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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Film saat ini bukanlah menjadi hal baru dalam kehidupan masyarakat, dan 

juga tidak hanya sebagai media hiburan saja melainkan sebagai media komunikasi 

antara pembuat film dengan penontonnya. Film sendiri secara sederhana 

merupakan sebuah bentuk dari skenario yang dijalankan oleh pelaku dan pembuat 

film, berdasarkan ide-ide dari kisah nyata yang dialami ataupun berdasarkan dari 

melihat pengalaman 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 

juga bisa menahan orang saat menontonnya, ini terjadi lebih sering ketimbang 

medium lainnya. Banyak orang terpesona sejak pertama kali teknologi film ini 

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.  

Film memiliki kesanggupan untuk memainkan ruang dan waktu, 

mengembangkan dan mempersingkatnya, menggerak majukan dan 

memundurkannya secara bebas dalam batasan-batasan wilayah yang cukup 

lapang. Meski antara media film dan lainnya memiliki kesamaan-kesamaan, tetapi 

film adalah sesuatu yang unik. 
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Munculnya kembali dunia perfilman Indonesia di tahun 1998, menandai 

kebangkitan perfilman Indonesia yang saat itu mati suri hingga saat ini 

memperoleh sambutan hangat dari generasi muda yang haus akan tontonan film 

lokal. Perkembangan film saat ini mengalami progress yang membuat aktor dan 

aktris baru banyak bermunculan. Dalam dunia film maupun dunia pertelevisian, 

perempuan senantiasa diperebutkan karena di dalam tubuhnya mengandung 

beragam aura yang merupakan perwujudan dari berbagai simbol. Baik berupa 

simbol kehidupan, simbol kekuasaan, simbol kebenaran ataupun simbol moralitas.  

 Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia; satunya lagi 

adalah lelaki atau pria. Berbeda dari wanita, istilah "perempuan" dapat merujuk 

kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.  Di dalam di 

dunia film, keberadaan perempuan seringkali diposisikan sebagai bumbu 

penyedap. Perempuan lebih efektif dalam merebut perhatian dari khalayak 

sasaran. Perempuan dan film memang tidak bisa dipisahkan, kenyataannya 

perempuan memiliki kekuatan dalam menjual produk. Perempuan menjadi 

terbuka bila seksualitasnya dimanfaatkan atau dieksploitasi. 

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 tinggi nilai dan norma bangsa, 

menghibur serta memberikan informasi baru agar para penonton dapat menambah 

wawasan yang lebih luas lagi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu prilaku-prilaku 

menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai dan norma budaya bangsa ini, 

pendidikan moral yang kurang, prilaku yang tidak menghormati sesama serta 
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kesetaraan gender yang dimanfaatkan untuk mencari keuntungan sendiri. Oleh 

karena itu banyak film yang dibuat hanya untuk menarik minat penontonnya saja, 

sehingga kandungan-kandungan pesan yang seharusnya tidak dimuat kedalam 

film, dimasukan dengan sengaja lewat kemasan rapi oleh para membuat film dan 

disisipkan dalam beberapa aspek dengan tujuan agar filmnya laris dipasaran. Hal 

negatif seperti inilah terjadi dalam masyarakat dikarenakan beredar film yang 

lebih banyak menampilkan sisi pornografi dan kekerasan hanya untuk menarik 

simpati penonton daripada makna isi cerita yang disampaikan. Seperti halnya film 

inodonesia sekarang ini, dengan banyaknya genre yang ditawarkan oleh pembuat 

film, namun didalamnya sering kali terdapat adegan-adegan yang selalu 

memperlihatkan ketidakadilan gender yang mengarah kepada penonjolan pada 

unsur sensualitas dari sosok wanita dalam film yang digunakan oleh pembuat film 

sebagai salah satu komoditi yang mempunyai nilai jual. Salah satu peran wanita 

dalam film yaitu sering kali dijadikan sebagai komoditi yang diperjual belikan 

untuk menarik hasrat menonton sehingga film dapat respon yang luas dari 

masyarakat. Para pembuat film juga menemukan celah bahwa masyarakat dalam 

hal ini adalah penonton film lebih menyukai film-film yang mengandung banyak 

unsur hiburannya dari pada unsur pendidikan maupun dari sisi artistiknya. 

Realitas ini juga didukung oleh adanya pengerakan industri film yang menjadikan 

wanita sebagai objek seks.  

Kehadiran perempuan adalah untuk memberi ruang eksistensi. Seringkali 

perempuan dalam film tidak di gambarkan sebagai subyek, tetapi sebagai obyek. 

Perempuan dijadikan komoditi, perempuan tidak hanya memilki nilai guna, tetapi 
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juga nilai tukar. Pada akhirnya perempuan adalah kelas inferior dihadapan laki-

laki, sementara laki-laki dianggap sebagai kelas superior. Pelindungan atas 

perempuan yang menyebabkan perempuan selalu tidak bisa keluar dari perangkap 

hegemoni bahkan pada titik nadirnya adalah dominasi laki-laki atas otoritas-

otoritas perempuan (Asmaini: 2007, hal: 100). 

Tampilan sensualitas dalam film tidak lagi dianggap hal yang “tidak 

pantas” untuk ditampilkan, sedangkan nilai dan norma dari kebudayaan bangsa ini 

sejak dulu yang mengutamakan aspek rasa kasih sayang, kecantikan dan 

keanggunan dari seseorang wanita jadi terlupakan. Kecantikan yang terlupakan 

inilah menjadi celah bagi para elit kapitalis membuat seorang wanita 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. Tidak dapat dipungkiri bahwa tubuh dan seksualitas 

perempuan merupakan instrumen komodifikasi untuk menjual banyak jenis 

komoditas.  

Seperti halnya film Negeri Tanpa Telingga, dengan mengusung genre 

komedi drama dalam bidang politik, film yang dibuat oleh Lola Amaria ini 

mencoba mengungkap tentang sisi lain dari dunia perpolitikan indonesia di 

penghujung akhir kepemimpinan presiden RI kelima Susilo Bambang 

Yudhoyono. Realitas perpolitikan yang berantakan, penggunaan kekuasaan yang 

tidak sesuai aturan hukum oleh penjabat pemerintahan, serta pratek-pratek korupsi 

yang dilatar belakangi oleh perjuangan aspirasi masyarakat semakin menjadi-jadi 

dan tidak ketinggalan unsur sensualitas wanita dipakai sebagai usaha untuk 
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penyuapan lobbying keputusan rapat ditambahkan sebagai realitas yang memang 

sering terjadi dikalangan pejabat. Sensualitas wanita disini juga sebagai objek 

pemanis pada setiap produksi film. Dikarenakan sensualitas sendiri berdasarkan 

stereotip wanita yang hanya sebagai objek pengumbar hasrat dan pemuas 

kebutuhan seksual dikalangan pejabat. 

Meskipun mengangkat tentang ide kritik sosial politik namun masih 

banyak juga terdapat sensualitas wanita yang ditampilkan dalam adegan-adegan 

film ini yang dijadikan sebagai komoditi melalui keindahan bentuk tubuh atau 

gaya berbusana dan aktifitas seksual. Dimulai dari konspirasi yang dilakukan 

Partai Amal Syurga. 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 dibukit Kayangan. 

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 

menapilkan tokoh Naga (Teuku Rifku Wikana) yang menangkap semua 

percakapan dan perbincangan orang-orang itu.  Melalui telingga tukang pijit ini, ia 

mendengar semua perbincangan 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.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

ditetapkan peneliti yaitu: “Berapa frekuensi kemunculan komodifikasi sensualitas 

wanita dalam film “Negeri Tanpa Telinga”?. 

C. Tujuan Masalah 

Seperti yang telah dipaparkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah, untuk mengetahui jumlah Komodifikasi Sensualitas 

Perempuan dalam Film Negeri Tanpa Telinga. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi civitas 

akademik sebagai tambahan referensi tentang analisis isi. Terlebih, yang 
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mengaplikasikan teori feminisme. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian sejenis selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan tentang dunia 

perfilman bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Dan menanamkan kesadaran bahwa 

media massa merupakan partner dalam kontrol sosial. Sehingga nantinya, ketika 

berkecimpung dalam dunia perfilman, mahasiswa dapat mengaplikasikan nilai-

nilai objektivitas dalam proses produksi film.  




