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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika seseorang ingin menyampaikan apa yang ada dalam hatinya (perasaan) atau 

dalam kepalanya (pikiran), seseorang (sumber) harus mengubah perasaan atau pikiran 

tersebut ke dalam seperangkat simbol verbal dan atau nonverbal  yang  idealnya dipahami 

oleh penerima pesan. Pesan juga bisa disampaikan melalui saluran atau media yakni alat 

yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran juga 

merujuk pada cara penyajian pesan: apakah langsung (tatap-muka) atau lewat media cetak 

(surat kabar, majalah, atau media elektronik (radio,televisi)). Surat pribadi, telepon, selebaran 

Overhead Projector (OHP), sistem suara (Sound System) multimedia, semua itu 

dikatergorikan sebagai (bagaian dari) saluran komunikasi. Pengirim pesan akan memilih 

saluran-saluran itu, bergantung pada situasi, tujuan yang hendak dicapai dan jumlah 

penerima pesan yang dihadapi.1

Berbagai macam informasi sering kita terima dari berbagai macam media komunikasi 

baik itu sifatnya audio, visual ataupun keduanya. Salah satu alat penyampaian pesan yang 

sering kita jumpai dalam media khususnya media cetak adalah foto.

Fotografi khususnya fotografi jurnalistik memiliki peran penting dalam sebuah 

pemberitaan  karena sebuah foto dan caption (teks pendukung) dapat bercerita lebih banyak 

daripada serangkaian teks berita yang menyertainya, bahkan terkadang tanpa harus 

bepanjang-panjang mencerna isi teks berita  cukup hanya dengan sebuah foto dan caption  

                                                            
1 Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2009), p. 69-70
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kita dapat langsung dengan mudah memahami berita yang disajikan, karena semua inti telah 

tervisualkan dengan baik dalam foto dan caption.2

Batasan sukses atau tidaknya sebuah foto jurnalistik tergantung pada persiapan yang 

matang dan kerja keras bukan pada keberuntungan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada 

foto yang merupakan hasil dari “being in the right place at the right time”. Tetapi seorang 

jurnalis profesional adalah seorang jurnalis yang melakukan riset terhadap subjek, mampu 

menetukan peristiwa potensial dan foto seperti apa yang akan mendukungnya (antisipasi). Itu 

semua sangat penting mengingat suatu moment yang baik hanya berlangsung sekian detik 

dan mustahil untuk diulang kembali. Seorang jurnalis foto harus bisa menggambarkan 

kejadian sesungguhnya lewat karya fotonya, intinya foto yang dihasilkan harus bisa bercerita 

sehingga tanpa harus menjelaskan orang sudah mengerti isi dari foto tersebut dan tanpa 

memanipulasi foto tersebut.3

Menurut Kristupa W Saragih dalam komentarnya di dalam buku Sex For Sale 

mengatakan bahwa “ fotografi menjadi bahasa yang utuh sebagai wahana penyampaian pesan 

dengan cara bertutur yang gampang di cerna”.4

Berbagai perkembangan peristiwa mulai dari kecelakaan, bencana alam hingga 

masalah PSK dan prostitusi yang sudah mengakar di negeri ini sering kita amati lewat media 

cetak. Banyak sekali Jurnalis yang mendeskripsikan tentang dunia prostitusi namun 

kebanyakan dalam bentuk tulisan, mereka kurang melihat visual yang ada di lingkungan 

prostitusi. Dalam meliput kegiatan prostitusi, bisa saja seorang Jurnalis membumbui 

                                                            
2 Sugiarto, Atok. Paparazzi:Memahami Fotografi Kewartawanan.(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), p.vii
3 Ajistyatama, Wendra. Fotografi Jurnalistik Sebagai Media Komunikasi. Retrieved october 27,2010 
(http://www.fotografer.net/isi /artikel/lihat.php?id=16)
4 Abdi, Yuyung. Sex For Sale (Surabaya: PT. Temprina Media Grafika, 2007), p. X.
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tulisannya dengan wawancara-wawancara fiktif. Namun ketika  berbicara lewat foto, 

masyarakat setidaknya  dapat lebih percaya karena ada unsur  faktual dalam foto tersebut. 

Masalah PSK (pekerja seks komersial) selalu ada pada setiap negara maupun daerah 

dan merupakan masalah sosial yang sulit untuk dipecahkan. Di kalangan masyarakat 

Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual 

tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat dan juga menjadi musuh masyarakat, 

mereka kerap digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama. 

Keberadaan PSK ditengah masyarakat dianggap sebagai permasalahan sosial dan 

sangat mengganggu masyarakat disekitarnya, ini karena perbuatan tersebut dilarang oleh 

agama maupun  norma-norma masyarakat yang mana perbuatan tersebut adalah dosa besar.

Semua agama di Indonesia pada dasarnya menganggap prostitusi sebagai sesuatu yang 

dilarang keras oleh agama. Bahkan beberapa ormas keagamaan sering melakukan 

penyuluhan dan pembinaan kepada para PSK, sweeping PSK hingga perusakan  tempat 

prostitusi. Namun, bisnis prostitusi memang tidak bisa dihilangkan hanya dengan ancaman 

dosa dan neraka, masalah pelacuran/prostitusi telah mengakar di negeri ini  dan telah menjadi 

masalah sosial yang harus di tangani. Sedangkan apabila pelacuran di izinkan secara resmi

maka lambat laun akan menggeser norma-norma, masyarakat akan memandang prostitusi 

sebagai sesuatu yang wajar dan akan menjadi salah satu jenis kebudayaan manusia. selain itu,  

wanita akan selalu menjadi seperti benda atau barang-barang yang diperdagangkan.

Namun ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk, 

malah jahat, namun toh dibutuhkan. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa 

kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya, tanpa 

penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa 
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kaum perempuan baik-baik. Salah seorang yang mengemukakan pandangan seperti itu adalah 

Augustinus dari Hippo.5

Di banyak negara pelacuran itu dilarang bahkan dikenakan hukuman, juga dianggap 

sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Akan tetapi sejak adanya 

masyarakat manusia yang pertama sehingga dunia akan kiamat nanti, “mata pencaharian” 

pelacuran ini akan tetap ada, sukar, bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas dari 

muka bumi, selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati 

nurani. 6

Dampak negatif prostitusi sudah bisa dirasakan saat ini. Prostitusi adalah salah satu 

pemicu penyebaran AIDS di Indonesia. Menurut data Yayasan Spiritia dalam periode 

Januari-September 2010 saja Ditjen PPM & PL Depkes RI melaporkan tambahan kasus 

AIDS sebanyak 2.753 kasus,7 Kasus penyakit HIV AIDS di Indonesia tiap tahun makin 

meningkat. Menurut data Kementerian Kesehatan RI, dalam lima tahun terakhir terjadi 

peningkatan dalam penyebarannya. Pada 2005, tercatat 5.321 orang terinfeksi HIV dan AIDS 

sementara pada bulan September 2010 tercatat 22.726 orang.8 Itu belum termasuk lusinan 

penyakit menular seksual yang bisaa menyebar lewat kamar-kamar wisma. prostitusi juga 

mengakibatkan banyaknya kehamilan yang tak dikehendaki dan ujung-ujungnya adalah 

aborsi. 

Pada Agustus 2007, Seorang fotografi senior yang menjadi tonggak perkembangan 

harian jawa pos yaitu Yuyung Abdi telah meluncurkan buku Sex For Sale yang berisi 

                                                            
5 (http:// yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=303).november 26.2010.
6 Kartono, Kartini. Patologi Sosial Jilid 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.p. 178.
7 Yayasan Spiritia. Laporan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Periode Januari- September 2010. 
(http://spiritia.or.id).
8 http://kosmo.vivanews.com/news/read/190806-ibu-rumah-tangga-banyak-mengidap-hiv-aids
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kumpulan foto-foto jurnalistik tentang dunia prostitusi di 27 kota di Indonesia yang di 

gambarkan dari berbagai sisi, serta kawasan Geylang Singapura dan Las Vegas sebagai 

pembanding.

Banyak sekali wanita-wanita yang berbondong-bondong ingin menjadi pelacur. Bagi 

mereka pelacur menjanjikan gaya hidup yang wah dan mentereng. Fenomena ini di 

ungkapkan oleh Yuyung Abdi lewat buku Sex For Sale. Foto-foto dalam buku ini menguak 

gemerlap dunia pelacuran tak pernah abadi. Mereka datang dan pergi, timbul dan tenggelam. 

Namun orang-orang tetap memilih pelacuran sebagai salah satu jalan penghidupan. Padahal, 

masa kejayaan para pelacur tak bakal langgeng. Bahkan banyak pelacur yang akhirnya 

menghabiskan masa tua dan berakhir dalam keterpurukan.9

Yuyung Abdi memotret PSK dari berbagai sisi untuk mengungkap sisi lain dari para 

pekerja seks komersial, foto-foto dalam buku Sex For Sale memberikan gambaran betapa 

pelacuran/prostitusi telah mengakar di negeri ini  dan telah menjadi masalah sosial yang 

harus di tangani.

Pilihan bahasa yang digunakan Yuyung Abdi memang berbeda dengan bahasa 

seorang penulis seperti Moammar Emka yang juga telah merilis buku seputar prostitusi, yaitu  

buku “Jakarta Undercover “. Moammar Emka lebih memilih bahasa tulisan, sedangkan foto 

adalah pilihan bahasa bagi seorang wartawan foto seperti Yuyung Abdi, menurut Yuyung 

Abdi imajinasi harus dimerdekakan dari kuasa kata-kata. Inilah yang dipancangkan Yuyung 

                                                            
9 Abdi, Yuyung. Op.cit. p. V .
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Abdi dalam buku ini. Ia jauh melampaui apa yang dieksplorasi Emka. Alih-alih bermain 

dengan bahasa kata-kata, Yuyung justru berselancar dengan bahasa gambar (foto).10

Sebenarnya sebuah foto jurnalistik dapat berdiri sendiri, tapi sajian berita jurnalistik 

tanpa foto rasanya kurang lengkap. Foto merupakan salah satu media visual untuk 

merekam/mengabadikan atau menceritakan suatu peristiwa dan memiliki akurasi yang 

hakiki. Selain itu foto juga memberikan dimensi lain, terhadap sebuah tampilan dalam media. 

Foto juga memberikan keyakinan dan sebagai bukti kebenaran dari sebuah berita yang 

disampaikan oleh sebuah media kepada pembacanya, kebenaran sebuah peristiwa tak bisa 

terbantahkan dengan kehadiran sebuah karya foto jurnalistik. Di dalam foto jurnalistik sendiri 

tidak ada seuatu yang dibuat-buat, tidak ada sesuatu yang direkayasa, perstiwa yang terjadi 

diabadikan dalam sebuah bentuk visual berupa foto yang kemudian disiarkan melalui media 

cetak maupun online, dilengkapi data sebagai pendukungnya.11

Foto sebagai ungkapan berita yang dibuat oleh Yuyung Abdi sesungguhnya punya 

sifat yang sama dengan berita tulis yang dibuat oleh seorang Moammar Emka. Baik foto 

berita maupun tulisan berita harus memuat unsur 5W+1H (What, Who, Where, When, Why

dan How). Bedanya, dalam bentuk visual/gambar, foto berita punya kelebihan dalam 

menyampaikan unsur How bagaimana kejadian tersebut berlangsung. Memang unsur how

dalam peristiwa juga bisa dituangkan lewat tulisan (berita tulis), namun foto bisa menjawab 

dan menguraikannya dengan baik. Pada dasarnya, itulah perbedaan bahasa tulisan dan bahasa 

gambar. Bahasa tulisan memerlukan proses pembacaan dan pemahaman, kemudian 

menyentuh emosi. Bahasa gambar di sisi lain, langsung memberi dampak. Pemahamannya 

                                                            
10 http://www.yuyungabdi.com/new/index.php?show=books
11 http://dodohawe.wordpress.com/2009/03/24/kejujuran-dalam-foto-jurnalistik/
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terjadi lewat penglihatan tanpa perlu diterjemahkan terlebih dulu dalam pengertian. Secara 

langsung gambar menciptakan persepsi tentang kejadian tertentu. Singkat kata, gambar 

menimbulkan respon emosional lebih cepat daripada tulisan. 12

Berdasar pada latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul : Representasi 

Pekerja Seks Komersial Sebagai Masalah Sosial (Analisis Semiotik Foto dalam Buku Sex 

For Sale Karya  Yuyung Abdi).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut, Bagaimana foto di buku Sex For Sale karya Yuyung Abdi 

merepresentasikan pekerja seks komersial sebagai masalah sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana foto dalam buku Sex 

For Sale karya Yuyung Abdi merepresentasikan pekerja seks komersial sebagai masalah 

sosial.

D. Manfaat Penelitian

D.1. Manfaat Akademis

Penulisan penelitian ini diharapakan dapat mengembangkan kajian studi ilmu komunikasi 

serta mempraktikkan kegunaan teori semiotika, serta sebagai bahan pertimbangan bagi 

peneliti lainnya yang ingin mengadakan penelitian terhadap masalah yang sama di masa 

mendatang.

                                                            
12 Sugiarto, Atok. Op.cit. p.22
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D.2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai 

makna tanda yang terdapat dalam foto serta diharapkan dapat memberikan signifikansi 

bagi para penikmat foto maupun fotografer dalam mengaplikasikan ide-idenya dalam 

berkarya sehingga dapat melahirkan foto-foto yang representatif. 

E. Tinjauan Pustaka

E.1. Fotografi

Istilah fotografi pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan Inggris, Sir 

John Herschell pada tahun 1839. Fotografi berasal dari kata photos (sinar/cahaya) dan 

graphos (mencatat/melukis). Secara harfiah fotografi berarti mencatat atau melukis  

dengan sinar atau cahaya. Pada awalnya fotografi dikenal dengan lukisan matahari, 

karena sinar matahari  yang digunakan untuk menghasilkan image. Saat ini fotografi 

telah melekat  erat dengan fungsi  komunikasinya dan model ekspresi visual yang 

menyentuh kehidupan  manusia di berbagai bidang. 13

Fotografi adalah bidang yang menarik yang tidak hanya diminati sebagai hobi, 

namun banyak juga yang menjadikannya sebagai sebuah profesi. Misalnya wartawan 

foto atau yang biasanya disebut sebagai jurnalis foto atau pewarta foto. Seorang jurnalis  

foto melibatkan seluruh hidup mereka untuk mengambil gambar yang bagus dan 

mengandung berita.

                                                            
13 Ferry Darmawan.2009. Dunia  dalam Bingkai.Yogyakarta: Graha  Ilmu. p.19. 
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E.2. Bahasa Fotografi

Seorang fotografer harus menguasai dan mengerti tentang bahasa fotografi, 

karena dengan begitu karya foto yang dihasilkannya akan mudah dimengerti oleh 

penikmat foto. Banyak karya foto seorang fotografer profesional seolah-oleh berbicara 

kepada penikmat foto mengenai obyek dalam foto tersebut tanpa menggunakan kata-

kata atau teks foto. Ada beberapa macam bahasa fotografi yang dikenal dalam dunia 

fotografi, diantaranya: 

E.2.1 Bahasa Penampilan

Bahasa Penampilan diperlihatkan oleh seluruh aspek dari tubuh kita, 

meliputi: bahasa ekspresi muka, bahasa isyarat, bahasa penciuman, bahasa 

pendengaran, dan bahasa tindakan baik yang terlihat oleh mata maupun yang 

tidak terlihat mata tetapi ada kesan yang tersirat.

E.2.2. Bahasa Komposisi

Bahasa komposisi adalah peletakan unsur-unsur komposisi yang tepat 

sehingga menimbulkan makna tertentu. Unsur–unsur itu meliputi bahasa 

warna, bahasa tekstur, bahasa garis, bahasa sinar, dan bahasa tata letak.

E.2.3 Bahasa Objek

Suatu foto yang memperlihatkan suatu objek tertentu sehingga orang 

yang melihatnya akan mengetahui dimana lokasi objek tersebut berada.
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E.2.4. Bahasa Konteks

Bahasa ini berkaitan antara ruang dan waktu. Misalnya pada gambar 

memperlihatkan hubungan antara layar televisi yang menampilkan gambar 

pantai dengan pemandangan pantai sebagai latar belakang televisi tersebut, 

seolah-olah layar TV tersebut seindah pantai aslinya.

E.2.5. Bahasa Tanda

Foto yang menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang yang 

khas sehingga hanya dengan melihat gambar, kita dapat mengerti maksud foto 

tadi.

E.2.6. Bahasa Gerak

Bahasa Gerak ditunjukkan dalam sebuah karya foto yang 

menampilkan macam-macam gerak dengan menggunakan macam-macam 

tekhnik tertentu. Ada beberapa tekhnik pemotretan dalam bahasa gerak, yaitu: 

panning, blurring, freezing, exposure time, mulitiple eksposure, multiple 

printing, dan  zooming. 14

E.3. Foto Sebagai Bentuk Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal adalah  komunikasi tanpa bahasa atau komunikasi tanpa 

kata15, tanda yang ditimbulkan oleh manusia dapat dibedakan atas yang bersifat verbal

dan tanda yang bersifat nonverbal. Banyak ungkapan yang menyatakan pentingnya 

                                                            
14 Darmawan, Ferry. Ibid. p.93.
15 Sobur, Alex. Semiotika Komunikasi.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009. P.122
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komunikasi nonverbal. Misalnya “perbuatan lebih banyak berbicara daripada ucapan” 

atau “sebuah gambar mengandung seribu kata-kata”.

Jurgen Ruesch mengklasifikasikan isyarat nonverbal menjadi tiga bagian. 

pertama, bahasa tanda (sign language), misalkan saja acungan jempol untuk 

menumpang mobil secara gratis; bahasa isyarat tuna rungu; kedua, bahasa tindakan 

(action language), yaitu semua gerakan tubuh yang tidak digunakan secara eksklusif 

untuk memberikan sinyal, misalnya berjalan; dan yang ketiga, bahasa objek (object 

language) yaitu pertunjukan benda, pakaian, dan lambang nonverbal bersifat publik 

lainnya seperti ukuran ruangan, bendera, gambar (lukisan), musik (misalnya marching 

band), dan sebagainya.

Dalam buku Pengantar Ilmu komunikasi yang ditulis oleh Dedy Mulyana ada 9 Bentuk 

bahasa nonverbal diantaranya adalah:

1. Bahasa tubuh (gerakan kepala, postur tubuh dan posisi kaki, ekspresi wajah dan 

tatapan mata)

2. Sentuhan

3. Parabahasa atau Vocalica (nada, intensitas suara, intonasi, dialek, suara terputus-

putus, suara yang gemetar, suitan, siulan, desahan, tawa, erangan, isakan, gerutuan, 

gumaman dan sebagainya) 

4. Penampilan fisik (busana, karakteristik fisik) 

5. Bau-bauan, Orientasi ruang dan jarak pribadi (posisi duduk dan pengaturan ruangan) 

6. Konsep waktu

7. Diam

8. Warna



12

9.   Artefak. Artefak adalah bentuk komunikasi verbal yang berupa benda apa saja yang 

dihasilkan dari kecerdasan manusia. Aspek ini merupakan perluasan lebih jauh dari 

pakaian dan penampilan. Benda-benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia, sering mengandung makna-makna tertentu. Bidang studi mengenai 

hal ini disebut objektika (objectics). Rumah, kendaraan, perabot rumah, dan 

modelnya (furniture, barang elektronik, lampu kristal), patung, lukisan, kaligrafi, 

foto, buku, Koran dan majalah, botol minuman keras, bendera dan benda-benda lain 

dalam lingkungan kita adalah pesan-pesan bersifat nonverbal, sejauh dapat diberi 

makna. 16

E.4. Foto Sebagai Bentuk Komunikasi Visual

Komunikasi Visual adalah proses penyampaian pesan dari penyampai pesan 

(komunikator) kepada penerima (komunikan) melalui media visual dengan harapan 

pokok pikiran yang diterima penerima pesan (komunikan) sama dengan pokok pikiran 

penyampai pesan (komunikator). Apa yang disampaikan secara visual akan diterima 

oleh penerima (komunikan) dalam bentuk visual. Foto sebagai bentuk komunikasi visual 

merupakan media yang bertujuan menimbulkan efek (kesan) kepada pengamat atau 

penerima pesan (komunikan).

Bila  dilihat dari kajian ilmu komunikasi terdapat source, message, chanel dan 

receiver, foto merupakan salah satu bentuk komunikasi visual karena foto adalah 

massage, foto merupakan pesan yang bersifat visual yang disampaikan oleh 

komunikator (fotografer) bisa melalui misalnya pameran foto, surat kabar dan buku, lalu 

diterima oleh reciever (penikmat foto/pembaca).

                                                            
16 Mulyana, Deddy. Op.cit. p.352



13

Pada dasarnya foto adalah gambar dua dimensi atau gambar mati yang hanya 

bisa dilihat tapi tidak bisa didengar, namun fotografi mempunyai sebuah keistimewaan 

dibanding film maupun televisi karena sebuah foto dapat membawa orang untuk tertarik, 

tahu dan mengimajinasikan suatu peristiwa. 

Meski televisi berada di barisan terdepan, kehadiran televisi bukanlah ancaman 

bagi media cetak, karena sekalipun suguhan terbilang menarik tapi berlangsung terlalu 

cepat hingga apa yang di tampilkan tidak dapat tertawan dalam lubuk hati seseorang, 

sebagaimana yang dilakukan foto-foto yang membawa orang untuk tertarik, tahu dan 

mengimajinasikan suatu peristiwa hingga tertawan dalam lubuk hati penikmat foto. 

Menurut Sean Callahan, Editor American Photographer “ sajian  televisi boleh 

dikatakan bagai pembuka ‘selera makan’ publik, namun dari media cetaklah mereka 

beroleh santapan yang sebenarnya.17

Foto jurnalistik bisa dikatakan sebagai bentuk komunikasi visual karena 

dipergunakan untuk media pemberitaan yang berfungsi untuk menyampaikan pesan 

kepada Reciever (penikmat foto/pembaca). Keunggulan Foto yaitu mampu 

menghadirkan gambar peristiwa secara komperhensif, tanpa ditambah dan dikurangi. 

Foto Jurnalistik mampu melengkapi berita, dan menambah legitimasinya.

Foto bersifat sangat ampuh. Foto mencetakkan pandangan dunia ke dalam 

benak manusia. Bahkan hasil bidikan foto jauh lebih ampuh daripada gambar atau 

lukisan. Foto-foto bersifat lebih alami, apa adanya, lebih terbebas dari diri sang juru 

foto, singkatnya  foto lebih nyata. Susan Sontag, dalam bukunya yang berjudul On 

Photography, menyatakan bahwa kualitas-kualitas itulah yang memungkinkan

                                                            
17 Zoelverdi, Ed. 1985. Mat Kodak (melihat untuk sejuta mata).Jakarta: PT. Grafiti Pers. p. 7.
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gambaran-gambaran fotografis memperoleh “otoritas” yang pada dasarnya tanpa batas di 

dalam masayarakat modern.18

E.5. Foto Jurnalistik Sebagai Bentuk Komunikasi Massa

Komunikasi Massa berasal dari pengembangan kata media of mass 

communication (media komunikasi massa). Pada dasarnya komunikasi massa adalah 

komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik).19

Komunikasi Massa menurut Josep A. Devito yakni, “First, mass 

communication is communication addresses to masses, to an extremely large science. 

this does not mean that the audience includes all people or everyone who reads or 

everyone who watches television; rather  it means an audience that is large and 

generally rather poorly defined. Second, mass communication is communication 

mediated by audio and/or visual transmitter. Mass communication is perhaps most 

easily and most logically defined by its forms: televisin, radio, newspaper, magazine, 

film, books, and tapes.” yang artinya “Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi 

yang ditujukan  kepada massa (kepada khalayak yang luar bisaa banyaknya). Ini tidak 

berarti bahwa khalayak meliputi seluruh pendudukatau semua orang yang membaca atau 

semua orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak berarti pula bahwa khalayak itu 

besar dan pada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. Kedua, komunikasi massa 

adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio dan atau 

visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila 

                                                            
18 L Rivers, William. Mathews, Cleve. Etika Media Massa dan Kecenderungan untuk Melanggarnya.( Jakarta:
PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994). p. 226
19 Nurudin. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007. p.3
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didefinisikan menurut bentuknya (televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku, dan 

pita).20

Ketika kita mendiskusiskan sebuah foto dengan seorang teman, itu bentuk 

komunikasi antarpersonal, ketika kita mempresentasikan foto pada sebuah perkumpulan 

klub fotografi, itu bentuk komunikasi kelompok, ketika kita mencantumkan foto 

kedalam sebuah surat kabar atau internet atau media massa lainnya dengan tujuan agar 

masyarakat luas dapat menikmati pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan 

melalui foto, itu bentuk komunikasi massa. Jadi, foto bisa menjadi proses komunikasi 

massa jika disiarkan oleh media massa dan dinikmati oleh jutaan orang.

Foto jurnalistik  bisa dikatakan sebagai bidang fotografi yang paling dekat 

kaitannya dengan komunikasi massa. Karena sebuah gambar dari foto jurnalistik lebih 

banyak mengandung sebuah makna berita atau pesan yang disampaikan kepada 

masyarakat luas berupa informasi.

Banyak redaktur menutup mata terhadap pengaruh yang mungkin di timbulkan 

oleh foto. Bila melihat sebuah foto yang dramatis, sangat mungkin mereka akan 

memuatnya di halaman depan, namun mereka sering kali menganggapnya sebagai 

pelengkap berita. Mereka mungkin lebih mempertimbangkan kriteria design halaman 

(page-design) atau nilai berita dalam sebuah peristiwa daripada pengaruh yang 

ditimbulkan oleh foto. Namun demikian, pengaruh yang ditimbulkan oleh berita itu 

lebih sering ditentukan oleh foto yang menyertainya daripada oleh berita itu sendiri. 

Sejumlah studi menunjukkan bahwa mereka yang mengamati foto yang menyertai 

sebuah berita dua kali lipat dari jumlah mereka yang membaca berita itu. Maka, tidaklah 

                                                            
20 Nurudin. Ibid .p.11-12.
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mengherankan bahwa foro-foto yang bersifat menyentil (intrusive) menimbulkan 

protes.21

E.6. Foto Kewartawanan, Jurnalistik dan Berita

Pada intinya foto kewartawanan, foto jurnalistik, dan foto berita adalah sama. 

Semua berhubungan dengan berita foto. Kalaupun ada perbedaan, hanya masalah 

disiarkan atau tidak. Foto kewartawanan adalah foto yang mengandung berita, sehingga 

punya kemungkinan disiarkan/dipublikasikan. Foto ini biasanya dibuat wartawan foto. 

Foto jurnalistik sesungguhnya juga foto berita, namun tidak harus dibuat oleh wartawan 

foto atau pekerja pers. Siapa pun bisa membuatnya. Oleh karena itu, tidak ada 

keharusan menyebarkan/ mempublikasikannya, sehingga mungkin saja mungkin saja 

hanya disimpan dalam laci untuk koleksi. Foto berita adalah foto yang mengandung 

berita dan diberitakan. Karena dipublikasikan/ diberitakan, ia lantas dinamai foto berita. 

Foto berita sebenarnya foto biasa, yaitu foto yang mendokumentasikan 

peristiwa/kejadian. Namun karena peristiwa atau kejadiannya mengandung sesuatu yang 

ingin segera diketahui banyak orang dan disiarkan luasa di media-media cetak, foto 

tersebut menjadi foto berita. 

Sesuai kaidah, berita dituntut memenuhi unsur 5w +1H. karena foto tidak 

mampu mengedepankan ke-enam kaidah tersebut, kehadiran kata, teks, atau keterangan 

yang menjelaskannya sangat diperlukan. Oleh karena itu, biasanya foto jurnalistik hadir 

dengan keterangan foto. Sementara pada media cetak, selain muncul individual sebagai 

berita foto dengan keterangan tambahan, foto jurnalistik juga bisa muncul sebagai 

                                                            
21 L Rivers, William. Mathews, Cleve. Op.cit. p. 226
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pendamping tulisan ataupun dalam bentuk serangkaian foto yang membidik kejadian 

secara berurutan atau esai (beberapa foto yang saling menjelaskan).22

Foto jurnalistik adalah visual (foto) berkolaborasi dengan kata/teks. teks terdiri 

dari headline (judul foto), caption (teks yang menerangkan isi foto berkaidah 5 W + 1 

H), byline (pemotret) dan credit (pemegang hak siar atau penerbitan yang menyiarkan 

foto jurnalistik tersebut). 23

Pemahaman foto jurnalistik menurut Yuyung Abdi bisa membuka wawasan 

dengan melihat kehidupan dunia dalam berbagai sisi. Bahwa kehidupan itu beragam, 

orang bisa dihadirkan dalam tawa atau tangis, gembira atau sedih dalam representasi 

foto. Memasuki dunia foto jurnalistik, berarti memasuki dunia dengan berbagai multi 

fenomena. Sebuah foto bisa bercerita tentang manusia, hubungan manusia dengan 

manusia, hubungan manusia dengan alam.24

E.7. Pekerja Seks Komersial Sebagai Masalah Sosial

Kata-kata masalah sosial rasanya sudah tidak asing lagi dan sering kita dengar, 

kata-kata itu sudah sangat umum sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Hampir 

setiap kali kita membaca surat kabar, menyaksikan berita di televisi, atau 

mendengarkanya melalui radio saat perjalanan kita ke tempat pekerjaan, bahkan banyak 

kejadian yang ada di sekitar kita sering disebut dengan masalah sosial. Umumnya hal-hal 

yang seringkali kita sebut sebagai masalah sosial itu berkaitan dengan keadaan atau

kondisi yang berkaitan dengan kriminal atau sering juga masalah sosial tersebut 

                                                            
22 Sugiarto, Atok. Op.cit. p.19-22
23 Darmawan, Ferry. Op.cit. p.164
24 Abdi, Yuyung. Foto Jurnalistik. Retrieved october 27,2010 (http://www.isatplatn.co.cc/2010/03/foto-
jurnalistik.html)
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berkenaan dengan masalah yang berkaitan dengan kodisi sosial yang menyangkut 

keberadaan individu-individu dalam masyarakat yang berkaitan dengan kondisi 

keterpurukan kesejahteraan kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan, ketertinggalan 

tingkat pendidikan, pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK), penyebaran 

penyakit, kecenderungan bunuh diri, penyalahgunaan obat-obatan atau narkotika. Ada 

juga yang mengkategorisasikan masalah sosial sebagai suatu masalah yang berkaitan 

dengan penguasaan atau wewenang seseorang atau kelompok, seperti berkaitan dengan 

politik tertentu, penguasaan orang atau sekelompok orang terhadap kehidupan kelompok 

orang yang lain, pendominasian aturan-aturan dalam kehidupan dan biasanya

pendominasian pada bidang ekonomi.

Ternyata untuk memberikan definisi dari masalah sosial ini tidak semudah 

menyebut kata-katanya. Belum ada definisi yang baku yang bisa menjelaskan secara 

gamblang apa yang disebut dengan masalah sosial. Namun beberapa ahli sosial mencoba 

atau berusaha untuk menterjemahkan kata-kata masalah sosial. Diantaranya seperti yang 

disebutkan di bawah ini:

1. Menurut Birenboum dan Sagarin  dalam Spector and Kitsuse menyebutkan bahwa 

masalah sosial ada atau muncul ketika suatu masyarakat tertentu, atau paling tidak 

sebagian orang dalam komuniti tersebut, merasa dipecah belah atau terancam atau 

merasa terganggu dalam menjalankan aktivitas atau praktek-praktek kehidupannya 

yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

2. Sedangkan Raab dan Selznick mencoba menterjemahkan arti masalah sosial dengan 

lebih menyoroti kata-kata masalah sosial sebagai cerminan dari ganggungan terhadap 

”Good Will” yang menjadi perhatian dari sebuah komuniti tersebut. Adanya 
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gangguan terhadap jalannya suatu proses tindakan yang mengarah pada keinginan 

sekelompok orang.

3. Definisi lain juga diberikan oleh Richard and Myer yang menyebutkan bahwa 

masalah sosial adalah suatu kondisi yang didefinisikan oleh suatu komuniti atau 

sekelompok orang sebagai sebuah penyimpangan dari suatu norma atau nilai sosial 

yang sangat dihargai atau yang dianggap penting. Maksudnya adalah kondisi yang 

ada di lingkungan masyarakat tertentu dipahami berbeda oleh sekelompok individu 

yang juga anggota masyarakat yang bersangkutan dan akan tetapi mempunyai 

perbedaan pemahaman terhadap gejala yang tampak nyata, sehingga hasil 

pemahaman tersebut menimbulkan ketegangan-ketegangan dengan kelompok sosial 

lainnya, dan ini menciptakan suatu bentuk persaingan dan bahkan konflik. Perbedaan-

perbedaan pemahaman yang digunakan oleh individu-individu yang bersangkutan, 

pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya strata sosial yang menjadi bagian dalam 

masyarakat. Artinya bahwa individu dari starta sosial tertentu akan berbeda 

pemahamannya terhadap gejala sosial yang tampak bila dibandingkan dengan 

individu lain dari strata sosial yang lain padahal mereka berasal dari masyarakat yang 

sama.

4. Definisi lain juga sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Rubington dalam bukunya 

The Study of Social Problems, yang menyebutkan bahwa sebuah situasi yang diduga 

bahwa situasi tersebut tidak cocok atau bertentangan dengan nilai-nilai dari sejumlah 

orang atau komuniti, dan orang dalam komuniti tersebut sepakat bahwa harus ada 

aksi yang dilakukan untuk merubah situasi tersebut.
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5. Nisbet dalam Suparlan juga menegaskan bahwa perbedaan utama antara masalah 

sosial dan masalah yang lainnya adalah bahwa masalah sosial selalu terkait dengan 

nilai-nilai moral, pranata-pranata sosial dan atau terkait konteks-konteks normatif 

dimana hubungan itu terjadi. 25

Sedangkan Menurut Kartini Kartono  yang disebut sebagai masalah sosial adalah:

a.  Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat-istiadat 

masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlakukan untuk menjamin 

kesejehateraan hidup bersama).

b. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai 

menggangu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak. 26

Sebab-sebab timbulnya masalah sosial dapat dibedakan dalam empat hal, yaitu :

1. warisan fisik artinya masalah sosial timbul karena adanya pengurangan atau 

pembatasan sumber alam.

2. warisan biologis, yaitu timbulnya masalah sosial mencakup persoalan-persoalan 

penduduk yaitu pesatnya jumlah manusia (antara lain: bertambah atau berkurangnya 

penduduk, pembatasan kelahiran, migrasi).

3. warisan sosial, yaitu masalah sosial yang meliputi depresi, pengangguran, hubungan 

minoritas dan mayoritas, pendidikan, politik, pelaksanaan hukum, agama, pengisian 

waktu-waktu luang, kesehatan masyarakat, dan lain-lain.

                                                            
25 http://www.depsos.go.id/unduh/Bambang_Rudito%20.pdf
26 Kartono, Kartini. Op.cit. p. 1.
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4. kebijaksanaan sosial, yaitu masalah sosial yang meliputi perencanaan ekonomi, 

perencanaan politik, dan lain-lain. 27

Hampir semua orang yang berkebudayaan berpendapat perlu adanya  regulasi 

(pengaturan) terhadap penyelenggaraan seks dengan peraturan tertentu. Sebab, dorongan 

seks itu  begitu dahsyat dan besar pengaruhnya terhadap manusia, bagaikan nyala api. 

Api itu bisa bermanfaat bagi manusia, akan tetapi dapat juga menghancurleburkan 

peradaban. Demikian pula seks itu dapat membangun kepribadian manusia, akan tetapi 

dapat juga menghancurkan kemanusiaan. Hal ini dibuktikan oleh sejarah peradaban 

manusia sepanjang zaman. Kehancuran kerajaan Yunani kuno, kefiraunan Mesir, dan 

kekaisaran Roma kuno antara lain karena pada masa itu membiarkan liar tidak terkendali 

kehidupan seksnya dan nafsu-nafsu yang berkaitan dengannya. 28

Dorongan-dorongan seks pada saat sekarang lebih banyak bersifat artificial

daripada alami, disebabkan  semakin banyaknya stimuli seks dalam masyarakat modern

sekarang dalam bentuk: blue film, gambar-foto, majalah porno, pertunjukkan seks, 

pemeran keindahan tubuh wanita, dan lain-lain. Stimuli seks ini sebagian memang masih 

bisa ditolerir oleh masyarakat. Akan tetapi sebagian lagi sudah tidak bisa diterima oleh

umum, karena sifatnya yang kasar dan cabul. Sehubungan dengan stimuli tersebut, ada 

kalanya bentuk aktifitas seks itu sangat ditolak oleh masyarakat, umpamanya 

pertunjukkan seks, perkosaan, ekshibisionisme seksual, promiscuity secara terbuka, 

pelacuran, dan lain-lain.29

                                                            
27 http://sosantro.wordpress.com/2009/02/02/masalah-masalah-sosial/
28  Kartono, Kartini..Psikologi Wanita  jilid 1(mengenal gadis remaja dan wanita dewasa). (Bandung: Penerbit 
Mandar Maju, 1992).p 221
29 Kartono, Kartini. Ibid  p.226
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Pelacuran merupakan salah satu masalah sosial sebab tidak diinginkan oleh 

masyarakat karena  melanggar nilai dan norma sehingga tidak terintegrasi dengan 

tingkah laku umum. Pelacuran berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan moral 

masyarakat. Kondisi ini sangat mengkawatirkan terhadap masalah bagi keluarga dan 

generasi muda, serta akan semakin menjalarnya penyakit kelamin. Beberapa akibat yang 

ditimbulkan oleh pelacuran diantaranya sebagai berikut:

1. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit, seperti syphilis 

gonorrhoe (kencing nanah), AIDS dan lain  sebagainya. Kasus penyakit HIV AIDS 

di Indonesia tiap tahun makin meningkat. Menurut data Kementerian Kesehatan RI, 

dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan dalam penyebarannya. Pada 2005, 

tercatat 5.321 orang terinfeksi HIV dan AIDS sementara pada bulan September 2010 

tercatat 22.726 orang. Pemicu penularan HIV AIDS terbesar sampai saat ini, menurut 

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional adalah hubungan seksual yang berisiko. 

Sebanyak 3,1 juta pria merupakan penikmat seks bebas.30

2. Merusak sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur 

biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi 

berantakan.

3. Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan 

khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi.

4. Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, 

morfin, heroin, dan lain-lain.

                                                            
30 http://kosmo.vivanews.com/news/read/190806-ibu-rumah-tangga-banyak-mengidap-hiv-aids
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5. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama sekali 

menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebisaaan, 

norma hukum dan agama, karena digantikan dengan pola pelacuran dan 

promiskuitas; yaitu digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan seks yang awut-

awutan murah serta tidak bertanggung jawab. Bila pola pelacuran ini telah 

membudaya maka rusaklah sendi-sendi kehidupan berkeluarga yang sehat.

6. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya wanita-wanita 

pelacur itu cuma menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus 

diterimanya, karena sebagian besar harus diberikan kepada germo, calo-calo, 

centeng-centeng, pelindung, dan lain-lain. Dengan kata lain, ada sekelompok 

manusia benalu yang memeras darah dan keringat para pelacur ini. 31

Pelacuran merupakan bentuk penyimpangan seksual dengan pola organisasi  

impuls-impuls/ dorongan seks yang tidak wajar, dan dorongan seks yang tidak 

terintegrasi dalam kepribadian, sehingga relasi seks itu sifatnya impersonal, tanpa afeksi 

dan emosi (kasih-sayang), berlangsung cepat, tanpa mendapatkan orgasme di pihak 

wanita. Seks seringkali dijadikan “ bahan dagangan”, sehingga terjadi komersialisasi 

seks, berupa penukaran kenikmatan seksual dengan benda-benda/materi uang. Ada 

pelampiasan nafsu seks secara bebas liar dalam relasi seks dengan banyak orang.32

Beberapa sebab mengapa banyak kaum laki-laki melakukan relasi seks dengan 

pelacur antara lain ialah:

1. Mencari variasi dalam relasi seks.

2. Iseng.

                                                            
31 Kartono, Kartini. Patologi Sosial. Op.cit. p. 212.
32 Kartono, Kartini. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989). p.232
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3. Malu melakukan relasi heteroseksual dengan wanita bisaa.

4. Isteri sedang hamil atau bersalin.

5. Jauh dari isteri karena melakukan tugas.

6. Menyalurkan kebutuhan seksual, dan lain-lain. 33

Sedang, motif-motif yang mendorong banyak wanita untuk memilih pelacuran 

sebagai mata pencaharian, antara lain ialah:

1. Ada nafsu seks yang abnormal

2. Aspirasi materiil tinggi dibarengi dengan usaha mencari kekayaan lewat jalan yang 

mudah dan “bermalas-malas”.

3. Kompensasi terhadap rasa-rasa diri inferior sebagai pola adjustment yang negatif.

4. Memberontak terhadap otoritas orang tua, tabu-tabu religius, dan norma sosial.

5. Ada disorganisasi kehidupan keluarga atau “broken home”.

6. Juga penundaan perkawinan jauh sesudah kematangan biologis.

7. Bermotifkan standar hidup/ekonomis yang tinggi, yang mendorong makin pesatnya 

tumbuhnya pelacuran.

8. Banyak juga gadis-gadis pecandu ganja, obat bius, dan minuman keras yang 

terpaksa menjual diri dan menjalankan “profesi” pelacuran secara intensif.

Reaksi sosial terhadap pelacuran itu bersifat: menyetujui, netral, sampai 

menentang. Reaksi yang sangat menentang itu terutama disebabkan oleh:

1. Tingkah laku amoral yang sangat mencolok.

2. Memberikan pengaruh mendemoralisir lingkungannya.

3. Pelacuran itu menjadi sumber penyakit syphilis danbubo (Veneral Disease/V.D.) 

serta mengakibatkan banyaknya jumlah kematian bayi.
                                                            
33 Kartono, Kartini. Ibid. p.234
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Prostitusi atau pelacuran seringkali dihubungkan dengan human trafficking

(perdagangan manusia). Secara sederhana perdagangan manusia dipahami sebagai 

dislokasi seseorang melalui penipuan atau kekerasan untuk tujuan eksploitasi melalui 

cara menjadikan seseorang menjadi seorang PSK daan buruh secara paksa, atau bentuk 

perbudakan yang  lain.34 UU PTPPO telah mendefinisikan eksploitasi seksual 

sebagaimana pasal 1 angka 8: “Ekspoloitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan 

organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.” 

Pendefinisian eksploitas seksual ini merupakan yang pertama dalam perundang-

undangan Indonesia di tingkat nasional. Selain ketentuan pasal 1 angka 7 yang mengatur 

mengenai “eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 

meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran…”, ketentuan pasal 1 angka 8 secara 

langsung mengaitkan perdagangan orang dengan “pelacuran”, sehingga 

mengkriminalisasi segala bentuk “pelacuran”.35

“It’s more profitable and less risky to sell a girl than drugs.” Begitulah yang di 

ungkapkan Demi Moore saat memberikan pandangannya terhadap perdagangan anak saat 

meresmikan The Demi and Asthon (DNA) Foundation di awal tahun 2010. Demi Moore 

menilai masyarakat terlalu cepat menyimpulkan bahwa gadis-gadis yang diperdagangkan 

telah memilih untuk menjadi pekerja seks komersil. Padahal, permintaan atas PSK anak 

                                                            
34 Hasan S, Usep. Jurnal Perempuan Edisi 68 “ Trafiicking  dan Kebijakan” (Jakarta: Yayasan Jurnal 
Perempuan,2010.p.25
35 Hasan S, Usep. Ibid. p.97
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menyebabkan terjadinya perdagangan seks anak. Perdagangan manusia adalah bisnis 

yang menguntungkan, dengan resiko yang relatif kecil. 36

Usaha-usaha penanggulangan prostitusi sudah sering di lakukan di Indonesia, 

seperti pelarangan pelacuran yang diikuti dengan tindakan razia-razia untuk menolong 

dan merehabilitasi yang masih dapat ditolong untuk ditampung di tempat-tempat 

penampungan dan tempat-tempat latihan kerja. Cara ini sebenarnya baik tetapi biasanya 

luas tempat penampungan tidak sebanding dengan besar jumlah pelacur yang harus di 

tampung (melebihi kapasitas). selain itu pemerintah juga kerap kali mengadakan 

pencatatan ke wisma-wisma di lokalisasi dan tempat-tempat  lain dengan  maksud 

mengadakan pengawasan kesehatan dan mengurangi jumlah pelacuran liar yang 

membahayakan. Di banyak negara, prostitusi itu dilarang dan mendapatkan hukuman, 

juga dianggap sebagai perbuatan yang hina oleh masyarakat manusia yang pertama 

sehingga dunia kiamat, “mata pencaharian” prostitusi akan tetap ada.37

E.8. Semiotika Sebagai Pendekatan untuk Mengetahui Pesan Foto

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator 

kepada komunikan. Menurut Pace dan Faules, di dalam komunikasi secara umum 

terdapat dua hal yang dilakukan, yaitu penciptaan pesan dan penafsiran pesan.38

Komunikasi juga merupakan suatu proses simbolik, yakni simbolisasi atau juga 

penggunaan lambang untuk menyampaikan maksud kepada orang lain. Sedangkan 

lambang atau simbol itu sendiri adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu 

lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang yang meliputi kata-kata (verbal), 

                                                            
36 Hasan S, Usep. Ibid p. 133
37 Kartono, Kartini. Patologi social. Op.cit.p.212
38 Mulyana, Deddy.  Op.cit. p. 65.
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perilaku nonverbal (misal lambaian tangan), dan objek yang maknanya disepakati 

bersama. Lambang adalah salah satu kategori tanda.

Sobur menjelaskan bahwa semiotika adalah suatu Ilmu atau metode analisis 

untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya 

berusaha mencari jalan didunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama 

manusia. Littlejohn dalam sobur menambahkan bahwa sebuah tanda menandakan 

sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna (meaning) adalah hubungan antara suatu objek 

atau ide dan suatu tanda.

Hjelmslev mendefinisikan tanda sebagai “ suatu keterhubungan antara wahana 

ekspresi (expression plan) dan wahana isi (content plan).39 Dalam pandangan Pierce, 

tanda adalah yang mewakili sesuatu bagi seseorang (“….something which stands to 

somebody in some respect or capacity”). 

E.8.1. Semiotika Charles Sanders Pierce

Charles Sanders Pierce adalah seorang filsuf Amerika yang dikenal 

dengan teori tandanya dan mengatakan bahwa tanda atau representamen adalah

(sign is something which stand stands to somebody for something in some 

respect or capacity) atau sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain dalam 

batas-batas tertentu. Sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi, oleh 

pierce disebut ground. Sesuatu yang lain itu dinamakan sebagai interpretant 

(interpretant) dari tanda yang pertama pada gilirannya mengacu pada objek 

(object). Konsekuensinya, tanda (sign atau represetamen) selalu terdapat dalam 

hubungan triadic, yakni ground, object, dan interpretant. Atas dasar hubungan 

                                                            
39 Sobur, Alex. Op.cit. p.15-16
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ini Pierce mengadakan klasifikasi tanda. Tanda yang di kaitkan dengan ground  

dibaginya menjadi qualisign, sinsign, dan legisign qualisgn adalah kualitas yang 

ada pada tanda, misalnya kata-kata kasar, keras, lemah, lembut, merdu. Singsign 

adalah eksistensi actual benda atau peristiwa yang ada pada tanda, misalnya kata 

kabur atau keruh yang ada pada urutan kata air sungai keruh yang menandakan 

bahwa ada hujan di hulu sungai. Legisign adalah norma yang di kandung oleh 

tanda, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang menandakan hal-hal yang boleh 

atau tidak boleh dilakukan manusia.

Pierce memandang bahwa tanda tak dapat berdiri sendiri, tanda itu

sendiri merupakan contoh dari kepertamaan, objek adalah kekeduaan, dan 

penafsirnya, unsur pengantara adalah contoh dari keketigaan. Keketigaan yang 

ada dalam konteks pembentukan tanda juga membangkitkan semiotika yang tak 

terbatas, selama penafsir yang membaca tanda sebagai tanda bagi yang lain 

(yakni sebagai wakil dari suatu makna atau petanda) dan bisa ditangkap oleh 

penafsir lainnya. Sebagai suatu tanda, maka tanda tersebut harus ditafsirkan 

(artinya harus memiliki penafsir). Penafsir ini adalah unsur yang harus ada untuk 

mengaitkan tanda dengan objeknya. Pierce menyebutnya dengan teori segitiga 

makna (triangle meaning).
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Tanda (representament)

Objek interpretant

   Gambar 1.1. Teori segitiga makna (triangle meaning)

Sumber: Alex Sobur,2006.Analisis Teks Media.Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. p.115

Peirce mengelompokkan tanda berdasarkan objeknya menjadi tiga jenis, 

yaitu index (indeks), icon (ikon), dan symbol (simbol). Ikon adalah tanda yang 

hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat mirip atau 

menyerupai. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah 

antara tanda dan objeknya yang bersifat kausal atau hubungan sebab-akibat. 

Sedangkan simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah anatar 

tanda dan objek.

Pierce membagi tanda berdasarkan interpretant ke dalam rheme, dicent 

sign atau dicisign dan argument. Rheme adalah tanda yang memungkinkan orang 

menafsirkan berdasarkan pilihan. Dicent sign atau disisign adalah tanda yang 

sesuai kenyataan. Dan argument adalah tanda yang langsung memberikan alasan 

tentang sesuatu.
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Pierce membagi tanda kedalam sepuluh jenis berdasarkan pada 

klasifikasi-klasifikasi diatas, antara lain:

1) Qualisign, yaitu kualitas sejauh yang dimiliki tanda. Kata keras menunjukkan 

kualitas tanda. Misalnya, suaranya keras yang menandakan orang itu marah 

atau ada sesuatu yang diinginkan.

2) Iconic Sinsign, yakni tanda yang memperlihatkan kemiripan. Misalnya foto, 

peta, diagram, dan tanda baca.

3) Rhematic Indexical Sinsign, yakni tanda berdasarkan pengalaman langsung, 

yang secara langsung menarik perhatian karena kehadirannya disebabkan oleh 

sesuatu. Contoh: pantai yang sering merenggut nyawa orang yang mandi di 

situ akan dipasang bendera bergambar tengkorak yang bermakna berbahaya, 

dilarang mandi disini.

4) Dicent Sinsign, yaitu tanda yang memberikan informasi tentang sesuatu. 

Misalnya, tanda yang terdapat di pintu masuk sebuah kantor.

5) Iconic Legisign, yaitu tanda yang menginformasikan norma atau hukum. 

Misalnya rambu lalu lintas.

6) Rhematis Indexical Legisign, yakni tanda yang mengacu kepada objek 

tertentu, misalnya kata ganti penunjuk. Misalnya seseorang yang bertanya , “ 

Mana buku itu?” dan dijawab “ itu!”.

7) Dicent Indexical Legisign, yakni tanda yang bermakna informasi dan 

menunjuk subjek informasi. Misalnya, tanda berupa lampu merahyang 

berputar-putar diatas mobil ambulans menandakan ada orang sakit atau orang 

yang celaka yang tengah dilarikan ke rumah sakit.
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8) Rhematic Symbol atau Symbolic Rheme, yakni tanda yang dihubungkan 

dengan objeknya melalui asosiasi ide umum. Misalnya, kita melihat gambar 

harimau, lantas kita katakana harimau. Hal tersebut dikarenakan ada asosiasi 

antara gambar dengan benda atau hewan yang kita lihat yang namanya 

harimau.

9) Dicent Symbol atau Proposition (proposisi), adalah tanda yang langsung 

menghubungkan dengan objek melalui asosiasi dalam otak. Kalau ada 

seseorang yang berkata “Pergi!” penafsiran kita langsung berasosiasi pada 

otak, dan semerta kita pun pergi. Padahak proposisi yang kita dengar 

hanyalah kata. Kata-kata yang kita gunakan yang membentuk kalimat, 

semuanya adalah proposisi yang mengandung makna yang berasosiasi di 

dalam otak. Otak yang secara otomatis dan cepat menafsirkan proposisi itu, 

dan seseorang segera menetapkan pilihan atau sikap.

10) Argument, yakni tanda yang merupakan Iferens seseorang terhadap sesuatu 

berdasarkan alasan tertentu. Seseorang berkata “Gelap”. Orang tersebut 

berkata gelap sebabia menilai ruang itu cocok dikatakan gelap. Dengan 

demikian argument merupakan tanda yang berisi penilaian atau alasan, 

mengapa seseorang berkata demikian. Tentu saja penilaian tersebut 

mengandung kebenaran. 40

                                                            
40 Sobur, Alex. Ibid.p.41-43
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F. Definisi Konseptual

F.1. Representasi

Representasi adalah menghadirkan sesuatu yang ada namun tidak tidak hadir atau 

tidak terlihat supaya sesuatu itu hadir dan terlihat. Awalan re- dalam representasi berarti 

mengulangi, yaitu menghadirkan sesuatu yang sudah hadir pada tempat atau waktu yang 

lain. Umumnya teori representasi secara semiotik didasarkan pada pandangan 

representasional bahwa bahasa adalah medium untuk mencapai realitas.41

F.2. Prostitusi dan Pekerja Seks Komersial

Pelacuran berasal dari bahasa Latin: pro-stituere, yang berarti membiarkan diri 

berbuat zinah, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Pelacuran 

merupakan “profesi” yang sangat tua usianya, setua umur manusia itu sendiri. Pelacuran  

itu selalu ada pada semua Negara berbudaya,’sejak zaman purba sampai sekarang. Dan 

senantiasa menjadi masalah sosial, atau objek urusan hukum dan tradisi. 42

Dalam dunia prostitusi seseorang menjual dirinya dengan melakukan hubungan 

seksual untuk ditukar dengan sejumlah materi. P.J de Bruine van Amstel menyatakan 

prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran 

Definisi tersebut mengemukakan adanya unsur-unsur ekonomis, dan penyerahan diri 

wanita yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus dengan banyak laki-laki. 

43

Pelayan seks disebut dengan pelacur / PSK. Di Indonesia dikenal beberapa istilah 

sundal, balon, lonte, dan lain sebagainya. Kemudian diperhalus oleh Dinas Sosial dengan 

                                                            
41 Baskoro Suryo Banindro,Gandhi Sunyoto, et.al. Irama Visual. Yogyakarta: Jalasutra , 2009. p.174

42 Kartono, Kartini. Op.cit. p. 177-178.
43 Kartono, Kartini. Ibid p. 183.
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istilah wanita tuna susila.44 Tuna Susila atau tidak ada susila itu diartikan sebagai; kurang 

beradab karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri pada banyak 

laki-laki untuk pemuasan seksual, dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi 

pelayanannya. Tuna Susila itu juga bisa diartikan sebagai; salah tingkah, tidak susila atau 

gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka Pelacur itu adalah Wanita 

yang tidak pantas kelakuannya, dan bisa mendatangan mala/celaka dan penyakit, baik 

kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri.45

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pekerja seks komersial adalah 

seseorang perempuan yang memberikan pelayanan seks kepada banyak laki-laki dan 

menukarnya dengan sejumlah uang dan penghargaan lain yang memiliki nilai tukar uang.

Adapun bentuk dan pola pelacuran bermacam-macam, ada yang menetap di satu 

tempat (ex.dirumah-rumah bordil/wisma), ada pula yang hanya melayani panggilan untuk 

diajak ke suatu tempat tertentu seperti dihotel-hotel, pesanggrahan atau rumah-rumah 

tertentu, pelacur yang seperti ini dinamakan “call girl” (wanita panggilan). Yang paling 

menyolok dan susah untuk dikendalikan adalah pelacuran jalanan dimana para PSK 

berkeliaran di pinggir jalan secara menyolok solah-olah menjajakan diri secara terang-

terangan.46 Ada pula yang mengkatagorikan pelacuran dengan klas-klas seperti kelas 

rendahan, kelas menengah dan kelas tinggi.

                                                            
44 Kartono, Kartini. Ibid p. 186.
45 Kartono, Kartini. Ibid p. 177.
46 Dirdjosisworo, Soedjono,Pathologi Sosial. Bandung:Alumni,1973. p.116.
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F.3. Masalah Sosial

Ternyata untuk memberikan definisi dari masalah sosial ini tidak semudah 

menyebut kata-katanya. Belum ada definisi yang baku yang bisa menjelaskan secara 

gamblang apa yang disebut dengan masalah sosial. Namun beberapa ahli sosial mencoba 

atau berusaha untuk menterjemahkan kata-kata masalah sosial. Diantaranya seperti yang 

disebutkan di bawah ini:

1. Menurut Birenboum dan Sagarin dalam Spector and Kitsuse menyebutkan bahwa 

masalah sosial ada atau muncul ketika suatu masyarakat tertentu, atau paling tidak 

sebagian orang dalam komuniti tersebut, merasa dipecah belah atau terancam atau 

merasa terganggu dalam menjalankan aktivitas atau praktek-praktek kehidupannya 

yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

2. Sedangkan Raab dan Selznick mencoba menterjemahkan arti masalah sosial dengan 

lebih menyoroti kata-kata masalah sosial sebagai cerminan dari ganggungan terhadap 

”good will” yang menjadi perhatian dari sebuah komuniti tersebut. Adanya gangguan 

terhadap jalannya suatu proses tindakan yang mengarah pada keinginan sekelompok 

orang.

3. Definisi lain juga diberikan oleh Richard and Myer yang menyebutkan bahwa 

masalah sosial adalah suatu kondisi yang didefinisikan oleh suatu komuniti atau 

sekelompok orang sebagai sebuah penyimpangan dari suatu norma atau nilai sosial 

yang sangat dihargai atau yang dianggap penting. Maksudnya adalah kondisi yang 

ada di lingkungan masyarakat tertentu dipahami berbeda oleh sekelompok individu 

yang juga anggota masyarakat yang bersangkutan dan akan tetapi mempunyai 

perbedaan pemahaman terhadap gejala yang tampak nyata, sehingga hasil 
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pemahaman tersebut menimbulkan ketegangan-ketegangan dengan kelompok sosial 

lainnya, dan ini menciptakan suatu bentuk persaingan dan bahkan konflik. Perbedaan-

perbedaan pemahaman yang digunakan oleh individu-individu yang bersangkutan, 

pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya strata sosial yang menjadi bagian dalam 

masyarakat. Artinya bahwa individu dari starta sosial tertentu akan berbeda 

pemahamannya terhadap gejala sosial yang tampak bila dibandingkan dengan 

individu lain dari strata sosial yang lain padahal mereka berasal dari masyarakat yang 

sama.

4. Definisi lain juga sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Rubington dalam bukunya 

The Study of Social Problems, yang menyebutkan bahwa sebuah situasi yang diduga 

bahwa situasi tersebut tidak cocok atau bertentangan dengan nilai-nilai dari sejumlah 

orang atau komuniti, dan orang dalam komuniti tersebut sepakat bahwa harus ada 

aksi yang dilakukan untuk merubah situasi tersebut.

5. Nisbet dalam Suparlan juga menegaskan bahwa perbedaan utama antara masalah 

sosial dan masalah yang lainnya adalah bahwa masalah sosial selalu terkait dengan 

nilai-nilai moral, pranata-pranata sosial dan atau terkait konteks-konteks normatif 

dimana hubungan itu terjadi. 47

Menurut Kartini Kartono  yang disebut sebagai masalah sosial adalah:

a. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat-istiadat 

masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlakukan untuk menjamin 

kesejehateraan hidup bersama).

                                                            
47 http://www.depsos.go.id/unduh/Bambang_Rudito%20.pdf
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c. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai 

menggangu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak. 48

G. Metode Penelitian

G.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu analisis semiotik dengan 

tipe interpretatif  dengan pendekatan  kualitatif. Pada pendekatan Kualitatif tanda-tanda 

yang di teliti tidak dapat diukur secara matematis karena menyerang arti. Pendekatan 

kualitatif digunakan karena pada umunya foto dianalisis secara induktif. dimana upaya 

tersebut untuk menginterpretasikan tanda-tanda yang terdapat dalam foto. Maka dari itu, 

dengan menggunakan metode interpretatif, penelitian ini diharapkan dapat menjawab 

permasalahan secara detail dan mendalam.

Foto berkomunikasi dengan proses pengolahan simbol-simbol secara visual dalam 

bentuk citra/gambar  yang direkam dari realitas yang ada. Metode untuk menganalisa  

sebuah foto yang didalamnya banyak terdapat tanda dan makna adalah semiotika.

G.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah foto-foto dalam buku Sex For 

Sale yang peneliti anggap mencerminkan masalah sosial beranjak dari definisi masalah 

sosial dan akibat dari pelacuran yang sudah di jelaskan diatas, foto foto yang peneliti 

anggap mewakili dan peniliti pilih yaitu sbb:

                                                            
48 Kartono, Kartini. Op.cit. p. 1.
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G.3. Unit Analisis

Peneliti hanya akan meneliti tanda pada foto-foto yang peniliti anggap 

mencerminkan masalah sosial di Indonesia yang kemudian di analisis melalui proses 

semiosis pierce, yaitu proses yang terbentuk dari hubungan antara tanda, objek, dan 

interpretan.

G.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua cara, yaitu :

1. Data Primer, dengan mengumpulkan data foto pada buku Sex For Sale yang peneliti 

anggap mencerminkan masalah sosial di indonesia.

2. Data sekunder, dengan teknik mengumpulkan data memlalui sumber kepustakaan 

yang ada, baik berupa buku, data internet maupun bahan tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada guna menunjang kelanjutan data.

G.5. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam foto tersebut, peneliti 

menggunakan teknik analisis data semiotika dengan menggunakan teori semiotik dari 

Charles Sanders Pierce. Data yang dianggap layak mewakili kemudian dikumpulkan dan 

dideskripsikan serta dianalisis dengan pengelompokan dan pengolahan. Pertama, data 

yang dibaca dan dianalisis berdasar unit analisis yang sudah ditentukan yaitu aspek 

visual mulai dari point of interest, sudut pandang, ruang tajam, tekhnis pencahayaan, 

latar belakang atau latar depan dari objek, bahasa penampilan, serta komposisi.
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Setelah data dikelompokkan dan dianalisis menggunakan unit analisis yang telah 

ada, kemudian data yang diperoleh, dibaca, dimaknai,  dan dianalisis secara kualitatif 

interpretative dengan memperhatikan elemen makna Pierce (Ikon, indeks, dan symbol). 

Menurut Pierce, tanda (reperesentament), objek (denotatum),dan interpretant

(pemahaman makna yang muncul dalam diri  penerima tanda) memiliki hubungan yang 

erat, yang dikenal dengan nama segitiga semiotik.

    Skema Segitiga Semiotik Pierce

Tanda (ikon, indeks, symbol)

   Objek                             interpretan

Sumber: Alex Sobur,2006.Analisis Teks Media.Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. p.115

Secara terperinci tahapan analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Pemilihan data primer yang telah diperoleh sesuai dengan ruang lingkup 

penelitian. Foto-foto mana saja yang memiliki kesesuaian dengan ruang 

lingkup penelitian dalam buku Sex For Sale, yaitu mencerminkan masalah 

sosial di Indonesia.

2. Mengidentifikasian data dengan melakukan proses semiosis Pierce, yaitu 

proses yang terbentuk dari hubungan antara tanda, objek dan intepretan.

3. Mengelompokkan sesuai dengan elemen maknanya (ikon, indeks, symbol).
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4. Mendeskripsikan secara mendetail mengenai hasil identifikasi data berupa 

gambar dan table serta skema yang telah dibuat sesuai struktur penandaan dan 

makna yang terdapat di dalamnya.

5. Membuat kesimpulan.


