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ABSTRAK 

ANDYNAR PRISTASIA 0943010065 PENERIMAAN REMAJA TERHADAP 

PROMOSI PARIWISATA DALAM FILM 5CM 

 

Penelitian ini menggunakan riset kualitatif melalui unit analisis reception yang meneliti 

unsur promosi pariwisata yang ada di dalam film 5cm. penelitian ini menggunakan remaja 

sebagai objek dari penelitian. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan  diskusi 

kelompok atau FGD.  

Film 5 cm bertemakan persahabatan, pariwisata, petualangan dan cinta . Di dalam film ini 

memberikan dampak pada pariwisata Indonesia khususnya Gunung Semeru, karena membawa 

peningkatan pendaki gunung semeru sebanyak 100 persen. 

Adapun hasil dari penelitian ini diketahui bahwa remaja Surabaya menerima dengan baik 

unsur pariwisata di dalam film 5cm dan mengaplikasikannya dengan pergi mendaki langsung ke 

Gunung Semeru jawa timur.  
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ABSTRACT 

ANDYNAR PRISTASIA 0943010065 RECEPTION TEENAGER THAT 

PROMOTION TOURISM FROM 5CM MOVIE. 

 

This research is make use kualitatif metode make analysis reception for research 

promotion tourism element that from 5cm movie. This research use teenage as object from 

research. Metode research use group dircuse or Focus Group Discusion. FGD 

5cm movie have as a theme friendship , adventure,  tourisem, and love. In this movie give 

positive impact for torisem Indonesia expecially for tourisem in Semeru mountain in East java, 

because give one hundred persen climbs to climbing Semeru mountain. 

The result of this investigations are teenager in Surabaya is the good recept for tourism 

element from 5cm movie and they application this element to climbing this semeru mount after 

watch this movie  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Industri pariwisata Indonesia ibarat pohon baru tumbuh dan mencoba untuk 

berkembang. Dibuktikan dengan makin banyaknya hotel, pendidikan ketrampilan 

untuk keperluan tersebut, dan sudah mulai luasnya jangkauan transportasi menuju 

berbagai daerah di Indonesia.berkembangnya pariwisata Indonesia juga diharapkan 

dapat meningkatkan devisa Negara. 

 Namun dalam prakteknya masih ada beberapa yang harus diperhatikan dalam 

memajukan pariwisata Indonesia seperti promosi pariwisata harus dilaksanakan 

sebesar-besarnya dan sekreatif mungkin,agar mampu memikat minat wisatawan asing 

serta domestic.  

Pemeliharaan tempat pariwisata juga harus diperhatikan, karena tidak jarang 

ditemukan bahwa banyak tempat wisata yang bagus dan berpotensi namun 

pengelolaannya tidak baik sehingga terlihat kotor, kumuh bahkan tidak terawat.  

Kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan perlu makin 

ditingkatkan melalui penyuluhan dan pembinaan kelompok seni budaya, industri, 

serta upaya lain untuk meningkatkan kualitas kebudayaan dan daya tarik wisatawan.  

Seorang pemerhati masalah kepariwisataan , Oka Yoeti (2002) menyebutkan 

dalam upaya pengembangan kepariwisataan setidaknya diperlukan langkah analisis 
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terhadap tiga hal,yaitu : Missi(mission), Sasaran (Goals), dan Tujuan (Objective). 

Rumusan terhadap missi sangat diperlukan sebab misi merupakan acuan terhadap apa 

yang hendak dicapai dalam pengembangan pariwisata yang dilakukan. Namun 

dengan semakin canggihnya alat komunikasi serta teknologi, promosi pariwisata juga 

bisa dilakukan dengan media massa 

Menurut pengamatan peneliti, saat ini media massa mampu menjadi suatu alat 

untuk mempromosikan sesuatu kepada masyarakat, contohnya adalah media film. 

Film menjadi salah satu bagian dari kehidupan sosial masyarakat dan memiliki 

pengaruh yang cukup besar. Film mampu  menyampaikan suatu pesan secara 

langsung, mudah  dimengerti dan  pada akhirnya menjadi inspirasi bagi penontonnya. 

Film tidak hanya menyuguhkan sebuah cerita saja, namun  juga menambahkan unsur 

sound  / suara /  musik  yang semakin  menambahkan  efek  pada adegan tertentu 

untuk menggiring emosi penonton masuk lebih dalam pada alur ceritanya. Film juga 

menawarkan gambar gambar apik  yang dibalut dengan pencahayaan serta 

pemandangan yang luar biasa sehingga penontonnya enggan untuk melewatkan 

adegan peradegan. 

Namun film juga memiliki kekurangan, seperti terbatasnya waktu yang dimiliki 

sehingga tidak bisa menceritakan sebuah kisah secara utuh. Film juga terkadang 

selalu dibumbui oleh adegan dramatis atau konflik yang terkadang sedikit berlebihan 

yang membuat emosi penonton bercampur aduk. 

Terlepas dari kelebihan serta kekurangannya, film tetap saja diminati oleh 

masyarakat. Terbukti dengan munculnya film-film karya anak bangsa yang luarbiasa. 
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Sineas Indonesia sepertinya berlomba-lomba membuat film yang bermutu, 

menghibur, dan berkualitas yang  tidak  kalah dengan film dari luar negeri yang 

terkenal dengan peralatan filmnya yang canggih. 

Bangkitnya perfilman Indonesia dirasakan pada saat munculnya film anak-

anak “Petualang Sherina” yang tayang pada tahun 1999 yang berhasil mengundang 

1,6 juta penonton ke bioskop. Lalu diikuti dengan film remaja AADC (Ada Apa 

Dengan Cinta) yang diputar di bioskop seluruh Indonesia pada tahun 2002 dan 

menjadi fenomena, lalu muncul film horor berjudul Jelangkung yang diikuti film 

horor seperti tusuk jelangkung, disini ada setan dll. Keberhasilan film film 

terdahunya akhirnya menggerakkan sutradara muda untuk membuat sebuah film yang 

diangkat dari novel best seller yang berjudul sama “Laskar Pelangi” Karya Andrea 

Hirata, disutradarai oleh Riri Riza. 

Film ini mendapatkan apresiapi yang luar biasa dari masyarakat terbukti dari 

pencapaiannya yang ditonotn lebih dari satu juta penonton dan di putar di berbagai 

Negara seperti Moscow. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Perfilman_Indonesia) 

 Keberhasilan Laskar pelangi yang diadopsi dari karya novel Best Seller, 

akhirnya menginspirasi Soraya film untuk melakukan hal yang sama dengan 

membuat film dari karya Novel Best Seller yang berjudul 5CM karya  Donny 

Dhirgantoro, novel ini bercerita tentang petualangan, persahabatan dan kecintaan 

kepada Indonesia. Keindahan dari pariwisata Indonesia juga terlihat jelas di film ini 

mulai dari pertengahan hingga akhir cerita pada saat  keenam tokoh utamanya pergi 
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untuk mendaki Gunung Semeru. Disana diperlihatkan keindahan kota Malang, Pos 

Ranu Pani, Ranu Regulo, Ranu Kumbolo, Arcopodo, dan pada akhirnya puncak 

gunung tertinggi Gunung Semeru. 

Sejak tayang pada tanggal 12 Desember 2012, film “5 Cm” telah berhasil 

meraih lebih dari satu juta penonton bioskop di seluruh Indonesia. Keberhasilan itu 

juga menginspirasi banyak remaja bahkan dewasa untuk mencoba sendiri pengalaman 

pariwisata mendaki Gunung Semeru. (http://www.21cineplex.com/slowmotion/raih-

1-juta-penonton-film-5-cm-gelar-konser-box-office-bareng-nidji,3450.htm) 

Menurut Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

(TNBTS), Ayu Dewi Utari mengatakan “Jumlah pendakian ke Gunung Semeru 

melonjak drastis setelah pemutaran film 5CM, lonjakan pendakian terjadi selama 

sepekan dari 25 Desember 2012 sampai 1 Januari 2013. Diperkirakan ada 5-10 ribu 

pengunjung.dan pada saat malam tahun baru 2013 saja, ada sekitar 3.000 pengunjung. 

Menurut dia, jumlah pengunjung itu berlipat hingga 100 persen lebih.  “Selama ini, 

TNBTS nyaris tak pernah menerima pengunjung melebihi 5.000 orang dalam 

setahun. Sebagai gambaran, pada 2009 dan 2010, jumlah pendaki masing-masing 

tercatat 2.532 dan 2.769 orang. Mayoritas pengunjung tersebut adalah pendaki 

pemula yang ingin mendaki Semeru, yang merupakan gunung tertinggi di Jawa 

dengan ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut” katanya 

(http://www.tempo.co/read/news/2013/02/23/108463203/Gara-gara-5-Cm-Pendaki-

ke-Semeru-Melonjak-Drastis) 
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Tidak hanya di Gunung Semeru, setelah film 5cm diputar, Gunung lainnya 

dipulau jawa pun juga banyak yang diserbu oleh pendaki.  

Menurut Ketua Komunitas Jajar Adventure Team, Edi Purnomo mengatakan setelah 

diputarnya film 5cm banyak para pendaki yang baru maupun yang lama ingin 

mendaki Gunung Sindoro-Sumbing pada tahun baru dan sabtu malam. Beliau juga 

mengtakan bahwa kebanyakan pendaki berasal dari Jakarta, Malang, Yogyakarta, dan 

Tangerang. Bapak Edi juga mengatakan bahwa para pendaki biasanya datang 

berombongan dan sekitar lima orang seperti pada cerita 5cm”. 

(http://www.tempo.co/read/news/2013/02/23/108463194/Pendaki-Sindoro-Tiru-

Pemain-Film-5-Cm) 

Apresiasi yang luar biasa ditunjukkan secara nyata oleh remaja indonesia 

yang sudah menonton film 5CM ini. Remaja memang sebuah sasaran yang empuk 

bagi sebuah promosi media film dan media lainnya karena remaja bisa secara nyata 

memperlihatkan reaksi mereka terhadap sesuatu. 

 Contohnya sikap remaja yang akhirnya pergi ke puncak gunung Semeru dan gunung 

lainnya setalah melihat film 5CM ini menjadi bukti nyata bahwa remaja memang 

suatu kelompok yang bisa memperlihatkan ekspresi mereka tanpa perduli adanya 

tekanan dari berbagai pihak. Tindakan mereka sebenarnya juga membawa angina 

segar kepada sineas muda yang ingin membuat sebuah film petualangan seperti film 

5CM, yang menjadikan remaja sebagai sasaran utamanya. Karena remaja memang 

membutuhkan film yang bisa menginsprirasi mereka di dalam hal-hal yang posotif. 
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Selain itu tindakan mereka juga memberikan devisa dan pemasukan bagi beberapa 

pariwisata Gunung yang dikunjungi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

“Bagaimanakah penerimaan remaja terhadap promosi pariwisata dalam film 5CM ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam skripsi ini adalah 

untuk mengetahui penerimaan remaja terhadap promosi pariwisata dalam film 

“5CM”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan 

secara praktis sebagai berikut : 

 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan serta khasanah 

penelitian dibidang Komunikasi, khususnya penelitian mengenai  promosi 

pariwisata yang terdapat di dalam media Film. 
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2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan bagi penonton film 

terhadap pesan yang coba disampaikan dalam sebuah film “5cm” dan dapat 

menjadikan kerangka acuan bagi sineas Indonesia yang ingin membuat film 

agar lebih baik dan berbobot serta memberikan dampak positif kepada 

masyarakat luas khususnya Remaja Indonesia 
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