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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Permasalahan yang terjadi adalah  mulai hilangnya sikap menghargai 

perbedaan didalam keberagaman yang disebabkan oleh tindakan pemecah belah 

oleh pelaku individu maupun kelompok yang menggunakan media. Pelaku 

melakukan tindakan-tindakan tersebut dengan bermacam-macam motif, 

berdasarkan penyidikan aparat kepolisian yang menangani kasus serupa  motifnya 

antara lain mengenai masalah politik, motif ekonomi, motif sosial, dan masih 

bermacam lagi yang dikemas dan disebarkan dimedia sosial dalam bentuk konten 

tentang SARA sehingga memberikan dampak yang buruk bagi nilai kemajemukan  

masyarakat Indonesia, antara lain mulai tumbuhnya sikap dan tindakan separatis 

terhadap kelompok atau individu tertentu.  

 

Khususnya untuk kasus SARA, Indonesia mengalami peningkatan. Menurut 

data yang dimiliki Komnas HAM, Jawa Barat merupakan provinsi yang 

menempati posisi tertinggi dalam pelanggaran serupa yang kemudian di-ikuti oleh 

DKI Jakarta. Tercatat sejak tahun 2014 sampai 2016 terjadi peningkatan. Tahun 

2014 tercatat 74 pengaduan, meningkat menjadi 86 pengaduan di tahun 2016. Dan 

enam bulan pertama tercatat 34 kasus pelanggaran.  

 

Berkaitan dengan kasus SARA. Kota Yogyakarta memiliki slogan Kota Pelajar 

dan juga Kota Toleransi. Bagi penduduk dari luar kota, Yogyakarta menjadi 

destinasi wisata dan juga pilihan bagi mahasiswa luar kota sebagai salah satu kota 

pilihan untuk belajar. Oleh karena itu, kota Yogyakarta memiliki banyak 

masyakarat yang pluralisme karena menjadi kota destinasi.  

 

Tetapi, pada tanggal 23 Maret 2016 terjadi penyerangan terhadap Lembaga 

Permasyarakat Cebongan, Sleman, DIY dengan empat orang yang berasal dari 

Nusa Tenggara Timur yang tewas. Setelah kejadian itu, terjadi kesenggangan 
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antara penduduk NTT dengan masyarakat Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu 

tumbuh juga stereotip yang kurang baik tidak hanya untuk orang dari NTT tetapi 

juga berdampak kepada orang etnis Papua. Stereotip tersebut tumbuh di 

masyarakat karena perbuatan segelintir orang, yang kemudian stereotip tersebut 

disama-ratakan yang berdampak timbulnya diskriminasi terhadap orang timur dan 

khususnya orang Papua.  

 

Dengan tumbuhnya stereotipe buruk tersebut dan juga diskriminasi, kota 

Yogyakarta mengalami peningkatan sikap intoleran yang tentunya akan merubah 

stereotipe orang mengenai Yogyakarta sebagai kota yang aman, nyaman, dan juga 

kota yang dikenal sebagai Kota Pelajar dan juga Kota Toleransi. 

 

Hingga kini, sikap intoleran tersebut mulai terjadi kembali tidak hanya sebatas 

terjadi di kota Yogyakarta tetapi terjadi di lingkungan mana saja terutama di media 

sosial. Seperti kasus yang akhir-akhir ini terjadi yaitu mengenai desain uang 

keluaran terbaru yang pada desain uang nominal Rp.10.000,- terdapat gambar 

salah satu pahlawan nasional Frans Kaleipo yang berasal dari Papua. Muncul 

kurang respon yang tidak baik dari pengguna sosial media yang mencemooh Frans 

Kaleipo sehingga menimbulkan kembali konflik SARA. 

 

Target yang menjadi sasaran dari konten-konten SARA tersebut adalah 

kalangan anak-anak dan remaja karena banyak dari mereka menggunakan internet 

dan di usia tersebut anak-anak dan remaja rentan dipengaruhi, sedangkan pelaku 

penyebar konten SARA adalah orang dewasa. Banyaknya jumlah  pengguna 

internet yang merupakan anak-anak dan remaja  dibuktikan melalui studi yang 

dilakukan oleh lembaga PBB, UNICEF, bersama mitra, dan juga Kementrian 

Komunikasi dan Informatika dan Universitas Harvard, AS. Studi tersebut 

merekam aktivitas dari sampel 400 anak-anak dan juga remaja yang berusia 10 

sampai dengan usia 19 tahun di Indonesia. Sebanyak 98 persen tahu mengenai 

internet dan 79,5 persen menggunakan internet. 

 

 I.1.1 Slogan Yogyakarta Kota Toleransi 
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Yogyakarta selalu mengalami peningkatan jumlah pendatang dengan 

tujuan destinasi dari berbagai aspek salah satunya aspek pendidikan. Pada 

tahun 2013 tercatat sekitar 310.860 mahasiswa dari 33 provinsi yang ada di 

Indonesia yang belajar di Yogyakarta. Dari jumlah tersebut disimpulkan 

terdapat 78,7 persen adalah mahasiswa perantauan. Dengan begitu, Yogyakarta 

menjadi kota yang memiliki penduduk beragam yang berasal dari banyak kota. 

Selain dari penduduknya yang beragam, pada tahun 2013 Yogyakarta juga 

melakukan branding “Yogyakarta City of Tolerance”.
 

 

I.1.2 Wujud Visual Budaya Indonesia 

 

Gaya visual menjadi hal yang menarik untuk diamati karena 

mengandung unsur ekspresi terluar dari sebuah objek yang mudah dicerna oleh 

mata. Selain itu wujud visual juga menjadi representasi menyeluruh sub sosial 

budaya yang menjadi sosok formal.  

 

Khususnya di Indonesia, budaya visual seni budaya Indonesia yang 

banyak  mengalami rekayasa visual dari negara adikuasa salah satunya di 

bidang desain. Dominasi kebudayaan yang kuat dari negara adikuasa 

menyebabkan melemahnya wujud budaya visual tersebut sehingga 

menyebabkan kurang pedulinya juga masyarakat dalam mengenal wujud asli 

bahkan melestarikannya sehingga terjadi pergeseran. Tetapi, walaupun secara 

visual khususnya dibidang desain dalam konteks animasi mengalami 

pencampuran gaya, tetapi Indonesia sebenarnya memiliki beragam wujud 

visual khas yang dapat menjadi jati diri wujud budaya visual yang mana dapat 

dimanfaatkan untuk mengenalkan dunia bahwa Indonesia memiliki ciri khas 

yang unik. 

I.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dapat di identifikasi beberapa masalah 

dalam sebagai berikut: 

1. Terjadi kesenjangan sosial dan budaya di Indonesia. 

2. Banyak terjadi tindakan kekerasan akibat peningkatan dari sikap intoleran. 
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3. Kurangnya kepedulian dalam menggunakan elemen budaya visual Indonesia 

dalam gagasan animasi di Indonesia. 

4. Masih kurangnya konstribusi desainer untuk mengemukakan pendapatnya 

mengenai pluralisme. 

I.3 Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan, 

dibutuhkan batasan masalah, antara lain: 

1. Sikap peduli keberagaman mulai menghilang. 

2. Anak remaja menjadi korban dari sikap intoleran. 

3. Masyarakat lokal maupun luar Yogyakarta mulai mempertanyakan slogan 

“Yogyakarta Kota Toleransi” dengan adanya isu intoleran. 

4. Kurangnya konstribusi desainer dalam mengemukakan pendapat mengenai 

pluralisme terlebih dalam bentuk animasi. 

I.4 Perumusan Masalah 

Dengan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

diuraikan adalah “Bagaimana merancang animasi 2D sebagai media yang mampu 

meningkatkan kembali rasa toleransi dan solidaritas dalam pluralitas?” 

 

I.5 Tujuan Penelitian 

 

Dengan permasalahan yang telah diketahui, maka tujuan yang akan di capai sebagai 

solusi yakni sebagai berikut:  

 

1. Meningkatkan rasa toleransi dan solidaritas dalam menghargai pluralisme. 

2. Meningkatkan awarness terhadap tindakan pemecah-belah dalam hidup 

keberagaman. 

3. Mengkomunikasikan dukungan tentang pluralisme melalui film animasi sebagai 

salah satu kontribusi desain. 

4. Menjadi pendukung sekaligus solusi dalam meningkatkan kepedulian terhadap 

kelestarian budaya visual Indonesia. 
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I.6 Manfaat Penelitian 

 I.6.1 Masyarakat 

Pentingnya menghargai keberagaman dalam  mencapai tujuan  hidup bersama 

dengan sikap toleransi. Khususnya dalam  hidup berkeluarga, sebagai orang 

tua dalam keluarga akan lebih baik mengajarkan sikap toleransi sehingga anak 

dapat tumbuh menjadi pribadi dewasa yang baik dan berbaur dengan siapa saja 

yang berbeda baik secara fisik maupun non-fisik seperti sikap, perilaku, pola 

pikir, dan budaya. Dengan tumbuhnya sikap toleransi dan pluralisme. Selain 

itu dengan adanya animasi ini, dapat mengenalkan  kemasyarakat luas bahwa 

elemen visual budaya Indonesia perlu untuk dikenali. 

 I.6.2 Institusi 

Pengembangan strategi penyampaian melalui animasi yang membahas 

mengenai pluralisme di-Indonesia dapat menjadi inovasi yang baru terutama 

yang menyasar pada khalayak sasaran anak remaja dan dewasa. Mengingat 

dari survey dan pengumpulan data yang membuktikan bahwa minat remaja dan 

dewasa saat ini tertuju pada media visual berupa film, video, atau gambar 

bergerak. Bila memperhatikan minat remaja dan dewasa, langkah mengemas 

nilai pluralisme kedalam animasi merupakan langkah yang tepat. Dan juga 

perlunya menggunakan elemen visual budaya Indonesia sebagai langkah untuk 

melestarikan sekaligus mengenalkan budaya visual Indonesia di mata dunia. 

 I.6.3 Penulis 

Meningkatnya sikap toleransi yang ditunjukkan oleh banyak orang terhadap 

nilai pluralisme adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Dengan 

meningkatnya nilai dan sikap tersebut, Indonesia akan kembali sepenuhnya 

hidup didalam nilai keberagaman dan toleransinya. 

 

I.7 Metode Pengumpulan Data 

 

a) Angket/Kuesioner 
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Pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab 

secara tertulis juga oleh koresponden. Pertanyaan yang diajukan dalam 

angket/kuesioner berupa pertanyaan yang menyangkut pengalaman pribadi dan 

pendapat mengenai sikap sentimen rasial dan diskriminasi. 

 

b) Literatur 

Pengumpulan data-data dari studi literatur ini didapatkan dari buku-buku 

dengan isi yang bersangkutan dengan topik penelitian. Sumber literatur juga 

tidak hanya dari buku saja, tetapi juga melalui media lainnya seperti karya 

ilmiah, jurnal, tugas akhir, artikel dan juga media elektronik lainnya. 

 

c) Wawancara 

Dengan melakukan wawancara, data yang diperoleh pastinya lebih maksimal 

karena dengan adanya wawancara maka penulis tidak hanya sekedar 

mendapatkan jawaban tetapi juga solusi serta info tambahan lainnya seperti 

pengalaman pribadi narasumber. 

I.8 Sistematika Penulisan 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, manfaat penelitian, tujuan 

penelitian, perumusan masalah, kerangka berfikir dan sistematika 

penulisan. Berisi tentang apa saja mamfaat-mamfaat yang di dapatkan 

oleh masyarakat, institusi dan penulis. 

 

 BAB II : TINJAUAN UMUM 

Memuat teori-teori yang menjadi dasar penelitian, analisa, serta kajian 

data yang berhubungan dengan nilai-nilai dan pengulasan topik 

mengenai keberagaman, serta teori media visual. 
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 BAB III : STRATEGI KOMUNIKASI 

Memuat desain penelitian, populasi dan sampel, metode yang 

digunakan dalam meneliti subjek, serta strategi penyampaian sebagai 

solusi. 

 

 BAB IV : STRATEGI KREATIF 

Berisi tentang konsep-konsep yang telah direncanakan kedalam media 

visual sebagai wujud dari penyampaian solusi untuk topik dan subjek. 

 

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dari kajian dan analisa-analisa dari sumber 

yang salah telah dilakukan serta mampu menjawab rumusan 

permasalahan yang ada di bagian pendahuluan, selain itu terdapat juga 

saran untuk objek dan subyek yang teliti. 
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I.9 Sistematika Perancangan 
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