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Manusia mengungkapkan kesadaran dan kebebasannya kedalam alam material yang membuat ia 

sebagai makhluk budaya, dengan cara yang berbeda-beda manusia mengolah karya dan 

mengungkapkan diri seperti dalam bidang peradilan, adat-istiadat, agama, hukum, ilmu serta 

seni. Salah satu produk seni dan budaya yang dapat mengangkat cerita-cerita 

”mengkomunikasikan” kejadian dan fenomena lingkungan dimana ia dibuat adalah film. Film 

dapat menggambarkan atau sabagai potret dari masyarakat, kemudian diproyeksikan ke atas 

layar. Film yang diproduksi memiliki pesan-pesan di dalam ceritanya yang dikemas sedemikian 

rupa dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menghibur dan memberi informasi, namun ada 

pula yang mencoba memasukkan dogma-dogma tertentu yang secara perlahan mengajak pada 

penontonnya. Jadi, justru menjadi hal utama baik terbentuknya isi film, agar bisa diterima secara 

luas oleh khalayak. isi pesan dari sebuah film dapat memberikan dampak bagi masyarakat. 

Perspektif film sebagai refleksi masyarakat ini dikemukakan oleh Garth Jowett, dan karena film 

selalu bertautan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat dan selera publik, maka para 

pembuat film dapat mengambil jalur kepentingan komersil. 

Film Janji Joni karya Joko Anwar adalah film yang bergendre drama komedi dengan kemasan 

yang menarik yang mengundang gelak tawa ditujukan untuk remaja dan dewasa, mengapa janji 

menjadi penting untuk diangkat kedalam film tersebut? Karena, pesan janji merupakan hal yang 

bersifat sebuah keharusan untuk dilakukan, ditepati, dan dipenuhi dalam hubungan interaksi 

sosial. Dengan perspektif budaya yang berkembang di Indonesia saat ini, janji mulai mengalami 

pergeseran nilai dan metipis hingga kurang begitu dianggap penting untuk ditepati dan 

dilaksanakan. Padahal dalam pribahasa terdapat sebuah ungkapan "janji adalah hutang", maka 

dengan pernyataan tersebut sangatlah tepat, janji adalah sakral dan wajib hukumnya untuk 

ditepati, bukanlah hal yang pantas disepelekan. 

Dimanapun kita berada, dikota, di desa atau di pinggiran kota sekalipun hendaknya tidak 

merubah isi pesan janji. Film Janji Joni ini telah menggambarkan kehidupan masyarakat dalam 

menelusuri pentingnya janji dari masing-masing kategori: kepercayaan, kesepakatan, hambatan, 

pengorbanan, dan ketepatan. 

Pesan janji pada film Janji Joni karya Joko Anwar ini adalah pada hambatan yang begitu banyak 

dan kompleks, kemudian pada pengorbanannya menjadi konsekwensi besar yang harus dilewati, 

berikutnya salah satu alasan terwujudnya janji yaitu adanya kepercayaan yang terjalin diantara 

kedua belah pihak atau lebih yang kemudian menjadi kesepakatan mereka untuk berjanji, dalam 

film ini justru ketepatan pada sebuah janji sangat rendah sekali yang mengakibatkan kredibilitas 

ataupun track record seseorang cukup untuk menjatuhkan wibawanya dan kepercayaan orang 

lain. Kita harus rela berkorban demi janji ini ditepati. Karena kesanggupan menepati janji adalah 

bukti kemuliaan akhlak seseorang. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan janji atau sumpah. 

Percayalah andaikata di dunia ini ada janji yang tak ditepati, hal itu sudah cukup untuk 

menjatuhkan wibawa dan kepercayaan orang lain kepercayaan orang lain. Ketika kita berjanji 

lagi maka orang pun akan serta merta meragukannya. 



 


