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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki dasar negara yang dibuat berdasarkan nilai-nilai, adat istiadat, 

kebudayaan, dan moralitas yang terkandung dalam pandangan hidup dan budaya 

Bangsa Indonesia. Dasar negara tersebut disebut sebagai Pancasila. Pada tiap 

lambang negara terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menggambarkan 

keberagaman yang ada di negeri Indonesia. 

Masyarakat Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku, ras, 

budaya, dan agama. Keberagaman ini juga yang membuat Bangsa Indonesia 

memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun 

tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika tertera pada tiap simbol negara 

Indonesia (Junaedi, 2013). 

Perbedaan  yang tersebut di atas membuat bangsa Indonesia tergolong 

dalam masyarakat yang plural dan multikultural. Namun sayangnya masyarakat 

Indonesia jaman sekarang kurang menghargai keberagaman yang ada di Indonesia 

(Ma’arif, 2005). Dalam kenyataannya masih saja banyak orang yang 

mempermasalahkan suku, ras, budaya, dan agama yang ada di Indonesia.  

Salah satu media yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai 

keberagaman yang ada di Indonesia adalah film. Film bisa dijadikan sebagai 

media penyampaian pesan kepada masyarakat melalui cerita atau narasi yang ada 

di dalam film tersebut.  
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Dapurfilm.com (“Hanung Bramantyo”, diakses pada 7 Juli, 2011) 

menjelaskan bahwa beberapa tahun belakangan ada beberapa film yang mencoba 

mengangkat ide cerita mengenai keberagaman. Salah satu film yang mencoba 

mengangkat isu mengenai keberagaman yang ada di Indonesia adalah film ? yang 

diproduksi pada tahun 2011.  Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo. 

Seperti yang dijelaskan dalam situs resmi film ? ini, Hanung Bramantyo telah 

memproduksi 14 film layar lebar, dan memang beberapa film garapan Hanung 

mengangkat isu mengenai keagamaan di Indonesia. 

Akbar pada situs republika.co.id  (diakses pada 7 April, 2011)  

menjelaskan hasil wanwancaranya dengan Hanung. Dijelaskan bahwa Hanung 

Bramantyo memaparkan mengenai filmnya yang menceritakan mengenai 

keberagaman yang ada di Indonesia itu merupakan suatu gagasan yang sudah 

lama ada. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Hanung 

mengangkat isu keberagaman dalam film ?. Penulis tertarik untuk meneliti film 

ini karena penulis juga ingin mengetahui seberapa dalam pemahaman sutradara 

film ? ini mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih judul Penggambaran 

Superficial Multiculturalism melalui Karakter Utama dalam film ? (2011). Penulis 

ingin mengetahui seberapa dalam pemahaman sutradara mengenai keberagaman 

Indonesia. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah mengenai 

topik penelitian ini adalah multikulturalisme seperti apa yang sebenarnya 

digambarkan dalam film ?? 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis membatasi penelitian mengenai keberagaman ini dari keputusan-

keputusan yang diambil para tokoh utama yaitu Tan Kat Sun, Ping Hen, Menuk, 

dan Soleh dalam menghadapi ketegangan sebelum terjadinya konflik. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui multikulturalime 

seperti apa yang digambarkan dalam film ?. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penulisan ini bagi penulis adalah untuk meraih gelar sarjana seni dari 

universitas dan juga menambah pengetahuan penulis mengenai keberagaman yang 

ada di Indonesia. 

Manfaat penelitian ini bagi pembaca, pembaca bisa memahami bagaimana 

keberagaman yang ada di Indonesia bisa digambarkan melalui film. Melalui hasil 

penelitian ini juga,  pembaca bisa memahami seberapa dalamkah film ? ini 

menggambarkan keberagaman yang ada di Indonesia. 

Sedangkan manfaat penelitian ini bagi universitas adalah hasil penelitian 

ini bisa digunakan sebagai penuntun mahasiswa yang juga mengambil topik 

skripsi atau Tugas Akhir yang berkaitan dengan isu keberagaman di negara 

Indonesia.
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