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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latarbelakang 

Semua manusia setiap harinya akan selalu berkomunikasi satu dengan yang lainnya, 

karena komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan adanya 

komunikasi dalam kehidupan manusia, segala kegiatannya akan terbantu dengan mudah. 

Sehari manusia melakukan aktivitas komunikasi hampir 70%, dari saat bangun tidur, hingga 

menjelang tidur, maka tidak heran komunikasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi 

dalam kehidupan. 

Komunikasi sendiri membutuhkan media baik yang berskala kecil maupun massa atau 

besar. Salah satu media komunikasi massa yang sering dijumpai adalah film. Film sendiri 

secara sederhana merupakan sebuah bentuk dari skenario yang dijalankan oleh pelaku dan 

pembuat film tersebut, berdasarkan ide-ide dari kehidupan nyata yang dialami ataupun 

berdasarkan dari melihat pengalaman hidup orang lain. Khayalan dari pembuat film juga bisa 

dijadikan sebuah ide dasar dalam membuat sebuah film yang mungkin suatu saat nanti bisa 

terwujud, akan menimbulkan perasaan yang mendalam bagi para penikmat film tersebut 

sesuai dengan sudut pandang apa yang diangkat dalam film tersebut. Film bisa menahan 

orang saat menontonnya, ini terjadi lebih sering ketimbang medium lainnya. Banyak orang 

terpesona sejak pertama kali teknologi film ditemukan. Berawal dari hanya berupa gambar 

putus-putus kemudian teknologi suara mulai masuk kedalam film dan kemudian diikuti 

warna, serta banyaknya kemajuan teknis lainnya, film terus membuat orang terpesona.  
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Menurut Gans (1995) Banyaknya perkembangan yang telah terjadi dalam teknologi 

film membuat media ini mempunyai kekuatan yang kompleks sebagai media komunikasi 

massa. Pesan-pesan yang disampaikan melalui ide cerita, peristiwa, drama, musik dan 

sebagainya menjadikan film sebagai media komunikasi massa yang dapat menyampaikan 

pesan yang efektif untuk mempengaruhi khalayak melalui pesan-pesan yang disampaikan. 

Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat melalui muatan pesan-pesan 

(message) dibaliknya tanpa pernah berlaku sebaliknya (Sobur : 2004, hal : 127). Masyarakat 

luas akan menerima pesan yang ingin disampaikan dari pembuat film (sineas) kemudian dari 

inilah film dapat berpengaruh terhadap perilaku sosial dalam masyarakat dari penikmatnya, 

sesuai dengan apa yang di dapat dari film yang mereka nikmati. 

Kandungan pesan dalam film juga memberikan dampak kepada penonton film itu 

sendiri. Baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak positif seperti mendidik generasi 

muda untuk selalu menjunjung nilai dan norma budaya bangsa, menghibur serta memberikan 

informasi baru agar penonton mendapat wawasan yang lebih luas lagi. Sedangkan dampak 

negatifnya seperti perilaku-perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan budaya bangsa 

ini, pendidikan moral yang buruk, perilaku yang tidak menghormati sesama serta kesetaraan 

gender yang dimanfaatkan mencari keuntungan sendiri. Sebabnya adalah banyak film yang 

dibuat hanya untuk menarik minat menonton dari penontonnya saja, sehingga kandungan-

kandungan pesan yang seharusnya tidak dimuat kedalam film, dimasukkan dengan sengaja 

lewat kemasan rapi oleh para pembuat film dan disisipkan dalam beberapa aspek dengan 

tujuan agar filmnya laris di pasaran. Hal negatif seperti ini terjadi dalam masyarakat 

dikarenakan banyak beredar film yang lebih banyak menampilkan sisi pornografi dan 

kekerasan hanya untuk menarik simpati penonton daripada makna isi cerita yang 

disampaikan. Seperti halnya film Indonesia sekarang ini, dengan banyaknya genre yang 

ditawarkan oleh pembuat film, namun di dalamnya sering kali terdapat adegan-adegan yang 
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memperlihatkan ketidakadilan gender yang mengarah kepada penonjolan pada unsur 

sensualitas dari sosok perempuan dalam film yang digunakan oleh pembuat sebagai salah 

satu komoditi yang mempunyai harga jual. Salah satu peran perempuan dalam film yaitu 

seringkali dijadikan sebagai komoditi yang diperjual-belikan untuk menarik hasrat menonton 

sehingga film bisa mendapat respon yang luas dari masyarakat. Para pembuat film juga 

menemukan celah bahwa masyarakat dalam hal ini adalah penonton film lebih menyambut 

hangat film-film yang mengandung banyak unsur hiburannya daripada unsur pendidikan 

maupun dari sisi artistiknya. Realitas ini juga di dukung oleh adanya pergerakan industri film 

yang menjadikan perempuan sebagai objek seks. 

Perempuan disini menjadi objek komoditi yang diperjual-belikan lewat 

penampilannya di media massa, penonjolan fakultas tubuh (khususnya perempuan) di jadikan 

‘nilai jual’ di dalam sistem kapitalisme yang di bangun berdasarkan asas patriarki (sistem 

sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama dalam organisasi sosial). 

Laki-laki berada dibelakang layar dalam menciptakan makna pesan yang di tampilkan oleh 

perempuan dalam media massa. Tampilan sensualitas dalam film tidak lagi dianggap hal 

yang ‘tidak pantas’ untuk ditampilkan, sedangkan nilai dan norma dari kebudayaan luhur 

bangsa sejak dahulu yang mengutamakan aspek rasa kasih sayang kecantikan, dan 

keanggunan dari seorang perempuan jadi terlupakan. Kecantikan yang terlupakan inilah 

menjadi celah bagi para elit kapitalis membuat seorang perempuan disuguhkan dalam balutan 

budaya populer yang mewah, sehingga sensualisme dan erotisme lebih dijunjung tinggi 

dalam sebuah film sebagai komoditi yang mempunyai nilai jual bagi konsumennya. 

Seperti halnya film Negeri Tanpa Telinga, dengan mengusung genre komedi-drama 

dalam bidang politik, film yang di besut oleh Lola Amaria ini mencoba mengungkap tentang 

sisi lain dunia politik Indonesia dipenghujung akhir kepemimpinan presiden RI kelima Susilo 
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Bambang Yudiyono. Realitas perpolitikan yang berantakan, penggunaan kekuasaan yang 

tidak sesuai aturan hukum oleh pejabat pemerintahan, serta praktek korupsi yang 

dilatarbelakangi oleh perjuangan aspirasi masyarakat semakin menjadi-jadi dan tidak 

ketinggalan unsur sensualitas perempuan dipakai sebagai usaha penyuapan lobbying 

keputusan rapat ditambahkan sebagai realitas yang memang sering terjadi di kalangan 

pejabat. Sensualitas perempuan disini juga sebagai objek pemanis pada setiap produksi film. 

Dikarenakan sensualitas sendiri berdasarkan kepada stereotip wanita yang hanya sebagai 

objek pengumbar hasrat dan pemuas kebutuhan seksual dikalangan pejabat. 

Walaupun mengangkat tentang ide kritik sosial politik namun masih banyak juga 

terdapat sensualitas perempuan yang ditampilkan dalam adegan-adegan film ini yang 

dijadikan komoditi melalui keindahan bentuk tubuh atau ekspresi wajah dan lain sebagainya 

yang dapat ditangkap secara visual maupun bentuk desahan atau rayuan melaui audio. 

Dimulai dari konspirasi yang dilakukan oleh Partai Amal Syurga. Sang ketua partai, Ustad 

Etawa (Lukman Sardi), bekerja sama dengan importir daging domba, berusaha memanipulasi 

uang negara untuk keuntungan partainya. Namun dalam scene-scene konspirasi partai Amal 

Syurga seperti ini terdapat peran dari perempuan yang menggunakan sensualitas dari 

keindahan tubuhnya untuk memuaskan hasrat dari kader partai yang melakukan konspirasi 

dengan pengusaha daging impor. 

Kemudian scene-scene dari tokoh Tikis Queenta (Kelly Tandiono) dalam usaha 

memenangkan partai Martobat dibawah pimpinan Piton (Ray Sahetapy) dalam rapat anggota 

Dewan proyek perumahan rakyat miskin di Bukit Khayangan. Tikis mencoba melobby para 

anggota fraksi lainnya dengan menggunakan keindahan tubuhnya dan uang sogokan dari 

partainya. Dan pada akhirnya, partai martobat melalui usaha Tikis berhasil membuat para 

anggota fraksi lain menyetujui usulan dari partainya. 
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Sensualitas dalam film ini sedikit ditutupi oleh sang sutradara dengan menampilkan 

tokoh Naga (Teuku Rifku Wikana) yang menangkap semua percakapan dan perbincangan 

orang-orang itu. Melalui telinga tukang pijat ini, ia mendengar semua pembicaraan orang-

orang penting itu. Percakapan itulah yang membuat Naga muak. Informasi dari setiap 

pembicaraan orang penting ini tidak hanya didengar oleh Naga, seorang host TV9, Chica 

Cemani (Jenny Zhang) juga turut serta membantu mengungkap kasus ini kehadapan anggota 

Kapak (Lembaga Pemberantasan Korupsi) dan masyarakat luas 

(http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-n018-14-796881_negeri-tanpa-telinga#.VfqgsiWqqko 

diakses, 06 September 2015, pada pukul 19.00 WIB). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagaimana pemaparan di atas, maka rumusan masalah yang ditetapkan peniliti 

yaitu: unsur sensualitas perempuan apa saja yang muncul serta durasi kemunculannya dalam 

film “Negeri Tanpa Telinga”?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja unsur komodifikasi sensualitas 

perempuan dan mendeskripsikan seberapa besar prosentase durasi kemunculannya yang ada 

pada film “Negeri Tanpa Telinga”. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai kajian analisis isi pada 

sebuah film tentang unsur sensualitas perempuan dan dapat dijadikan bahan untuk penelitian 

lebih lanjut. Selain itu juga diharapkan dapat dijadikan referensi serta komparasi untuk 

penelitian sejenis. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi khalayak mengenai unsur sensualitas 

perempuan dalam sebuah film. Dan dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan para 

insan perfilman dalam memproduksi film yang benar-benar mengutamakan proses 

penyampaian pesan serta terbebas dari penggunaan unsur sensualitas perempuan. 




