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Abstract 

United States well known the super power counter that has important role on 

international system therefore it also has strong influence for the other country but 

when the 9/11 tragedy was happen, America image as strong country was diminished. 

Olympus Has Fallen is one of movies that contain some values that capable to 

influence the viewer perspective about their image. This study aimed to describe 

about International Relations of Mulawarman University Student perception toward 

The United State’s image built through Olympus Has Fallen Movie, applying 

propaganda theory, image theory and perception theory to analyze the perception of 

International Relations of Mulawarman University Student toward United State’s 

image after they watch Olympus Has Fallen Movie. Data analysis technique used is 

qualitative analysis using Miles and Huberman analisys technique. The data 

presented is primary that obtained directly from respondents from interview and 

secondary data. The results of this research show that Olympus Has Fallen Movie 

has some values that aim to built United States image.These values are American 

heroic image, how important America in internatonal security system, America’s 

military force and America’s intencity on fighting the terrorist. These values 

influence the perception of International Relations of Mulawarman University student 

toward United State image. 

 

Keywords: Perception, International Relations of Mulawarman University, United 

States Image, Olympus Has Fallen Movie. 

 

Pendahuluan 

Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki dominasi besar di mata dunia. 

Amerika Serikat dikenal dengan pengaruhnya di bidang militer dan juga bidang 

ekonomi. Dalam bidang militer, negara ini memiliki keunggulan dalam hal nuklir, 

angkatan udara dan angkatan laut yang tangguh serta memiliki kemampuan menebar 

pengaruhnya di seantero dunia. Dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat juga 

mendominasi dengan pendapatan nasionalnya yang tinggi dan merupakan negara 

dengan posisi terbaik untuk mengambil keuntungan dari globalisasi. Dengan 
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pengaruhnya di bidang militer dan bidang ekonomi ini maka Amerika Serikat 

menjadi negara yang memiliki teknologi yang sangat maju dibanding dengan negara–

negara lain. Dalam sistem internasional, Amerika Serikat merupakan kekuatan 

dominan penggerak sistem hegemoni. Hegemoni Amerika Serikat mencengkeram 

pada berbagai bidang, seperti ekonomi, budaya, politik luar negeri, dan militer.  

 

Namun peristiwa 11 September 2001, dimana pertahanan keamanan Amerika Serikat 

berhasil ditembus oleh teroris dan mengakibatkan dua gedung pentingnya yaitu 

World Trade Center dan Pentagon yang merupakan markas Departemen Pertahanan 

Amerika hancur. Aksi terorisme ini merupakan tragedi nasional bagi Amerika. 

Sebanyak 2.753 orang meninggal karena peristiwa ini. Kerugian secara finansial pun 

harus ditanggung oleh Amerika. Dalam sektor ekonomi, kerugian yang diderita 

karena lumpuhnya aktifitas Gedung WTC mencapai US$ 123 miliar. 

(http://edition.cnn.com/2013/07/27/us/september-11-anniversary-fast-fact/). Selain 

dampak finansial, tragedi ini juga memberikan dampak psikologis kepada masyarakat 

Amerika. Serangan yang menewaskan ribuan orang tersebut menjadi pukulan bagi 

kepercayaan masyarakat Amerika Serikat terkait sistem keamanan nasionalnya.  

 

Keamanan Amerika yang ditembus oleh serangan teroris pada 11 September 2001 ini 

membuat image Amerika sebagai Negara Adidaya memudar. Pemerintah Amerika 

pun segera bertindak. Dibawah kepemimpinan Presiden George W. Bush, perang 

terhadap terorisme dijadikan sebagai agenda pemerintahan, pemerintah Amerika 

melibatkan berbagai pihak demi mencapai tujuannya tersebut termasuk industri 

perfilmannya. Pemanfaatan film sebagai media propaganda untuk mempengaruhi 

opini publik telah berlangsung sejak era Perang Dunia I hingga sekarang. Pada era 

Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Amerika memproduksi film-film yang bertujuan 

untuk membentuk opini publik agar keterlibatannya dalam Perang Dunia mendapat 

dukungan dari masyarakat. Pasca Perang Vietnam, Amerika memproduksi film-film 

yang yang mengangkat tema kepahlawanan yang berlangsung hingga era 1990-an. 

Kejadian 11 September 2001 merupakan awal mula dijadikannya perang terhadap 

terorisme menjadi tema dalam berbagai film produksi hollywood, industri perfilman 

Amerika mulai gencar memproduksi film-film yang berkaitan dengan terorisme. 

Dalam film-film tersebut Amerika Serikat kerap memamerkan kekuatan militer dan 

mencitrarakan dirinya sebagai pihak protagonis yang berperan penting dalam sistem 

internasional. 

 

Film Olympus Has Fallen merupakan film action yang dirilis pada tanggal 22 Maret 

2013 disutradarai oleh Antoine Fuqua dan menghasilkan total lebih dari 

$170.270.201 di Box Office seluruh dunia 

(http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=olympushasfallen.htm). 

Film produksi Millenium Films ini bercerita mengenai segerombolan teroris Korea 

Utara yang berhasil menguasai White House (Gedung Putih) dengan modus operandi 

kunjungan diplomatik Perdana Menteri Korea Selatan bersama penasehatnya serta 

ajudannya ke Amerika Serikat. Film ini menampilkan sisi heroik Amerika, sisi 

patriotis rakyatnya, ketangguhan Amerika yang tidak dapat ditaklukkan oleh teroris 

dan betapa pentingnya peran Amerika dalam sistem keamanan internasional. 

 

http://edition.cnn.com/2013/07/27/us/september-11-anniversary-fast-fact/
http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=olympushasfallen.htm


Persepsi Mahasiswa HI UNMUL Terhadap Image AS “Olympus Has Fallen”(Chairun Rahmi) 

 

1413  
 

Film Olympus Has Fallen adalah salah satu dari sekian banyak film bertema 

terorisme yang dirilis pasca kejadian 11 September 2001. Walaupun film ini 

diproduksi setelah Presiden George W. Bush digantikan oleh Presiden Barrack 

Obama, namun film ini bisa dibilang masih termasuk dalam jajaran film yang 

berpotensi sebagai alat propaganda politik Amerika Serikat. Dalam film ini 

digambarkan betapa pentingnya peran Amerika Serikat dalam perpolitikan dunia, jika 

Amerika Serikat mengurangi kehadirannya di luar negeri maka kekacauan akan 

terjadi. Bahkan dalam film ini ketika Amerika Serikat menarik pasukannya, negara–

negara lain seperti India, Rusia dan China segera mengerahkan kekuatan militernya 

dan memicu ketegangan, konflik bahkan perang nuklir diseluruh dunia. Hal tersebut 

mengindikasi adanya upaya penanaman image dan nilai-nilai tertentu yang dapat 

mempengaruhi opini publik mengenai Amerika. 

 

Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mulawarman angkatan 2014 telah 

mempelajari mengenai Amerika Serikat pada semester IV perkuliahan dalam mata 

kuliah Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini membuat mereka memiliki 

pengetahuan yang baik mengenai Amerika Serikat. Selain itu, sebagai cendekiawan 

dalam bidang hubungan internasional yang memahami bahwa komunikasi 

internasional kerap dilakukan oleh komunikator untuk menyampaikan sesuatu yang 

berkaitan dengan kepentingan negaranya, Mahasiswa Hubungan Internasional 

Universitas Mulawarman angkatan 2014 diyakini memiliki  kemampuan yang baik 

dalam dalam memahami, mengamati dan menyimpulkan image dan nilai-nilai yang 

terdapat dalam sebuah film yang diindikasi sebagai alat propaganda yang dapat 

mempengaruhi pandangan penontonnya. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk 

mengetahui bagaimana tanggapan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas 

Mulawarman terhadap image Amerika Serikat yang dibangun melalui film Olympus 

Has Fallen. Artikel ini akan menjelaskan persepsi mahasiswa hubungan internasional 

universitas mulawarman terhadap image Amerika Serikat yang dibangun melalui 

Film Olympus Has Fallen. 

 

Kerangka Dasar Teori dan Konsep 

Teori Propaganda 

Ada dua tipe propaganda, yaitu propaganda politik dan propaganda sosiologi. 

Propaganda politik beroperasi melalui imbauan-imbauan khas berjangka pendek. 

Biasanya melibatkan usaha-usaha pemerintah, partai atau golongan berpengaruh 

untuk mencapai tujuan strategis atau taktis. Sedangkan propaganda sosiologi tipenya 

berangsur-angsur, merembes ke dalam lembaga-lembaga ekonomi, sosial dan politik 

(Dan Nimmo.1993). Media massa memiliki peran yang penting dalam komunikasi 

politik. Sistem komunikasi politik terdiri dari elit politik, media massa dan khalayak 

(Samsu Suryadi. 1993) .Setiap persuasi politik yang mencoba memanipulasi 

psikologis khalayak sekarang ini, sangat mempertimbangkan peranan media massa. 

Dalam konteks propaganda, media massa menjadikan dirinya sebagai medium pesan 

politik sehingga kenyataannya kekuasaan dan pengaruh secara terus menerus 

diproduksi dan didistribusikan oleh media massa. Propaganda dapat dipelajari dengan 

memerhatikan aspek sumbernya, metodenya, sistemnya, tipenya, sifatnya, jenis 

kegiatannya, bentuk komunikasi yang dipilihnya, dan wilayahnya. 
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Teori Image 

Image adalah gambaran yang ada didalam benak. Gambaran tersebut termasuk 

gambaran tentang keadaan suatu negara. Gambaran yang diterima sebagai kenyataan, 

sekalipun bukan kenyataan apa adanya.  Image suatu negara dapat menumbuhkan 

kepercayaan negara lain tentang potensi dan prestasi negara tersebut. Negara sudah 

pasti memiliki citra diri yang dia tunjukkan kepada negara lain dalam sistem 

internasional. Citra tersebut membentuk lingkungan internasional mereka dan juga 

membentuk interaksi strategis mereka (Walter Lippman. 1994).  Image 

mempengaruhi bagaimana pandangan terhadap suatu aktor, dalam hal ini adalah 

negara. Pandangan ini yang membentuk penilaian terhadap negara tersebut. Penilaian 

tersebut meliputi; melihat kemungkinan untuk berhubungan dengan negara tersebut, 

melihat negara tersebut sebagai ancaman atau keuntungan dan melihat negara tersebut 

dari sisi kulturalnya (Kenneth Boulding. 1956). Pendekatan mendasar terhadap 

konseptualisasi seperti itu didasarkan pada asumsi berikut: dunia nyata itu rumit dan 

tidak pasti, dan para pengambil keputusan mencoba mengurangi kebingungan yang 

dihasilkan dengan menggunakan jalan pintas kognitif. Image  tersebut memandu para 

pengambil keputusan untuk menntukan respon terjadap suatu negara. Dalam kata 

lain, image memiliki fungsi yang sama dengan stereotif (Schafer. 1997) 

 

Teori Persepsi 

Persepsi memainkan peran dalam menentukan perilaku suatu negara. Jadi, orang 

melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka ketahui. Tanggapan seseorang 

pada suatu situasi tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Perbedaan 

dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan dalam cara orang memandang 

kenyataan. Tiga komponen yang membentuk persepsi seseorang, kelompok, ataupun 

negara, yaitu; nilai, keyakinan dan pengetahuan. Nilai adalah prefensi terhadap 

pernyataan realitas tertentu dibanding realitas lainnya. Nilai memberikan harga relatif 

kepada objek dan kondisi.  Keyakinan adalah sikap bahwa suatu deskripsi realitas 

adalah benar, terbukti atau telah diketahui. Keyakinan sering didasarkan pada 

penerimaan informasi yang sebelumnya dari lingkungan meskipun hal itu tidak sama 

dengan data itu sendiri. Keyakinan tidak sama dengan nilai. Keyakinan seseorang 

terbentuk dari nilainya. Sedangkan pengetahuan bersumber dari data atau informasi 

yang diterima dari lingkungan. Pengetahuan adalan unsur kunci dalam pembentukan 

dan perubahan sistem perseptual. Konsep perubahan persepsi seseorang atau negara 

mengacu pada pengetahuan baru yang merombak keyakinan dan nilai (Walter S. 

Jones.1992). Persepsi memainkan peran dalam menentukan perilaku suatu negara. 

Jadi, orang melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka ketahui. Tanggapan 

seseorang pada suatu situasi tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. 

Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan dalam cara orang 

memandang kenyataan (Mochtar Mas’oed. 1989). 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menjelaskan persepsi Mahasiswa Hubungan 

Internasional Universitas Mulawarman terhadap image Amerika Serikat.  Data-data 

yang disajikan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui 

wawancara dan data sekunder. Teknik pengumpulan data bersumber dari wawancara 

langsung dengan narasumber dan library research. Teknik analisis data yang 



Persepsi Mahasiswa HI UNMUL Terhadap Image AS “Olympus Has Fallen”(Chairun Rahmi) 

 

1415  
 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif Miles and 

Huberman. 

 

Hasil Penelitian 

Film Sebagai Propaganda Amerika Serikat 

Propaganda merupakan kegiatan komunikasi untuk memperngaruhi massa, maka 

media yang paling tepat digunakan sebagai wahana untuk mencapai tujuan 

propaganda adalah media massa.  Media massa mampu menyampaikan propaganda 

kepada masyarakat luas serta mempengaruhi perasaan dan pikiran masyarakat 

tersebut sekaligus membuka akses bagi masyarakat untuk menanggapi propaganda. 

Pengaruh media massa yang kuat dan jangkauannya yang luas menjadikan media 

massa kerap dijadikan sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi opini publik. 

(Mohammad Shoelhi. 2012). Selain untuk kepentingan sosial dan ekonomi, 

propaganda kerap digunakan sebagai sarana untuk  mencapai kepentingan politik. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi propagandistik kerap 

merupakan komunikasi politik. Media massa diakui memiliki kekuatan positif dalam 

pembangunan bangsa, membuat media massa kerap menyiarkan propaganda politik 

untuk pencitraan positif tokoh politik . Propaganda politik ini dirancang untuk  

menimbulkan efek perubahan sikap dan pandangan politik masyarakat. 

 

Diantara media massa yang digunakan sebagai sarana propaganda, film merupakan 

media yang paling banyak digunakan sebagai alat propaganda. Film merupakan 

media massa yang kompleks, penyatuan unsur visual, audio dan karakter pada film 

membuat penonton mendapatkan berbagai hal, baik dalam aspek hiburan maupun 

aspek informasi seperti kebudayaan dan politik. Film juga diciptakan untuk 

mempengaruhi, artinya film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat 

berdasarkan muatan pesan (message) dibaliknya tanpa pernah berlaku sebaliknya. 

Oleh karena itu, film mampu mempengaruhi masyarakat pada titik tertentu hingga 

masyarakat tersebut dapat membentuk persepsi khusus yang jauh dari persepsi 

sebelumnya. (Budi Irawanto. 1999) 

 

Pemanfaatan film sebagai media propaganda untuk mempengaruhi opini publik telah 

berlangsung sejak masa Perang Dunia I dan berlanjut hingga sekarang. Pemanfaatan 

film sebagai media propaganda untuk mempengaruhi opini publik telah berlangsung 

sejak masa Perang Dunia I. Pada awal Perang Dunia I, Committee of Public 

Information atau CPI atau yang lebih dikenal dengan Creel Committee dibentuk oleh 

pemerintah untuk mempromosikan dukungan dalam negeri melalui media. Hal ini 

menunjukkan hubungan antara pemerintah Amerika dengan industri perfilman. 

Sebagai contoh pada tahun 1915 film Battle Cry of Peace dibuat untuk membantu 

pembentukan opini publik Amerika yang tadinya tidak mau terlibat perang menjadi 

publik yang mendorong pemerintahnya untuk terlibat dalam Perang Dunia I. 

 

Berlanjut ke masa Perang Dunia II, Film seri Frank Capra yang disponsori oleh 

pemerintah Amerika Serikat yang berjudul Why We Fight dianggap sebagai film 

propaganda yang paling berpengaruh pada masa ini. Film ini bertujuan memberikan 

justifikasi keterlibatan Amerika Serikat dalam perang serta membenarkan aliansinya 

dengan Uni Soviet. Pasca Perang Vietnam, Amerika memproduksi film-film yang 

yang mengangkat tema kepahlawanan yang berlangsung hingga era 1990-an. Dalam 
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film-film ini sang tokoh utama digambarkan sebagai sosok yang heroik dan patriotik. 

Hal ini ditunjukkan oleh penggambaran tokoh utama yang siap menghadapi segala 

bahaya demi menyelamatkan negaranya. Kejadian 11 September 2001 merupakan 

awal mula dijadikannya perang terhadap terorisme menjadi tema dalam berbagai film 

hollywood. Dalam film-film tersebut Amerika Serikat kerap memamerkan kekuatan 

militer dan mencitrarakan dirinya sebagai pihak protagonis yang berperan penting 

dalam sistem internasional. 

 

Pasca kejadian 11 September 2001, Pemerintah Amerika mengadakan pertemuan 

dengan insan perfilman Hollywood. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam 

tersebut bertempat di Peninsula Hotel di Beverly Hills. Pertemuan tersebut dihadiri 

oleh Karl Rove, Penasehat Politik utama Presiden Bush dan dihadiri oleh figur-figur 

paling berpengaruh di industri perfilman Amerika Serikat seperti Sumner Redstone, 

pemimpin Viacom Inc. (Pemilik Paramount, CBS dan UPN). Semua studio film besar 

dan stasiun televisi Amerika mengirimkan perwakilannya dalam pertemuan tersebut, 

seperti Warner Bros, Twentieth Century Fox, Columbia Pictures, Universal Studio, 

Metro-Goldwyn-Mayer, DreamWorks, ABC, NBC, CBS, Fox, UPN dan WB. 

Pertemuan tersebut mempunyai agenda untuk membahas “Bagaimana Industri 

Perfilman dan Televisi bisa menyumbangkan perannya dalam Perang melawan Teror 

(War on Terror). Dalam pertemuan tersebut, Karl Rove menekannya pada hal-hal 

berikut ini: 

1. Perang yang dilakukan Amerika adaah Perang melawan terorisme. 

2. Membantu usaha Pemerintah Amerika untuk menggalang dukungan rakyat. 

3. Tentara Amerika dan keluarganya perlu mendapat dukungan. 

4. Serangan tanggal 11 September merupakan serangan global yang memerlukan 

respon global. 

5. Kampanye (U.S, Campaign) yang dilaksanakan oleh Amerika adalah “Perang 

melawan Kejahatan” (War on Evil). 

6. Pemerintah dan industri film dan penyiaran Amerika mempunyai tanggung 

jawab memastikan keselamatan anak-anak dan masa depannya. 

(https://www.wsws.org/en/articles/2001/11/holl-n19.html) 

 

Film Olympus Has Fallen Sebagai Propaganda Amerika Serikat 

Film Olympus Has Fallen (2013) menceritakan aksi penyelamatan yang dilakukan 

Mike Banning terhadap petinggi-petinggi Amerika Serikat yang disekap oleh teroris 

dari Korea Utara. Film Olympus Has Fallen adalah salah satu dari sekian banyak film 

bertema terorisme yang dirilis pasca kejadian 11 September 2001. Walaupun film ini 

diproduksi setelah Presiden George W. Bush digantikan oleh Presiden Barrack 

Obama, namun film ini bisa dibilang masih termasuk dalam jajaran film yang 

berpotensi sebagai alat propaganda politik Amerika Serikat. 

 

Pada suatu hari, Perdana Menteri Korea Selatan berkunjung ke Amerika Serikat guna 

melakukan pertemuan bilateral di Gedung Putih. Pada saat dilaksanakannya 

pertemuan tersebut, Gedung Putih diserang. Mike yang melihat situasi tersebut dari 

kantornya langsung bertindak. Presiden Amerika beserta petinggi Amerika dan 

Perdana Menteri Korea Selatan beserta rombongannya dievakuasi ke bunker. Namun 

ternyata staff delegasi Korea Selatan, kecuali Perdana Menteri, adalah teroris dari 

Korea Utara. Bunker yang harusnya menjadi tempat aman malah menjadi tempat 
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penyanderaan. Penyanderaan ini dipimpin oleh Kang Yeonsak, teroris dari Korea 

Utara. Kang menyandera petinggi-petinggi Amerika Serikat untuk mengakses 

Cerberus untuk meledakkan nuklir diseluruh wilayah Amerika.  

 

Sementara Mike berjuang menyelamatkan Presiden dan petinggi-petingginya, Kang 

menghubungi Trumbull selaku juru bicara kepresidenan yang menggantikan presiden 

sementara dan meminta Amerika untuk menarik armada laut ke tujuhnya dari Laut 

Jepang serta menarik semua 28.500 pasukan Amerika dari Zona Demiliterisasi /  

DMZ dan mengancam akan membunuh tawanan yang berada di Bunker jika 

permintaannya tidak dipenuhi. Hal tersebut menjadi dilema bagi Amerika, sebab jika 

mereka menarik armada ketujuh dan meninggalkan DMZ, maka Korea Selatan akan 

berada dalam situasi yang tidak kondusif sedangkan jika mereka tidak melakukan itu 

maka Presiden, Wakil Presiden dan seluruh tim keamanan nasional akan berada 

dalam bahaya. Rumor mengenai pasukan Amerika yang akan ditarik telah memicu 

ketegangan di antara Korea Utara dan Korea Selatan. India, China dan Rusia 

mengumumkan keadaan darurat dan mengerahkan militernya di Timur Tengah. Isu 

mengenai penarikan pasukan Amerika telah memberi efek secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap kestabilan keamanan dunia. Setelah berhasil membuat 

Amerika menarik armada ketujuh dan pasukannya dari DMZ, Kang mengaktifkan 

Cerberus untuk menghancurkan Amerika dari dalam. Setelah mengaktifkan Cerberus, 

Kang berusaha menyelinap pergi dari bunker dengan membawa Presiden Asher 

namun dihadang oleh Mike. Mike berhasil membunuh Kang dan segera 

menonaktifkan Cerberus. Dengan keberhasilannya menyelamatkan Presiden Asher 

dan menonaktifkan Cerberus, Mike Banning menjadi pahlawan bagi Amerika. 

 

Ada beberapa nilai yang terlihat berusaha ditanamkan melalui film ini untuk 

mempengaruhi pandangan penonton terhadap image Amerika Serikat. Nilai pertama 

yang ditampilkan dalam film ini adalah penggambaran pentingnya peran Amerika 

Serikat dalam perpolitikan dunia. Terlihat dalam adegan saat Amerika menarik 

armada laut ketujuh di Laut Jepang dan pasukan di Zona Demiliterisasi/DMZ memicu 

ketegangan beberapa negara. Isu mengenai penarikan pasukan Amerika telah 

memberi efek secara langsung maupun tidak langsung terhadap kestabilan keamanan 

dunia. Nilai kedua adalah sisi heroik dan patriotik Amerika yang digambarkan dalam 

tokoh Mike Banning. Tokoh utama ini dengan berani mempertaruhkan nyawanya 

demi menyelamatkan negaranya.  

 

Tidak hanya tokoh utamanya, tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam 

pemerintahan seperti Presiden dan petinggi-petingginya juga menunjukkan 

patriotisme yang tinggi dalam film ini. Selanjutnya nilai yang berusaha ditanamkan 

dalam film ini adalah bagaimana Amerika Serikat berhasil bertahan dalam serangan 

teroris dan bangkit untuk melawan balik. Dalam salah satu adegan film ini Presiden 

Amerika menegaskan bahwa Amerika tidak bernegosiasi dengan teroris. Hal ini 

sesuai dengan prinsip memerangi terorisme yang telah diterapkan Amerika sejak 

terjadinya peristiwa 11 September 2001. Beberapa nilai yang ditampilkan dalam film 

Olympus Has Fallen diatas mengindikasi adanya upaya pembangunan image oleh 

Amerika Serikat melalui film sebagai bentuk dari diplomasi publik yang bertujuan 

untuk mempengaruhi persepsi atau cara pandang dan opini penonton terkait image-

nya. 
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Mahasiswa Hubungan Internasional Mulawarman sebagai Responden 

Untuk mengetahui pembangunan image Amerika Serikat melalui Film Olympus Has 

Fallen, maka peneliti melalui teknik wawancara menetapkan responden yang berasal 

dari Mahasiswa Hubungan Intenasional Universitas Mulawarman. Mahasiswa ini 

merupakan mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah Politik dan Pemerintahan 

Amerika Serikat yang berjumlah 18 orang dan mendapat nilai A dan B. 

 

Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mulawarman angkatan 2014 telah 

mempelajari mengenai Amerika Serikat pada semester IV perkuliahan dalam mata 

kuliah Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini membuat peneliti meyakini 

bahwa sebagai akademisi hubungan internasional, responden memiliki pengetahuan 

yang baik mengenai Amerika Serikat dan hal-hal yang berkembang dalam dunia 

hubungan internasional. 

 

Selain itu, sebagai cendekiawan hubungan internasional, responden merupakan 

orang-orang yang memahami dan mengetahui perkembangan dalam dunia 

internasional dan dapat memandang fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia 

internasional dengan paradigma ilmu hubungan internasional. 

 

Sebagai cendekiawan dalam bidang hubungan internasional yang memahami bahwa 

komunikasi internasional kerap dilakukan oleh komunikator untuk menyampaikan 

sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan negaranya, peneliti meyakini bahwa 

Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mulawarman angkatan 2014 

memiliki  kemampuan yang baik dalam dalam memahami, mengamati dan 

menyimpulkan image dan nilai-nilai yang ditampilkan dalam film Olympus Has 

Fallen yang memiliki indikasi sebagai alat propaganda yang dapat mempengaruhi 

pandangan penontonnya. Film tersebut adalah film yang bertema terorisme. 

Terorisme merupakan isu global yang tidak asing bagi Mahasiswa Hubungan 

Internasional Universitas Mulawarman sebagai akademisi hubungan internasional. 

 

Pengetahuan Responden tentang Amerika Serikat dan Kejadian 11 September 

2001. 

Responden sepakat bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang superpower. 

Responden berpandangan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang memilki 

dominasi dalam sistem internasional. Negara ini memiliki keunggulan yang mencolok 

dalam sektor militernya.  

 

Dalam bidang militer dapat ditinjau dari munculnya Amerika Serikat sebagai 

pemenang Perang Dunia dan Perang Dingin. Tumbangnya rezim Uni Soviet 

memberikan pengaruh dimana Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan besar 

di dunia. Selain itu, kekuatan Amerika sebagai negara superpower ditinjau dari segi 

militer adalah besarnya anggaran pertahanan dan belanja militer Amerika Serikat 

yang melampaui negara-negara lain. 

 

Dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat juga memiliki peran yang dominan. 

Responden mengemukakan bahwa Amerika Serikat merupakan acuan bagi 

perekonomian internasional dimana kondisi perekonomian Amerika berpengaruh 
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terhadap perekonomian dunia. Walaupun pernah mengalami krisis, namun Amerika 

kembali bangkit dan berjaya dalam perekonomian internasional. Hal ini dipengaruhi 

oleh dominasi Amerika terhadap lembaga-lembaga perekonomian dunia. Dalam pasar 

internasional, produk Amerika merupakan pilihan utama. Perusahaan-perusahaan 

multinasional besar dunia kebanyakan berbasis Amerika. Selain itu, mata uang 

Amerika yaitu dolar menjadi tolak ukur mata uang negara-negara lain di dunia. 

 

Dari segi politik, dengan posisinya sebagai pihak pemenang perang yang berdiri 

sebagai satu-satunya kekuatan besar, responden melihat Amerika Serikat sebagai 

negara yang hegemoni, negara yang dapat mengarahkan negara-negara lain sesuai 

dengan keinginannya untuk memenuhi kepentingannya. Dengan perannya yang 

penting dalam berbagai lembaga-lembaga internasional, Amerika semakin 

mengukuhkan posisinya sebagai negara adidaya. Menurut responden, lembaga-

lembaga internasional seperti PBB, IMF, WTO dan Bank Dunia mempermudah 

Amerika Serikat mengatur perpolitikan internasional agar sejalan dengan kepentingan 

politik luar negerinya. Demokrasi sebagai karakter politik Amerika yang mengusung 

kebebasan banyak menjadi pandangan politik negara-negara dunia. 

 

Dari aspek budaya, responden mengemukakan bahwa budaya Amerika Serikat telah 

menjadi budaya universal. Hal ini dapat dilihat dari tersebarluasnya kebudayaan 

Amerika di negara-negara lain, baik dalam bentuk film, musik, gaya pakaian dan lain-

lain. Responden melihat bahwa hal-hal yang menjadi trend di Amerika Serikat akan 

menjadi trend di negara-negara lain. Hal inilah yang mendasari responden 

menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara superpower atau adidaya. 

 

Responden berpendapat bahwa serangan yang terjadi pada 11 September 2001 ini 

adalah kejadian tragis dimana teroris yang diduga berasal dari kelompok Al-Qaeda 

membajak pesawat komersil Amerika Serikat. Pesawat tersebut lalu ditabrakkan ke 

World Trade Center dan Pentagon. Kejadian ini menewaskan ribuan warga Amerika 

Serikat dan mengakibatkan banyak kerugian. Berhasilnya teroris ini memasuki 

pertahanan negara Amerika Serikat menurut responden adalah kegagalan bagi 

Amerika menjaga pertahanan keamanan negaranya dari serangan eksternal (teroris). 

 

Peristiwa 11 September 2001 membuat Amerika Serikat yang sebelumnya dipandang 

sebagai negara terkuat, superpower, adidaya dan mendominasi di berbagai sektor oleh 

responden menjadi negara yang pertahanannya mampu dibobol oleh teroris. Dapat 

dikatakan, dengan adanya pertanyaan mengenai kejadian 11 September 2001 ini, 

pandangan responden tentang kehebatan Amerika Serikat pada topik sebelumnya 

menjadi pudar. 

 

Pengetahuan Responden tentang Propaganda Amerika Serikat 

Untuk mengetahui apa yang dipahami oleh responden mengenai propaganda Amerika 

Serikat, maka peneliti mengajukan pertanyaan berupa “Apa yang anda ketahui 

mengenai propaganda Amerika Serikat?” kepada responden. Jawaban responden 

dalam menjawab pertanyaan ini cukup beragam. Dari jawaban responden yang 

beragam tersebut, peneliti melihat bahwa responden secara keseluruhan berpendapat 

bahwa Amerika Serikat kerap melancarkan kegiatan propaganda. Kegiatan 

propaganda ini menurut beberapa responden bisa diselipi dengan kebohongan demi 
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tercapainya tujuan propaganda tersebut. Responden berpendapat bahwa tujuan 

dilancarkannya propaganda oleh Amerika Serikat adalah untuk mempengaruhi cara 

pandang khalayak terhadap citra yang diinginkan Amerika. Responden menyatakan 

bahwa kegiatan propaganda Amerika biasa ditemui dalam berbagai media massa. 

Menurut responden, film merupakan media massa yang sering dijadikan Amerika 

sebagai media propaganda. 

 

Beberapa responden beranggapan bahwa propaganda Amerika Serikat bertujuan 

untuk membangun image-nya yang memudar pasca kejadian 11 September 2001. Hal 

ini diindikasi dengan bermunculannya berbagai film yang bertemakan terorisme dan 

kisah kepahlawanan Amerika pasca September 2001. Hal ini didukung dengan fakta 

adanya kerja sama antara pemerintah Amerika dengan industri perfilman pasca 

serangan teroris tersebut. Secara keseluruhan, responden berpandangan bahwa 

propaganda Amerika adalah kegiatan propaganda yang bertujuan membangun citra 

positif bagi Amerika atau citra negatif bagi lawannya. Propaganda Amerika dilakukan 

secara terang-terangan karena mayoritas dilancarkan melalui media massa, lebih 

khususnya media hiburan seperti film yang merupakan media hiburan yang memiliki 

banyak peminat dan ruang lingkupnya bersifat global. 

 

Persepsi Responden mengenai Image Amerika Serikat dalam Film Olympus Has 

Fallen 

Responden secara keseluruhan berpendapat bahwa Amerika Serikat kerap 

melancarkan kegiatan propaganda. Kegiatan propaganda ini menurut beberapa 

responden bisa diselipi dengan kebohongan demi tercapainya tujuan propaganda 

tersebut. Responden berpendapat bahwa tujuan dilancarkannya propaganda oleh 

Amerika Serikat adalah untuk mempengaruhi cara pandang khalayak terhadap citra 

yang diinginkan Amerika. Responden menyatakan bahwa kegiatan propaganda 

Amerika biasa ditemui dalam berbagai media massa. Menurut responden, film 

merupakan media massa yang sering dijadikan Amerika sebagai media propaganda. 

 

Beberapa responden beranggapan bahwa propaganda Amerika Serikat bertujuan 

untuk membangun image-nya yang memudar pasca kejadian 11 September 2001. Hal 

ini diindikasi dengan bermunculannya berbagai film yang bertemakan terorisme dan 

kisah kepahlawanan Amerika pasca September 2001. Hal ini didukung dengan fakta 

adanya kerja sama antara pemerintah Amerika dengan industri perfilman pasca 

serangan teroris tersebut. Secara keseluruhan, responden berpandangan bahwa 

propaganda Amerika adalah kegiatan propaganda yang bertujuan membangun citra 

positif bagi Amerika atau citra negatif bagi lawannya. Propaganda Amerika dilakukan 

secara terang-terangan karena mayoritas dilancarkan melalui media massa, lebih 

khususnya media hiburan seperti film yang merupakan media hiburan yang memiliki 

banyak peminat dan ruang lingkupnya bersifat global. 

 

Responden sepakat bahwa dalam film Olympus Has Fallen Amerika Serikat 

digambarkan sebagai negara yang kuat, heroik, patriotis, memiliki militer yang 

canggih dan tidak akan bernegosiasi dengan teroris. Dalam film ini, pemeran utama 

yang merupakan agen Amerika sangat ahli dalam bela diri dan menggunakan senjata. 

Dalam film ini juga ditunjukkan betapa canggihnya teknologi militer Amerika 

Serikat. Beberapa responden menyatakan bahwa dalam film ini Amerika Serikat 
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menunjukkan sisi One Man Army dimana satu orang Amerika yang memiliki sisi 

heroik (pemeran utama) dapat mengalahkan sekelompok teroris yang menyerang 

gedung putih seorang diri. Beberapa responden menyatakan bahwa dalam film ini 

juga ditampilkan bahwa Amerika memiliki peran yang penting dalam sistem 

keamanan internasional dimana saat Amerika menarik pasukannya dari Laut Jepang 

dan Zona Demiliterisasi keamanan dunia menjadi tidak stabil. Responden juga 

berpendapat bahwa dalam film ini Amerika Serikat digambarkan sebagai negara yang 

dapat bertahan dari serangan teroris dan dapat bangkit walaupun diserang secara 

habis-habisan oleh teroris. 

 

Film Olympus Has Fallen yang menyuguhkan kehebatan Amerika dalam 

mengalahkan teroris yang menyerang negaranya ini memberikan responden 

pandangan bahwa Amerika bukanlah negara yang dapat dikalahkan oleh teroris, 

Amerika merupakan negara kuat yang mampu bangkit dari serangan teroris, rakyat 

Amerika adalah rakyat yang mencintai negaranya dan pentingnya peranan Amerika 

dalam sistem keamanan internasional. 

 

Kesimpulan 

Film Olympus Has Fallen merupakan salah satu film yang menampilkan Amerika 

sebagai negara hebat yang dapat bertahan dan bangkit setelah diserang habis-habisan 

oleh teroris. Dalam film ini Amerika digambarkan sebagai negara yang memiliki 

peran penting dalam sistem keamanan dunia dan Amerika adalah negara yang tidak 

akan bernegosiasi dengan teroris. Image Amerika yang ditampilkan dalam film ini 

mampu membangun persepsi Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas 

Mulawarman yang penulis pilih sebagai responden. Menurut responden dalam film 

ini Amerika menampilkan kecanggihan dan kekuatan militernya serta mencitrakan 

sisi heroik dimana tergambar dari bagaimana Amerika menghadapi dan menumpang 

teroris yang menyerang negaranya. Responden berpendapat bahwa dalam Film 

Olympus Has Fallen Amerika Serikat digambarkan sebagai negara yang memiliki 

peran yang penting dalam sistem keamanan internasional dimana saat Amerika 

menarik pasukannya dari Laut Jepang dan Zona Demiliterisasi keamanan dunia 

menjadi tidak stabil. Responden juga berpendapat bahwa dalam film ini Amerika 

Serikat digambarkan sebagai negara yang dapat bertahan dari serangan teroris dan 

dapat bangkit walaupun diserang secara habis-habisan oleh teroris. 

 

Pentingnya peran Amerika dalam menjaga stabilitas keamanan internasional, rakyat 

Amerika yang memiliki jiwa patriot dan bagaimana Amerika mampu bertahan dan 

bangkit dari serangan teroris adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam film ini. Nilai-

nilai ini sesuai dengan image Amerika yang ditampilkan dalam Film Olympus Has 

Fallen yang dikemukakan oleh responden. Hal ini merupakan bukti bahwa Film 

Olympus Has Fallen memberikan responden suatu pandangan mengenai image 

Amerika Serikat. 
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