan adegan kekerasan. Seperti teori kultivasi yang dikemukakan 

oleh Gerbner pada tahun 1969 bersama teman-temannya yang memusatkan 



perhatiannya pada dampak menonton tayangan televisi pada  prilaku pemirsa yang 

menonton televisi dalam jangka waktu yang panjang. Dijelaskan oleh Gerbner (1976)  

pada jurnalnya, Living with television, volume 26 yang menyatakan :  

“High frequency viewers of television are more susceptible to media messages and the belief 
that they are real and valid. Heavy viewers are exposed to more violence and therefore are 
effected by the Mean World Syndrome, the belief that the world is a far worse and dangerous 
place then it actually is.” 

 
Menjelaskan  bahwa semakin sering orang menonton televisi dengan adegan 

kekerasan didalamnya, maka mereka akan memandang dunia nyata seperti yang 

digambarkan dan memiliki nilai-nilai serta ideologi yang ditampilkan dalam TV.  

 Bedasarkan latar dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, 

banyak hal yang dapat dipetik dari serial televisi ini, salah satunya adalah mengapa 

kritik sosial merupakan aspek penting bagi kehidupan elit perpolitikan. Elit politik 

merupakan sekelompok kecil masyarakat yang menguasai kekuasaan politik dalam 

masyarakat. Oleh sebab itu, kritik sosial dapat dijadikan sebagai WatchDog untuk 

mengawasi tindakan yang dihasilkan oleh sekelompok orang yang memiliki power  

atau kekuasaan. Serial ini juga menjelaskan gaya kepemimpinan yang dulakukan oleh 

orang yang memiliki kekuasaan yang besar dan mengajarkan untuk bersikap peduli 

terhadap orang lain, jujur, dan memihak pada jalan yang benar walaupun sulit.  

 Serial ini merarik untuk diteliti karena film sebagai salah satu produk 

komunikasi massa membawa misi untuk mendidik atauedukasi. Akan tetapi, melalui 

penggambaran seorang kriminal yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam 

serial ini, fungsi mendidik tersebut perlu dipertanyakan kembali, sehingga akan 

sangat menarik untuk melihat bagaimana seorang kriminal memimpin sindikatnya 

dalam serial televisi ini dengan memperhatikan penampilan, gaya bahasa, gestur 

tubuh dan sebagainya yang dapat dilihat melalui analisa semiotika. Dari pemaparan 

identifikasi masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 



Analisis Semiotika Gaya Kepemimpinan Pablo Escobar Serial Drama Narcos Season  

1. 

  

1.3 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah tertera 

diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Gaya 

Kepemimpinan Pablo Escobar Digambarkan Dalam Serial Televisi Narcos 

Season 1? 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan Pablo Escobar yang tergambar dalam 

serial televisi Narcos season 1. 

2. Untuk mengetahui tentang gaya kepemimpinan melalui serial televisi Narcos 

Season 1. 

1.5. Manfaat Penelitian  

1.5.1. Manfaat Akademis 

1. Untuk memperkaya literatur terhadap pembangunan studi semiotika dalam 

memaknai adegan yang terdapat didalamnya melalui serial televisi Narcos 

Season 1. 

2. Untuk memperkaya literatur mengenai gaya kepemimpinan yang digambarkan 

melalui elemen-elemen dalam serial televisi. 

3. Untuk memperkaya literatur mengenai kritik sosial yang digambarkan melalui 

elemen elemen film dalam serial televisi. 

 



1.5.2 Manfaat Praktis 

 Signifikansi praktis dari penelitian ini adalah sebagai panduan evaluasi untuk 

para pembuat film dan mampu memberikan deskripsi dalam membaca makna-makna 

yang terkandung dalam sebuah film atau serial melalui analisis kritik sosial, serta 

menambah pengetahuan dalam dunia perfilman atau sinematografi. 

	  




