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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia saat ini merupakan bagian dari “desa global". Karena tidak ada lagi 

tempat di Indonesia yang terisolasi karena semuanya telah terhubungkan dengan jaringan 

komunikasi global, dimana komunikasi tidak saja menembus batas-batas wilayah tetapi 

juga budaya bahkan menipiskan batas personal. Sehingga menyebabkan ruang publik 

bagi warga negara semakin meluas. Fenomena ini sering disebut dengan globalisasi 

informasi atau nilai. Disamping fenomena globalisasi perdagangan, finansial, dan 

produksi.

Globalisasi informasi muncul karena teknologi yang memungkinkan setiap orang 

bisa memperoleh atau mengakses informasi secara cepat dan murah. Dalam konteks ini, 

yang perlu diperhatikan adalah bahwa globalisasi informasi akan memiliki implikasi yang 

luas bukan semata-mata karena perubahan teknologi komunikasi, tetapi karena 

globalisasi informasi ini juga membawa akibat globalisasi nilai-nilai atau budaya.

Dengan adanya kemudahan informasi yang timbul dari pengaruh globalisasi 

terkadang melahirkan dampak yang tidak diharapkan. Terbawanya kebudayaan dan  

nilai-nilai asing yang tidak cocok bahkan mungkin bertentangan dengan kebudayaan 

nasional sangat mungkin terjadi. Tidak jarang nilai-nilai yang tidak diharapkan tersebut 

melahirkan benturan kebudayaan sehingga mempengaruhi situasi sosial politik suatu 
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masyarakat negara. Secara singkat dapat dikatakan bahwa globalisasi merupakan suatu 

kesempatan tetapi juga merupakan ancaman.

Sebagaimana kita ketahui, budaya kita yang dikenal dengan budaya timur yang 

biasa mendahulukan adab sopan santun dalam berperilaku kini seiring dengan 

perkembangan jaman mulai mengalami pergeseran. Ini terjadi akibat pengaruh 

kebudayaan barat begitu kuat. Barat dengan ideologi Kapitalisme-sekularnya, misalnya, 

telah melahirkan peradaban yang materialistik dan sekular seperti demokrasi, HAM, 

liberalisme (kebebasan), permissivisme (perilaku serba boleh), dll. Pornografi, pornoaksi, 

dan seks bebas adalah bagian dari peradaban Barat yang standarnya juga bersifat 

materialistik dan sekular (menihilkan agama). Dalam kacamata peradaban Barat, 

pornografi, pornoaksi, dan seks bebas adalah sah-sah saja. Semua itu boleh selama 

mendatangkan nilai-nilai, manfaat, dan keuntungan yang bersifat materi; juga selama 

sesuai dengan tolok ukur sekularisme.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak lepas dari fenomena tersebut. Salah 

satu ekses globalisasi yang sangat terasa adalah fenomena pornografi yang  akhir-akhir 

ini menerpa dengan cepat dan mengambil korban tidak pandang bulu apakah manusia 

dewasa, orang tua, bahkan terutama anak-anak yang berusia amat belia.

Pornografi yang sering digunakan oleh budaya barat sebagai bentuk dari 

kebebasan berekspresi kini mulai menyerang budaya kita. Seiring dengan perkembangan 

teknologi informasi yang pesat, pornografi mengikis budaya kita melalui media massa 

yang menjadi bagian fungsional dalam masyarakat. Memang sebagai salah satu agen 
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sosialisasi, media memiliki fungsi yang positif bagi masyarakat, tetapi setelah masyarakat 

masuk dalam era reformasi yang mendengung-dengungkan kebebasan berekspresi, 

beberapa media justru memiliki fungsi tersembunyi (latent), tak terkecuali dalam bacaan 

anak-anak dan remaja. Media massa tidak saja menjadi media masyarakat yang 

merefleksi kepentingan masyarakat secara luas, namun terpenting adalah media massa 

menjadi bagian dari institusi kapitalistik yang menyuarakan kepentingan pemilik kapital 

tertentu.

Dengan pengaruhnya yang dapat ditimbulkan dari media massa, film merupakan 

salah satu media komunikasi massa yang dikenal secara umum oleh masyarakat. Dengan 

bentuk komunikasi massa elektronik yang berupa media audio visual, film berperan 

sebagai sarana yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi 

kebiasaan terdahulu, serta menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak, dan sajian 

teknis lainnya kepada masyarakat umum (McQuail, 1987 : 13). Film sebagai media 

massa memiliki kelebihan antara lain dalam hal jangkauan, ralisme, pengaruh emosional, 

dan popularitas yang hebat.

Perkembangan film di Indonesia sekarang ini bisa dikatakan cukup baik jika 

dilihat dari segi produksi. Berbagai jenis film dengan beragam cerita mulai dari film 

drama, aksi, komedi, maupun horor bermunculan di bioskop Indonesia. Namun grafik 

positif dari produksi film Indonesia tidak diikuti dengan perkembangan film dari muatan 

isi. Pergeseran tema merupakan hal yang paling kelihatan dalam perkembangan film saat 

ini. Sudah mulai banyak diproduksi film-film dengan mengandalkan kontroversi di 

dalamnya sebagai strategi promosi.
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Film horor misalnya, banyaknya film horor yang mengandalkan adegan-adegan 

dengan bumbu seks sekarang ini merupakan pertanda semakin menurunnya 

kekreatifitasan dalam pembuatan film. Dengan modal yang sedikit para produser film 

menginginkan keuntungan yang besar dengan menyuguhkan adegan porno kepada 

masyarakat. Dilihat dari judulnya saja sudah kelihatan bahwa film-film horor sekarang ini 

ingin menggiring masyarakat untuk menggugah rasa penasarannya tantang adegan panas 

yang akan disuguhkan dalam film. Seperti dalam film horor berjudul Tali Pocong 

Perawan, Hantu Binal Jembatan Semanggi, Hantu Puncak Datang Bulan, Suster Keramas 

maupun Hantu Binal Jembatan Semanggi.

Fenomena pornografi di media ini tentunya berhubungan dengan cara pandang 

masyarakat sendiri terhadap seksualitas yang secara faktual telah mengalami 

transformasi. Sekarang ini masyarakat semakin mudah untuk mengonsumsi fenomena 

pornografi yang semula illegal sampai menjadi legal sebagaimana yang disuguhkan 

dalam film. Meskipun sudah dilakukan pemberian label dalam pengkategorian film. 

Namun tetap diperlukan sikap yang tegas dalam setiap mengkonsumsi film. Terlebih lagi 

kepada produser ataupun rumah produksi film di Indonesia untuk lebih memilih konten 

yang tidak melenceng dari budaya kita yang meluhurkan adab sopan santun.

Kehadiran film-film tersebut seringkali mengundang reaksi pro dan kontra dari 

khalayak ramai, tokoh-tokoh masyarakat maupun pemerintah, karena dalam cerita film –

film tersebut menyajikan hal-hal yang tidak senonoh. Dua elemen yang pro dan kontra 

RUU pornografi bertemu di Komplek Kepatihan, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Massa 

yang menolak adalah masyarakat Forum Yogyakarta untuk Keberagaman yang terdiri 
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dari beberapa komunitas di Yogyakarta. Sedangkan yang mendukung adalah Masyarakat 

Yogyakarta anti pornografi dengan jumlah massa lebih banyak yakni dari berbagai 

elemen kampus seperti BEM UGM, KAMMI, HMI, Foum LDK, UNY, UII, dan 

sebagainya (Satria Nugraha/Trijaya/teb). Karena film yang bertemakan horror tapi dalam 

ceritanya terdapat adegan pornografi yang mendominasi dan menjadi permasalahan seluk 

beluk cerita dalam film.

Dalam Pertemuan Konselor Remaja Yayasan Kita dan Buah Hati dengan 1.625 

siswa kelas IV-VI sekolah dasar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 

tahun 2008 terungkap, 66% dari mereka telah menyaksikan materi pornografi lewat 

berbagai media. Sebanyak 24 persen di antaranya lewat komik, 18% melalui games, 16% 

lewat situs porno, 14% melalui film, dan sisanya melalui VCD dan DVD, telepon seluler, 

majalah, dan koran. Mereka umumnya menyaksikan materi pornografi itu karena iseng 

(27%), terbawa teman (10%), dan takut dibilang kuper (4%). Ternyata anak-anak itu 

melihat materi pornografi di rumah atau kamar pribadi (36 persen), rumah teman (12%), 

warung internet (18%), dan rental (3%). "Kalau kita jumlahkan, yang melihat di kamar 

pribadi dan di rumah teman, berarti satu dari dua anak melihatnya di rumah sendiri," ujar

Elly Risman. Adapun hasil survei yang dilakukan Komisi Nasional Perlindungan Anak 

terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar di Indonesia tahun 2007 menunjukkan, sebanyak 

97% dari responden pernah menonton film porno, sebanyak 93,7% pernah 

ciuman, petting, dan oral sex, serta 62,7% remaja yang duduk di bangku sekolah 

menengah pertama pernah berhubungan intim, dan 21,2% siswi sekolah menengah umum 

pernah menggugurkan kandungan (http://www.kompas.com).
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Dari sejumlah film-film yang berlatarbelakangkan horror tersebut para produser 

film ingin menyampaikan pesan melalui media film yang salah satu daya tariknya di 

masukannya adegan pornografi yang mampu menarik penonton, namun hal itu ternyata 

membuat dampak negatif bagi masyarakat. Masalah pornografi dan pornoaksi semakin 

memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, di antara, sering terjadi 

perzinaan, perkosaan dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang 

menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak 

korban yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Para pelakuknya 

pun tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, namun juga terjadi pelakunya adalah 

dalam lingkungan keluarga sendiri.

Seperti peristiwa yang terjadi di Malang, diberitakan Malang Raya 

“Pemerkosaan” itu Diawali Film Porno, Tuduhan perkosaan yang dilakukan Bripka Mt, 

40, pada La, 16, tahanan wanita Polsekta Kedungkandang. Karena Bripka Mt ini 

terobsesi blue film (BF) yang sempat ia tonton di laptop saat penyidikan terhadap La 

(http://malangraya.web.id/2009/03/05/). Dampak negatif lainnya dalah seperti yang 

diberitakan di Suara Merdeka, edisi kamis 1 desember 2005 “Tiga Remaja Drop Out 

Memperkosa”, berita dari Magelang tiga remaja drop out SMP, karena telah memperkosa 

siswi kelas V SD setelah nonton film porno 

(http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/01/). 

Untuk meningkatkan daya saing dalam perfilmman, maka tidak jarang media 

massa menggunakan adegan atau gambar erotika sebagai daya tarik media tersebut. 

Karena disadari atau tidak. Tema cerita yang dapat dikembangkan secara komersial 
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adalah berkisar antara harta, tahta, dan wanita. Erotika yang dimaksud adalah menyajikan 

adegan  maupun suara yang  mengandung makna erotika seperti adegan intim yang 

menampilkan tubuh wanita atau pria tanpa busana, atau hanya menutup batas kemaluan 

dan dada (untuk wanita), menampilkan adegan ciuman dalam konteks yang merangsang 

dan menampilkan adegan petting atau senggama (Bungin, 2003 : 224-225).

Akhirnya berita atau gambar erotika serta film kadang menjadi rubrik dan 

tontonan tetap di media massa cetak, televisi, atau gedung-gedung bioskop. Bahkan tidak 

jarang media massa tertentu menyuguhkan gambar wanita dalam sajian sensual dan 

erotik, untuk menarik audience dan mengais lebih banyak keuntungan pasar. Selera 

masyarakat seperti ini diungkap oleh orang film sebagai peluang pasar. Hal ini bisa 

dilihat umpamanya seperti yang dikutip dari Tempo edisi 25 Juni 1994. Dari 32 film 

nasional yang beredar pada tahun 1993, hanya 3 film yang bebas dari adegan-adegan 

pornografi. “Plong” karya Putu Wijaya, “Ramadhan dan Ramona” karya Chaerul Umam, 

dan “Yang Muda Yang Bercinta” karya Syumanjaya. Sisa lainnya adalah film bertema 

horror, silat, drama, komedi yang penuh dengan muatan-muatan pornografi. Menurut data 

PT. Perfilm, film “Plong” yang bebas pornografi itu hanya ditonton oleh 8.400 orang. 

Sedangkan film yang mengandung pornografi ditonton oleh hampir 265.000 orang 

(Bungin, 2003 ; 149).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka menjadi alasan bagi 

peneliti untuk mengukur adegan-adegan pornografi yang muncul, serta jenis pornografi 

yang manakah yang paling mendominasi. Dijadikannya film “Hantu Binal Jembatan 

Semanggi” dan “Darah Janda Kolong Wewe” ini sebagai objek penelitian adalah karena 
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isi dari film ini yang cenderung menampilkan adegan pornografi yang dilihat lebih

mendominasi daripada muatan horor yang seharusnya disuguhkan sesuai dengan genre 

yang diangkat. Penggunaan kata “perawan” dan “janda” sebagai judul film terlihat jelas 

tujuan untuk menggiring khalayak melihat dan menikmati sisi erotis yang ditawarkan 

dalam film tersebut. Digunakan analisis isi (content analysis) sebagai metode penelitian 

ini adalah karena analisis isi merupakan metode yang paling tepat untuk menghasilkan 

data secara kuantitatif, yaitu mendeskripsikan hasil penelusuran informasi ke fakta yang 

diolah menjadi data serta menghasilkan perhitunhan obyektif, terukur, dan teruji atas isi 

pesan yang nyata (manifest content messages) dan bersifat denotatif yang dalam 

penelitian ini adalah adegan pornografi dalam film horor berjudul “Hantu Binal Jembatan 

Semanggi” dan “Darah Janda Kolong Wewe”. Tujuan dari penggunaan jenis penelitian 

adalah menggambarkan sistematika fakta atau karakteristik secara faktual dan seksama.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kecenderungan adegan pornografi yang ada dalam film “Hantu Binal 

Jembatan Semanggi” dan “Darah Janda Kolong Wewe”?

2. Jenis pornografi apa sajakah yang mendominasi dalam film “Hantu Binal Jembatan 

Semanggi” dan “Darah Janda Kolong Wewe”?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. mendeskripsikan kecenderungan adanya adegan pornografi yang disajikan dalam film 

horor berjudul “Hantu Binal Jembatan Semanggi” dan “Darah Janda Kolong Wewe”?
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2. mengetahui jenis pornografi apa yang mendominasi dalam film horor berjudul “Hantu 

Binal Jembatan Semanggi” dan “Darah Janda Kolong Wewe”?

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat teoritis serta manfaat praktis dari dilakukannya penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan turut memperkaya penelitian 

dalam bidang Ilmu Komunikasi khususnya kajian Komunikasi Massa tentang 

definisi dan bentuk dari pornografi dalam media. Dan juga memberikan manfaat 

berupa referensi bagi penelitian-penelitian serupa yang akan dilakukan dimasa 

mendatang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara nyata 

kepada berbagai pihak, yakni:

1) Lembaga Sensor Film Indonesia

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada 

Lembaga Sensor Film Indonesia untuk memberikan seleksi dan 

peraturan yang lebih ketat terhadap peredaran film-film di Indonesia

2) Perusahaan Produksi Film Indonesia
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dorongan untuk lebih 

menyeleksi adegan maupun gambar dalam film.

3) Masyarakat Indonesia

Bagi segenap masyarakat Indonesia dan orang tua pada khususnya, 

semoga penelitian ini dapat membangun kesadaran untuk lebih 

bersikap kritis dalam memilih film untuk dikonsumsi terutama 

terhadap pornografi dalam media film.


