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BAB ll 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan kategori yang sama seperti penulis. Namun penulis 

mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan 

kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa 

beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Hasil Penelitian 

Nur 

Usailatil 

Andiyah, 

06220392 

Komodif

ikasi Sensualitas 

Perempuan 

dalam Perfilman 

Indonesia 

(Analisis Isi 

pada Film 

“Kawain 

Kontrak LAgi”) 

Dari tayangan film Kawin 

Kontrak Lagi terdapat bahwa sensualitas 

yang muncul dari 35 scene atau 2967 

detik untuk indikasi verbal terdapat 

sensualitas terbanyak 78 detik.  

Untuk indikasi non verbal 

terdapat sensualitas terbanyak pada 

indikasi penampilan erotis sebanyak 972 

detik, indikator manja 136 detik dan 

indicator rangsangan seksual 86 detik, 
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berciuman 10 detik. 

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan Nur Usailatil Andiyah 

menggunakan kategori verbal dengan Indikator rayuan, dan kategori 

nonverbal indikatornya penampilan erotis, manja, rangsangan seksual, dan 

berciuman. Sedangkan kategori yang diteliti penulis adalah kategori aktifitas 

seksual dengan indikator bersetubuh, berciuman, onani dan gaya berbusana 

dengan indikator pressbody, bra serta hotpants. 

 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Hasil Penelitian 

Iham 

Haliq Putra 

Unsur 

Sensualitas 

Perempuan 

dalam Film 

Indonesia 

(Analisis Isi 

pada Film 

“Negeri Tanpa 

Telinga” Karya 

Lola Amaria) 

Sensualitas verbal total 

kemunculannya sebanyak 5 kali. Dengan 

indicator mendesah muncul sebanyak 1 

kali dan indicator rayuan kata muncul 

sebanyak 4 kali. Sensualitas verbal total 

durasi kemunculannya sebanyak 23 detik 

atau 9% dari total keseluruhan durasi 

kemunculan sensualitas perempuan 

dalam film Negeri Tanpa Telinga. 

Sensualitas nonverbal total 

kemunculannya sebanyak 17 kali. 
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Dengan indikator manja sebanyak 2 kali, 

indikator penampilan erotis sebanyak 5 

kali, indikator tatapan mata sebanyak 4 

kali dan indikator rangsangan seksual 

sebanyak 5 kali. Sensualitas nonverbal 

total durasi kemunculannya sebanyak 236 

detik atau 91% dari total keseluruhan 

durasi kemunculan sensualitas 

perempuan dalam film Negeri Tanpa 

Telinga. 

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan Ilham Haliq Putra menggunakan 

kategori verbal dengan Indikator mendesah, rayuan kata dengan total durasi 

kemunculannya sebanyak 23 detik atau 9% dari total durasi keseluruhan dan 

kategori nonverbal indikatornya manja, penampilan erotis, tatapan mata, 

rangsangan seksual dengan total durasi kemunculannya sebnyak 236 detik 

atau 91% dari total durasi keseluruhan. Sedangkan kategori yang diteliti 

penulis adalah kategori aktifitas seksual dengan indikator bersetubuh 21 detik 

atau  77,77%, berciuman 6 detik/ 22,22%, onani 0 dan gaya berbusana dengan 

indikator pressbody 928 detik/ 72,27%, bra 239 detik/ 18,61% serta hotpants 

117 detik/ 09,11%.  
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B. Film Sebagai Media Komunikasi Massa  

Komunikasi massa adalah komunikasi yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan melalui media massa (media cetak dan elektronik) kepada 

khalayak yang tidak terbatas oleh letak geografis. Komunikasi massa adalah 

komunikasi yang dilakukan melalui media massa. Pengertian media massa secara 

garis besar dapat dibagi ke dalam dua kelompok  yaitu: media massa cetak dan 

media massa elektronika. Media massa cetak antara lain meliputi surat kabar, 

majalah, dan bulletin. Sedangkan,media massa elektronika mencakup media audio 

(suara) seperti radio, dan media audio visual (suara dan gambar) yaitu televisi dan 

film (Sendjaja: 2005, hal: 74). 

Komunikasi massa adalah proses dimana organisasi media membuat dan 

menyebarkan pesan kepada khalayak banyak (publik). Organisasi - organisasi 

media ini akan menyebarluaskan pesan - pesan yang akan mempengaruhi dan 

mencerminkan kebudayaaan suatu masyarakat, lalu informasi ini akan mereka 

hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media 

menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. 

Komunikasi massa hanya merupakan salah satu proses komunikasi yang 

berlangsung pada peringkat masyarakat luas, yang identifikasinya ditentukan oleh 

ciri khas institusionalnya (McQuail: 1987, hal: 7).  

Menurut Denis McQuail (dalam Soyomukti: 2010, hal: 194), ciri utama 

dari komunikasi massa adalah: 

a. Sumber bukan satu orang, melainkan organisasi formal, pengirimnya 

sering merupakan komunikator profesional. 
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b. Pesannya beragam, dapat diperkirakan, dan proses, distandarisasi dan 

selalu diperbanyak serta merupakan produk dan komoditi yang bernilai 

tukar. 

c. Hubungan pengirim   dan penerima bersifat satu arah, impersonal, bahkan 

mungkin selalu sering bersifat non-moral dan kalkulatif. 

d. Penerima merupakan bagian dari khalayak luas. 

e. Mencakup kontak secara serentak antara satu pengirim dan khalayak 

penerima. 

Menurut (Baran: 2010, hal: 7) mengatakan bahwa komunikasi massa 

merupakan proses terciptanya suatu makna bersama media massa dan 

khalayaknya, dengan menawarkan banyak pesan yang identik serta umpan balik 

yang tertunda. 

Film adalah salah satu media yang digunakan dalam proses komunikasi 

massa, yang merupakan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan asas 

sinematografi, yaitu pesan disampaikan dalam film melalui gambar bergerak 

melalui proses perekaman lewat teknologi kamera, pencahayaan warna, suara, 

serta proses editing pada akhirnya. Film merupakan karya cipta seni dan budaya 

yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat 

berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, 

piringan video, dan ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan 

lainnya. 

Sebagai suatu bentuk komunikasi massa, film dikelola menjadi satu 

komoditi. Di dalamnya memang kompleks, dari prosedur pemain hingga 
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seperangkat kesenian lain yang sangat mendukung baik musik, seni rupa, teater, 

dan seni suara. Semua unsur tersebut terkumpul menjadi komunikator dan 

bertindak sebagai agen transformasi (perubahan) budaya. Ide-ide kreatif yang 

representatif didalam film, membangun suatu keakraban antara pembuat film 

dengan khalayaknya, sehingga muatan pesan yang nampak maupun yang 

tersembunyi dapat tersalurkan dengan baik. 

Film sebagai seni yang sangat kuat pengaruhnya dapat memperkaya 

pengalaman hidup seseorang dan bisa menutupi segi-segi kehidupan yang lebih 

dalam. Film bisa dianggap sebagai pendidikan yang baik, dan media visual yang 

memiliki nilai hiburan, artistic, dan komunikasi. Selain itu, film juga selalu 

diwaspadai karena kemungkinan pengaruh-pengaruhnya yang buruk (Sumarno: 

1996, hal: 85).  

Film menjadi media yang unik karena dapat menghasilkan rasa kedekatan 

dan menciptakan ilusi realitas untuk membuka perspektif baru bagi penontonnya 

yang mungkin sebelumnya penonton tersebut belum mengetahuinya. Dengan 

kemampuan mendengar dan melihat yang dimiliki manusia, rasa kedekatan yang 

diciptakan melalui penggambaran yang akurat, dari film mampu mempengaruhi 

pikiran dan perasaan manusia, sehingga film menjadi sangat kuat pengaruhnya  

bagi setiap orang yang menontonnya. 

C. Film Sebagai Industri 

Kata industri berasal dari bahasa latin industria yang berarti ketrampilan 

dan penuh sumber daya. Industri merupakan penerapan metode-metode canggih 

terhadap produksi benda-benda dan jasa-jasa ekonomis, dengan demikian manusia 
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industrial merupakan mahluk hidup yang trampil dan penuh sumber daya karena 

mempunyai kecerdasan tertentu (Soekanto: 1987, hal: 6). Pada awalnya industri 

hanya merupakan organisasi ekonomis atau teknis yang hanya berkaitan dengan 

proses produksi, distribusi dan 

 konsumsi. Tetapi sebenarnya industri merupakan suatu organisasi atau 

lembaga sosial yang bertujuan memproduksi dan memasarkan barang dan jasa 

sehingga melai tampak manfaat ilmu sosial pada umumnya dan sosiologi pada 

khususnya (Soekanto: 1987, hal: 4). Sebagai lembaga sosial terdapat hubungan-

hubungan sosial dalam industri: 

1. Hubungan Internal: Gejala yang ada di dalam industri baik yang 

menyangkut manajemen maupun kegiatan-kegiatan operasional. 

A. Hubungan Formal: kegiatan yang terwujud dari kewajiban-kewajiban 

yang dibebankan, mungkin bersifat manajeria, operatif atau keduanya. 

Seperti, tata cara, proses arbitrasi, dewan industrial, dan sebagainya. 

B. Hubungan Informal: hubungan yang tidak diatur secara resmi, 

berlandasan atas etika dan adat istiadat, misalnya hubungan antarindividu, 

antarkelompok atau individu dengan kelompok. 

C. Hubungan Campur (sosio-teknis): kegiatan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi, dalam rangka menjelaskan kewajiban atau tugas, 

yang bersifat teknis atau manjerial. 

2. Hubungan Eksternal: gejala yang terjadi antara industri dengan badan-

badan eksternal seperti pemerintah, komunitas, lembaga-lembaga 

pendidikan dan seterusnya. 
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Industri film adalah industri bisnis. Predikat ini telah mengggeser 

anggapan orang yang masih menyakini film adalah karya seni yang diproduksi 

secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang-orang yang bertujuan memperoleh 

estetika yang sempurna. Meskipun pada kenyataannya adalah keuntungan, kadang 

kadang menjadi mesin uang yang sering kali demi uang keluar dari kaidah-kaidah 

artistic film itu sendiri (Ardianto dan Erdinaya: 2004, hal: 136) 

Industri dalam konsep ekonomi, terdapat istilah komersil berlaku sebagai 

kata sifat bagi sejumlah perlengkapan media, mengidentifikasi hubungan dari 

pengerjaan kompetitif dipasar luasdan biasanya berorientasi untuk kesenangan 

dan hiburan (eskapisme) (Bogart : 1995, dalam McQuail : 2011, hal :135). 

Kecenderungan seperti inlah yang terjadi dan semakin meningkat pada beberapa 

tahun belakangan ini, disebabkan meningkatnya keuntungan ekonomis dan 

industrial dan keadaan seperti ini terjadi pada seluruh sektor komunikasi dan 

informasi. Dalam film pun demikian. Walaupun secara prosedur film mengerti 

akan kepentingan publik yang ada di dalam film, namun mereka juga tidak dapat 

menghindari apa yang menjadi dikte ekonomi pasar. Kunci bagi karakter institusi 

media, khusunya film, yang tidak biasa adalah bahwa aktifitasnya yang tidak 

terpisahkan dari ekonomi maupun politik, sekaligus tergantung pada kemajuan 

teknologi yang terus menerus berubah (McQuail : 2011, hal : 244). 

Film berperan penting sebagai industri hiburan yang sangat digemari oleh 

masyarakat luas. Menerut Dennis McQuail mengatakan media merupakan industri 

yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, 

serta menghidupkan industri lain yang terkait, media massa juga merupakan 
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industri tersendiri yang memiliki peraturan dan regulasi dan norma-norma yang 

menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat atau institusi sosial lainnya 

(Nurudin : 2007, hal : 34). 

Salah satu industri terbesar saat ini adalah industri yang bergerak dibidang 

perfilman. Selain menjadi sebuah media yang memiliki pesan tertentu dan hiburan 

secara massal, film juga menjadi sebuah industri yang dapat menghasilkan profit 

yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari apresiasi para penikmat film diseluruh 

dunia. Pembicaraan tentang film sekarang ini, tetap merujuk pada sistem industri 

film di Hollywood, baik dari pembiayaan, produksi, proses distribusi dan eksebisi 

film. Struktur industri dalam film yang telah lama berjalan (Vivian : 2008, hal 

:164) adalah: 

1. Studio Besar 

Perusahaan besar yang membuat film dan terkadang terlibat didalam 

pembuatan film tersebut. Seperti , 20th Century Fox, Columbia, Paramount, 

Universal, Disney dan lain sebagainya (Hollywood), sedangkan di Indonesia ada 

Gabungan Studio Film Indonesia (GASFI), I Studio, dan beberapa perusahaan 

film: MD Entertaiment, Maxima Pictures, Rapi Films, SinemArt, Soraya Intercine 

Films, dan lain sebagainya. Perusahaan seperti ini dulunya mempunyai area set 

panggung film (studio). Selain membidani dan membesarkan film, tetapi juga 

mengontrol distribusi produk dan menguasi banyak gedung bioskop dan 

mendominasi seluruh industri film. 

2. Produksi  
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Setelah mendapat kesepakatan dengan studio atau perusahaan film, 

dimulailah proses produksi film yang dipimpin oleh seorang produser. Seluruh 

unsur-unsur dalam film (produser, sutradara, DOP, dan lain-lain) mulai membuat 

film, dimulai dengan proses pengembangan ide cerita, kemudian dijadikan naskah 

atau skenario atau tahap-tahap produksi, lalu memasuki proses syuting film 

(pengambilan gambar, suara, tata cahaya, dan lain-lain) atau disebut juga tahap 

produksi, dan tahap akhir adalah pasca produksi, yaitu penyutingan film atau 

editing.  

3. Distribusi 

Studio besar atau perusahaan film kembali menjalakan tugasnya di bidang 

distribusi film. Mereka bertanggung jawab atas penjadwalan pemesanan untuk 

rilis film baru dibioskop, melakukan kegiatan marketing untuk mempromosikan 

film baru, kemudian menyediakan film kepada gedung bioskop untuk ditonton. 

4. Eksebisi  

Setelah pendistribusian film, dilanjutkan kepada kegiatan eksebisi. 

Kegiatan pertunjukan atau penayangan film di gedung bioskop, kemudian 

penonton membayar untuk menonton film. Penerimaan atas kegiatan eksebisi 

disebut sebagai box office, yang dibagi antara pemilik gedung dengan distributor 

dan digunakan untuk membayar studio atau perusahaan film agar mendapatkan 

hak distribusi film. 

Film dan industri dizaman sekarang memang tidak dapat terpisahkan, 

tanpa adanya industri film akan mengalami kesusahan dalam pembiayaan 

produksinya. Dengan berubahnya nilai film sebagai sebuah karya seni murni 
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menjadi karya industri, film mendapat pemasukan serta proses selanjutnya dari 

produksi, yaitu distribusinya semakin mudah. Para pembuat film tidak 

dipusingkan dengan proses distribusi kepada penontonnya, mereka cukup fokus 

dalam pembuatan film karena sudah ada yang menagani masalah distribusi film 

tersebut. 

Bagi penonton film, bukan hanya kesenangan yang mereka dapat dari 

menonton film, mereka juga dapat mengadopsi nilai-nilai profesionalisme yang 

mengutamakan prinsip kepakaran, otoritas, otonomi, autensitas dan integritas. 

Perubahan sistem nilai-nilai  baik bagi bagi kemajuan masyarakat secara 

keseluruhan. Dengan maksud, nilai-nilai yang diadopsi merupakan nilai-nilaiyang 

bermanfaat untuk membangun kebudayaan industri (Abrar: 2003, hal: 87). 

D. Wanita dalam Fashion dan Pakaian 

Secara etimologis sendiri dalam Oxford English Dictionary (OED), 

fashion adalah berasal dari Factio (Latin) yang memiliki arti membuat atau 

melakukan. Sedangkan pakaian sendiri secara etiomologis sendiri merupakan 

komoditas dari kegiatan fashion, yang diproduksi dan dikonsumsi oleh 

masyarakat kapitalis.  

Sensualitas yang diciptakan secara visual lewat fashion dan pakaian juga 

membuat ketertarikan laki-laki semakin manambah. Segala yang diterima lewat 

pandangan laki-laki, lebih mengarah pada hasrat seksual yang dianggap sebagai 

rayuan dari seorang wanita. Adapun formulasi atau deskripsi yang dikemukakan 

oleh Berger mengenai situasi yang ada antara laki-laki dan wanita yaitu “Laki-

Laki bertindak, perempuan bertindak”. Laki-laki disini ditandai dengan peran 
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yang lebih aktif, sedangkan perempuan mendapatkan peran sebagai pihak yang 

pasif, menjadi yang teramati. Perempuan harus selalu waspada dan 

memperhatikan penampilannya dalam pandangan laki-laki (Berger: 1972) (dalam 

Barnard: 2001, hal: 163). 

Wanita lebih didorong untuk menciptakan dan menjaga rupa penampilan 

mereka dan menjadi sesuatu yang mendefinisikan watak dari feminitas. Cara 

berpenampilan wanita, merupakan sebuah cara agar tetap mengonstruksi dan 

memproduksi watak feminitas. Ketidakseriusan dalam fashion dan pakaian 

seorang wanita akan membawa wanita itu sendiri dalam kesan bahwa dia tidak 

mampu memproduksi watak feminitas dalam dirinya, sehingga dia seringkali akan 

mendapatkan perlakuan secara perversi (tingkah laku yang didorong oleh kelainan 

seksual) dari kaum yang mendominasi. 

E. Jenis-Jenis Film 

Jenis film atau bisa disebut genre ada bermacam-macam, berikut berapa 

genre film menurut karakteristiknya, antara lain: 

a. Action Laga 

Dalam film yang bertemakan laga ini, biasanya selalu dibumbui dengan 

keahlian setiap tokoh untuk bertahan dalam pertarungan hingga akhir 

cerita. Kunci sukses dari genre film tersebut adalah kepiawaian sutradara 

untuk menyajikan aksi pertarungan secara apik dan detail, soalah penonton 

terbawa dalam ketegangan yang terjadi. 
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b. Comedy-Humor 

Genre film telah mengendalkan kelucuan sebagai factor penyajian 

utama. Genre film inilah yang sangat disukai oleh para penonton, karena 

saat meliatnya kita dapat terhibur dan bisa melupakan berbagai masalah 

yang dialami untuk sementara waktu. Namun, jika seorang sutradara 

dalam penyajian filmnya tidak memperlihatkan actor yang cocok dengan 

ide cerita dari penulis naskah, maka film tersebut bisa terjebak dalam 

humor yang slapstick, yaitu terkesan memaksa penonton untuk 

menertawakan kelucuan yang dibuat-buat. Sebagai kunci suksesnya agar 

tidak terjadi hal yang seperti itu adalah sang sutradara dan asisten 

sutradara menyiapkan tokoh atau actor humoris yang sudah dikenal oleh 

masyarakat untuk memerankan suatu tokoh dalam filmnya, layaknya saat 

menghibur penonton. 

c. Roman-Drama 

Roman-Drama merupakan genre film yang popular dikalangan 

masyarakat penonton film. Khususnya pada kaum perempuan, karena 

terdpat faktor perasaan dan realitas kehidupan nyata yang ditawarkan 

dengan senjata simpati dan empati penonton. Agar dapat mencapai 

kesuksesan dalam menyajikan genre ini adalah dengan mengangkat tema 

klasik tentang permasalahan manusia yang ada disekitar dan tak pernah 

puas dalam mendapatkan suatu jawaban, seperti halnya permasalahan yang 

mengangkat cinta remaja, perselisishan antara menantu dan orang tua, atau 

juga perjalanan manusia untuk mencapai cita-citanya, dan sebagainya. 
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d. Mistery-Horor 

Mistery-Horor adalah sebuah genre khusus di dunia perfilman. 

Genre ini cukup mendapatkan perhatian dari para penontonnya, sebab 

mereka ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dunia lain 

tersebut. Walaupun dalam genre ini dapat memunculkan suatu ketegangan 

dan ketakutan penonton saat melihat bentuk dari mahluk lain ini. Kunci 

kesuksesan dalam genre ini adalah terletak pada cara mengemas dan 

menyajikan visualisasi hantu dan kontruksi dramatic scenario. Selain itu, 

alur cerita juga harus masuk akal sehingga tidak ada ganjalan dan 

sanggahan penonton sesudah pemutaran filmnya. 

Adapula jenis film menurut Aedianto dalam bukunya yang berjudul 

komunikasi massa, yaitu: (Ardianto, 2004, hal:2004) 

1. Film Cerita 

Film cerita (story film), adalah jenis film yang mengandung suatu 

cerita yang lazim dipertunjukan di gedung-gedung bioskop atau tempat 

alternative pemutaran film lainnya. 

2. Film Dokumenter (documentary film) 

Documenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama karya 

Lumiere bersaudara yang berkisah tentang perjalanan (travelogues) 

yang dibuat sekitar tahun 1890-an. Grierson berpendapat documenter 

merupakan cara kreatif merepresentasikan relitas. Film documenter 

menyajikan realita melalui berbagai caradan dibuat untuk berbagai 

macam tujuan. Namun harus diakui, film documenter tak pernah lepas 



22 
 

dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan dan propaganda bagi 

orang atau kelompok tertentu intinya, film documenter tetap berpuhak 

pada hal-hal senyata mungkin. 

3. Film Berita 

Film berita atau newreel adalah film mengetahui fakta, peristiwa yang 

benar-benar terjadi. Karena sifatnya berita, maka film yang disajikan 

kepada public harus mengandung nilai berita (news value). Criteria 

berita itu adalah penting dan menarik. 

4. Film Kartun 

Film kartun dibuat untuk konsumsi anak-anak. Sebagian besar film 

kartun akan membuat kata tertawa karena kelucuan-kelucuan dari 

tokoh kartunnya. Sekalipun tujuan utamanya menghibur, film kartun 

dapat pula mengandung unsur pendidikan, minimal akan terekam 

bahwa kalau ada tokoh jahat dan tokoh baik, maka pada akhirnya 

tokoh baiklah yang akan menang. 

F. Film Komedi 

Berbicara film yang mengutamakan persoalan perempauan di Indonesia 

memang tidak banyak. Di era 80-an ada film Kartini yang diperankan Jeny 

Rachman dan Tjoet Nja Diikubersama Christine Hakim, sebuah film sejarah yang 

menampilkan isu-isu perempuan di kancah politik. 

Memang tidak banyak sineas dan produser yang tertarik membuat film 

dengan tema perempuan. Justru yang terjadi saat ini banyak film yang dengan 

sengaja menjua tubuh perempuan. Coba amati pola film komedi seks yang terjadi 
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pada era 80-an di masa kemasan Warkop DKI dengan film komedi seks sekarang. 

Tidak ada bedanya, perempuan hanya menjadi simbol dan objek seks. 

Para artis tampil dengan busana seksi, menggoda, dan bertindak konyol. 

Penonton pun akan punyak kesan bahwa artis itu hanya bisa tampil dengan bikini 

dan memamerkan tubuh. Urusan akting dan kualitas cerita tidaklah penting, itulah 

daya tariknya. 

Penonton hanya dipuaskan dengan urusan penampilan, bukan misi dari 

film itu. Entahlah sadar atau tidak, produksi film-film bertema horror, komedi, 

dan seks semacam itu merajai bioskop sekarang ini. Apalagi infotaiment terus 

mengosipkan bagian cerita yang dianggap menantang, bukan inti dari film itu 

seutuhnya. Akhirnya timbul polemik di masyarakat. 

Namun Hakim, salah satu sutradara muda, berkomentar bahwa film-film 

bertema persamaan gender belum begitu popular. “selera masyarakat belum 

menuju ke situ. Apalagi berbicara soal kesetaraan gender”, kata sutradara 3 Doa 3 

cinta dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu. 

Untuk menciptakan kultur kesetaraan gender dalam film-film Indonesia 

memang tidak mudah. Alasannya sejak lama film Indonesia masih mengakar pada 

blueprint monokultur. Padahal, keragaman itu seharusnya menjadi kekuatan untuk 

meningkatkan kualitas produk film nasional 

Produser tetap menganggap fil-film menjual sensasi merupakan film yang 

disukai masyarakat. Sejumlah produser beranggapan mereka membuat film 

berdasarkan tren yang ada di masyarakat. Bila pedoman berpikir semacam itu 

masih dipegang terus sampai kini, kapan film Indonesia bisa terbebas dari isu 
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ketimpangan gender. Lambat laun penonton pun tidak punyak pilihan, hanya bisa 

menerima keadaan. 

G. Sensualitas Wanita Dalam Film Komedi 

Film sebagai media komunikasi massa juga mempunyai fungsi 

menyampaikan beberapa pesan, diantaranya seperti struktur sosial, sarana 

pendidikan, penyalur informasi, persuasi, karya seni, industry bahkan sebagai 

media berpolitik dan propaganda dalam arti positif dan negative, serta pesan 

sensualitas. 

Industri film Nasional belakangan ini hanya mengejar keuntungan semata 

tanpa mempedulikan efek yang akan ditimbulkan dari film yang mereka garap. 

Dalam pembuatannya hanya memikirkan keuntungan, tidak memikirkan moral 

bangsa. Kini pesan sensualitas dan eksploitasi tubuh tubuh wanita seolah menjadi 

tema baru, sampai dalam tema komedi pun sensualitas digunakan. Film komedi 

terkadang tidak sesuai antara apa yang diharapkan dengan yang dilihat atau 

didengar. Semestinya, seperti yang telah di bahas tadi bahwa film komedi adalah 

film yang dapat menimbulkan rasa lucu dan membuat tertawa pada penontonnya, 

yang diimbangi dengan kemunculan adegan-adegan yang lucu. Namun, ada sisi 

lain hanya patut menjadi bahasa, yaitu citra wanita.  

Seperti film Negri Tanpa Telinga, Ustad Etawa (Lukman Sardi), Tikis 

Queenta (Kelly Tandiono), Piton (Ray Sahetapy), Naga (Teuku Rifku Wikana), 

Chica cemani (Jenny Zhang), Kapak (Lembaga Pemberantasan Korupsi), film ini 

berduarasi 110 menit dan sepanjang ceritanya kita akan banyak disuguhi hal-hal 

sensualitas dan seksi. Film ini bercerita tentang ide kritik social politik yang 
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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. Konspirasi yang tak luput 

dari peran wanita yang memakai busana seksi sudah disiapkan oleh importir 

daging domba sebagai pemulus terjadi konspirasi dan obyek hasrat sek untuk 

kader partai amal syurga. Alur cerita film ini sangat membingungkan, sehingga 

membuat binggung para penonton. Mereka yang tadinya cukup antusias untuk 

menonton, jadi merasa dirugikan. Selain itu, film ini juga merusak moral bangsa 

Indonesia, karena di dalam cerita ini terdapat banyak adegan-adegan vulgar yang 

sebenarnya tidak diperlukan dan terlalu ditunjukan oleh si Tikis. Adanya adegan 

seperti itu hanya memberikan citra buruk bagi film-film Indonesia, citra wanita 

yang ditayangkan sebenarnya bukan menjadi budaya timur melainkan berasal dari 

budaya barat. 

H. Macam Macam Fungsi Film Dalam Masyarakat 

Film merupakan bagian dari media massa. Keterikatan antara film dengan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari memang sangat erat. Adapun fungsi film 

dalam masyarakat yang merujuk kepada fungsi media massa. Fungsi film dalam 

masyarakat menurut dominick (2001) (dalam Ardianto:2004, hal: 15) yaitu: 

1. Surveillance (Pengawasan) 

a. Fungsi pengawasan peringatan. Untuk menginformasikan tentang 

ancaman baik itu bencana alam maupun kerusakan yang dilakukan oleh 

manusia. Informasi yang disebarkan disini berupa informasi-informasi 

yang menjadi peringatan atau ancaman bagi masyarakat. 



26 
 

b. Fungsi pengawasan instrumental. Untuk menyampaikan atau 

menyebarkan informasi yang memiliki kegunaan dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Misalnya, produk-produk baru, ide-ide baru 

tentang mode, resep makanan, dan sebagainya. 

2. Interpretation (Penafsiran) 

Selain memasukan fakta dan data dalam film, ada fungsi lainnya dari film, 

yaitu menafsirkan sebuah informasi terhadap kejadian-kejadian penting 

yang terjadi. Tujuannya adalah agar memperluas wawasan dan menindak 

lanjuti sebuah informasi untuk dikaji lagi dalam bentuk komunikasi 

kelompok maupun antarpersonal. 

3. Linkage (Pertalian) 

Film dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga 

membentuk pertalian (hubungan) berdasarkan kepentingan dan minat yang 

sama tentang sesuatu. 

4. Transmission of values (Penyebaran nilai-nilai) 

Fungsi ini juga disebut sebagai socialization (Sosialisasi), dimana individu 

mengadopsi prilaku dan nilai kelompok. Film memperlihatkan kepada kita 

bagaimana mereka bertindak dan apa yang diharapkan mereka untuk ditiru 

oleh penontonnya. 

5. Entertainment (Hiburan) 

Bukan hanya film, media massa juga menjalankan fungsi hiburan. Fungsi 

hiburan bertujuan untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak. Karena 
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dengan melihat film atau konten media lainnya, membuat pikiran khalayak 

segar kembali.  

I. Sifat-Sifat Pesan dalam Film 

Salah satu unsur dalam komunikasi adalah  pesan (message). Yang 

dimaksud dengan pesan dalam proses komunikasi adalah sesuatu (bisa berupa 

informasi, hiburan, propaganda, nasihat atau ilmu pengetahuan), yang 

disampaikan oleh pengirim (komunikator) kepada penerima (komunikan). 

Komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan pesan atau informasi 

menjadikan pesan terbagi kedalam dua sifat utama, berupa secara verbal (simbol) 

dan secara non verbal (isyarat): 

1. Pesan Verbal 

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan 

satu kata atau lebih (Mulyana : 2008, hal, : 260). Pesan sebagai salah satu unsur 

komunikasi didalamnya terdapat konsep simbul dan kode. Simbol merupakan 

lambang yang memiliki suatu objek, sedangkan kode merupakan seperangkat 

simbol yang disusun secara sistematis dan memiliki arti. Sebuah simbol yang 

tidak memiliki arti bukanlah kode (Berlo : 1960) (dalam Cangara : 1998, hal : 98). 

Setiap rangsangan dalam pembicar pesan verbal yang disengaja merupakan usaha 

yang dilakukan untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan. 

Didalam sistem kode verbal, terdapat bahasa yang merupakan kata yang 

disusun secara terstruktur menjadi kumpulan kalimat yang mempunyai arti agar 

dipahami oleh suatu komunitas. Menurut Benyamin Lee Whorf (1956) (dalam 

Cangara : 1998, hal :101), sebagai alat pengikat dan perekat dalam hidup 
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bermasyarakat dapat membantu kita menyusun struktur pengetahuan menjadi 

logis dan mudah diterima oleh orang lain. Bahasa bukan hanya membagi 

pengalaman, tetapi juga membentuk pengalaman itu sendiri. Selain itu juga fungsi 

dari bahasa dalam kehidupan sehari-hari, menurut Lary L. Barker (dalam Mulyana 

: 2008, hal : 266) ada tiga yaitu: 

a. Penamaan, merupakan usaha mengidentifikasi objek, tindakan atau orang 

dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. 

b. Interaksi, menekankan berbagai gagasan dan emosi, yang dapat 

mengundang simpati dan pengertian atau keramahan dan kebingungan. 

c. Transmisi Informasi, sebagai sarana transmisi informasi lintas waktu, 

sarana bertukar informasi antar sesama. 

Bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, dibagi 

menjadi dua, yaitu tertulis dan verbal. 

A. Bahasa tertulis, merupakan kalimat yang digunakan dalam bentuk tulisan, 

dalam pengucapannya menciptakan melodi pengucapan yang berbeda-

beda, di dalamnya mempunyai kata benda, kata sifat, kata ganti orang dan 

kata kerja yang berbeda sesuai budaya masing-masing, dengan tujuan 

untuk menunjukan keintiman dan status sosial. Contohnya, bahasa Cina 

mengandung makna dan pentingnya sejarah Cina. Pengucapan terdiri dari 

empat nada. Perubahan nada berarti perubahan makna 

B. Bahasa  verbal, merupakan sarana utama untuk menyatakan pikiran, 

perasaan dan maksud sesorang secara lisan. Kata-kata yang dalam bahasa 

verbal digunakan untuk mempresentasikan aspek realitas individual 
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seseorang. Konsekuensinya, kata-kata adalah abstraksi realitas seseorang 

yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang merupakan totalitas objek 

atau konsep yang diwakili kata-kata itu. Contohnya kata mobil. Ada bus, 

truk, jip, sedan, dan mini bus. Modelnya beraneka ragam begitu pula tahun 

pembuatannya serta warna catnya.  

2. Pesan Nonverbal 

Manusia dalam berkomunikasi selain memakai pesan secara verbal 

(bahasa), juga memakai pesan secara non verbal (isyarat). Pemakaian pesan 

nonverbal untuk mendukung pesan yang disampaikan secara verbal. 

Sederhananya, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. 

Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi non verbal 

mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting 

komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh 

individu yang mempunyai nilai pesan pontensial bagi pengirim atau penerima 

(Mulyana : 2008, hal : 343). 

Menurut Paul Ekman (Mulyana: 2010, hal: 349) menyebut lima fungsi 

pesan nonverbal, sebagai berikut: 

a) Emblem 

Gerakan mata tertentu merupakan symbol yang memiliki kesetaraan 

dengan symbol verbal. Kedipan mata dapat mengatakan, “Saya tidak 

sungguh-sungguh”.  

b) Ilustrator 

Pandangan kebawah dapat menunjukan kesedihan atau depresi. 
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c) Regulator 

Kontak mata berarti saluran percakapan terbuka. Memalingkan muka 

menandakan ketidaksedihan berkomunikasi. 

d) Penyesuai 

Kedipan mata yang cepat meningkat ketika orang berada dalam tekanan. 

Itu merupakan respon tidak disadari yang merupakan upaya tubuh untuk  

mengurangi kecemasan. 

e) Affect Display 

Pembesaran manic-mata (pupil dilation) menunjukan peningkatan emosi. 

Isyarat wajah lainnya menunjukan perasaan takut, terkejut, atau senang. 

J. Wanita Sebagai Komoditas 

Dalam perkembangan perfilman merupakan lahan yang banyak diterjuni 

oleh wanita. Dalam industri perfilman wanita menjadi obyek telah di eksploitasi. 

Hal ini sama dengan prostitusi, bahwa peningkatkan kebutuhan masyarakat dalam 

hal ini. Wanita menduduki berbagai fungsi strategis dalam sektor kehidupan 

masyarakat.  

Mengenai ekonomi politik tubuh wanita pada tingkat fisik, citra dan psikis 

tampak sangat diperlukan. Karena komodifikasi sebagai bagian dari ekonomi 

politik sangat berkaitan dengan tanda dan citra pada komoditi. Tanda dan citra 

tersebut di landasi oleh   sebuah sitem “ideologi” dan bagaimana keduanya 

membentuk wanita sebagai subyek. 
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Komoditas wanita termasuk citra wanita di dalam dunia hiburan tidak 

lepas dari eksploitasi citra sensualitasnya. Di karenakan tidak terlepas mengenai 

hubungan antara hasrat, tubuh dan kekuasaan. Dengan mudah menjadikan dunia 

komoditi sebagai dunia ketelanjangan (transparency), sebuah dunia “tanpa 

rahasia” (obscene), sebuah dunia tempat eksplorasi secara maksiamal potensi 

komersial tubuh (iklan, tontonan, video,film, internet). (Siregar, Pasaribu dan 

Prahastuti: 200, hal: 117) 

Masyarakat berasumsi bahwa tayangan yang menggunakan wanita sebagai 

obyek dalam film. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi masyarakat untuk 

memanfaatkan media internet dan lain sebagainya untuk melihat segala bentuk 

sensualitas wanita. Inilah yang dimanfaatkan kaum kapitalis untuk mempengaruhi 

masyarakat supaya mengkonsumsi hal-hal yang bersifat sensualitas untuk menarik 

konsumen. Karena dari sensualitas ini bisa mendapat keuntungan yang besar 

dengan mengkorbankan harga diri wanita. 

Pandangan masyarakat yang menilai sensualitas yang menyudutkan wanita 

merupakan opini globa karena hal ini diperbesar oleh media-media yang 

khususnya media massa yang menampilkan wanita-wanita seksi sebagai aktris 

yang menjual keindahan bentuk tubuh yang mempunyai daya tarik naluri seksual 

pria yang secara tidak langsung , sebab wanita mempunyai batasan-batasan aurat 

yang sangat rapat dibandingkan lagi-laki. 

Wanita dianggap sebagai komoditas (barang dagangan) sejak lama, bahkan 

eksploitasi wanita dalam berbagai bentuknya (dari pamer aurat hingga 
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pelacuran)sering disebut bisnis “tertua” didunia. Dunia sensualitas tidak 

mempertimbangkan kaum wanita sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan 

kebutuhan hanya sekedar sebagai komoditas yanglayak dimanfaatkan dan 

disingkirkan apabila tidak lagi dapat dijual. Kaum wanita di yakini bahwa dengan 

menjual tubuh akan mampu merai “kesetaraan”. Tetapi pada kenyataannya kaum 

wanita hanya menjadi obyek laki-laki yang memanfaatkan kedok “kesetaraan” 

untuk mengekploitasi wanita semata demi kepentingan hawa nafsu mereka dan 

untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. 

K. Sensualitas Wanita 

Penjabaran citra tersebut dalam film, bahkan divisualisasikan dengan 

sedemikian indah, tulus dan bahkan penuh keharuan, lewat sudut pandang kamera 

(angle)serta efek-efek tertentu, sehingga secara tidak sadar ikut membentuk dan 

semakin melegitmasi citra perempuan dalam bias gender pada kontruksi sosial, 

khususnya tentang kesesuaian untuk aktivitas-aktivitas tersebut diatas. Fakta 

tersebut memang tidak dapat dipungkiri telah teridiologikan sejak lama dalam 

kebudayaan manusia akan tetapi dengan tetap direkonstruksikan peran gender ini, 

bahkan dalam film-film yang disajikan secara natural dan indah, dalam bentuk 

sekilas kehidupan (slice of life), bahkan tidak mustahil citra perempuan akan 

semakin kokoh dalam konstruksi soasial masyarakat, yakni berperan dalam fungsi 

domestikyang mungkin tidak alami jika digantikan oleh jenis kelamin yang lain. 

Dalam industri perfilman wanita telah di eksploitasi. Hal ini sama dengan 

prostitusi, bahwa peningkatan kebutuhan masyarakat dalam hal ini. Citra diri 

merupakan salah satu unsur penting untuk menunjukan siapa diri kita sebenarnya. 
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Ia juga merupakan konsep diri tentang individu. Citra diri seseorang terbentuk 

dari perjalan pengalaman masa lalu, keberhasilan dan kegagalan, pengetahuan 

yang dimilikinya, dan bagaimana orang lain telah menilainya secara obyektif. Kita 

sering melihat diri kita seperti orang lain melihat kita. 

Diakaui atau tidak, film sudah menjadi wacana yang mengilhami, 

menyihir kesadran orang untuk mengikuti citra yang ditawarkannya. Film telah 

merasuki relung-relung kehidupan ini. Orang sudah tidak lagi sadar akan nilai 

norma yang ada. Seseorang mengkonsumsi tidak pada pertimbangan terhadap 

nilai guna, akan tetapi padamimpi terhadap citra seperti yang digambarkan film 

tersebut.  

Terlepas apakah wanita bersifat aktif atau tidak, berkuasa atau tidak 

berkuasa didalam proses komodifikasi dirinya di dalam kapitalisme lanjut, yang 

jelas komodifikasi tubuh tetap menjadi sebuah persoalan penting dalam “ekonomi 

politik indonesia”. Di dalam kedudukannya sebagai komoditi kapitalisme tubuh 

perempuan dijadikan sebagai alat ukur (curency) di dalam sebuah proses 

pertukaran (exchange).  

L. Komoditas Wanita dalam Media Hiburan 

Menyangkut eksistensi kaum perempuan di dalam wacana ekonomi politik 

khususnya di dalam dunia komoditi ada 3 persoalan: 

1. Wanita dalam Ekonomi Politik Tubuh 

Ekonomi politik tubuh merupakan bagian dari komodifikasi, dimana tanda 

dan citra dimuat di dalam komoditi dan membentuk wanita sebagai subyek yang 
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diproduksi berbagai wacana bahasa (majalah, televisi, film, video) yang sekaligus 

menentukan posisi subyektivitasnya di dalam masyarakat. Sebagai subyek 

(khususnya wanita), sistem ideologi juga ikut berperan menentukan muatan tanda 

dan citra pada komoditi. Fungsi ideologi disini mempresentasikan dan 

mengukuhkan subyek lewat bahasa dan kemudian diproduksi melalui media. 

Perbincangan mengenai ideologi dalam proses komodifikasi, pada tingkat 

sosial dan budaya, tidak dapat dilepaskan dari kritik budaya (kultur kritik) 

terhadap komoditi di dalam masyarakat kapitalis, yang berkaitan langsung dengan 

dominan sensualitas. Penggunaan efek-efek sensualitas berupa penggunaan organ 

tubuh sebagai “kendaraan ekonomi” dalam menciptakan keterpesonaan 

(facsination) yang mendorong aktivitas ekonomi. Misalnya dalam lawakan, 

kehadiran wanita menjadi inspirasi efek-efek kelucuan, tetapi kehadiran mereka 

sebenarnya adalah eksplorasi segala potensi tubuh (sensualitas, erotik, porno) 

untuk meningkatkan daya tarik lawakan. 

Wanita dalam hal ini menjadi korban dari komodifikasi pasif (passive 

commodification), yaitu komodifikasi dirinya oleh pihak lain. Wanita memang 

menjadi pemain sentral di dalam dunia hiburan dan tontonan, akan tetapi hanya 

pada posisi subordinasi, yaitu pada posisi tidak berkuasa dimana wanita menjadi 

obyek hasrat laki-laki. Dimana mayoritas wanita yang tampil di dalam media, 

diutamakan kemudaan dan kecantikannya. Mereka seakan-akan harus tampil 

segar, perawan, muda, dan menggairahkan. 

2. Ekonomi Politik Hasrat  
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Perbincangan mengenai eksistensi tubuh, tanda dan hasrat wanita tidak 

dilepaskan dari pengaruh “gerakan pembebasan tubuh”, “tanda” dan “hasrat”. 

Menurut Foulcault misalnya, didalam History of Sexuality (Siregar: 2000, hal: 

114) mengemukakan, bahwa berbagai potensi hasrat yang ada pada diri manusia 

termasuk wanita mempunyai peluang sebagai bentuk “kekuasaan” (power) di 

dalam masyarakat. Ada dua kategori “kekuasaan” yang berkaitan dengan tubuh. 

Pertama, kukuasaan atas tubuh, yaitu kekuasaan eksternal yang mengatur tindak-

tanduk tubuh secara represif. Kedua, kekuasaan yang memancar dari dalam tubuh 

itu sendiri, yaitu berupa hasrat-hasrat (desire). Revolusi adalah sebuah kondisi 

dimana kekuasaan dari dalam tubuh itu sendiri menentang kekuasaan atas tubuh. 

Kapitalisme sendiri juga membuat berjalannya arus perputaran modal 

bersamaan dengan ‘’pembebasan tubuh’’ dalam satu ruang. Selain itu arus 

perputaran hasrat juga terjadi tanpa henti. Inilah yang menjadi peluang bagi setiap 

orang untuk mengeksplorasi setiap potensi hasrat dan libidonya untuk dijadikan 

sebuah komoditi yang diproduksi dan di pasarkan. Di dalamnya, setiap orang 

dapat mengambil keuntungan ekonomi yang maksimal dari rangsangan libido 

yang dipasarkan. Inilah jaringan seksual tanpa batas, larangan dan tabu yang 

tersebut sebagai Promiskuitas Seksual, juga merupakan jaringan komunikasi yang 

dapat diakses oleh siapapun atau Promiskuitas Komunikasi, yang dapat digunakan 

untuk kepentingan apapun. 

Hidup dan hasrat dibiarkan mengalir secara bebas pada permukaan 

(immanency), inilah yang terjadi pada masyarakat posmodern. Masyarakat ini 

bersifat alternatif (affirmative) dan inklusif (inclusive). Mereka tidak menolak, 
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membatasi atau melarang apapun (termasuk penampilan tubuh yang 

beranekaragam), selama semuanya dapat dipermainkan tanda dan permukaanya 

dan dapat menghasilkan kepuasan (jouissance). 

3. Ekonomi Politik Tanda 

Kekuatan wanita di dalam budaya kapitalisme lanjut atau posmodern 

sekarang, menurut Baudrillad,terletak pada kekuatan rayuan (Seduction) yaitu 

kemampuan untuk mempermainkan secara bebas tanda-tanda darinya ke dalam 

sebuah “sistem rayuan” masyarakat kapitalisme lanjut. Dunia rayuan adalah 

sebuah dunia yang tidak dapat lagi di definisikan sebagai sebuah dunia yang 

represif, manipulatif dan marjinal bagi wanita khususnya tetapi harus di tafsirkan 

sebagai dunia “permainan, tantangan, duel, strategi penampilan”.sebuah dunia 

yang didalamnya feminin tidak lagi dipertentangkan dengan maskulin, tetapi 

feminin sebagai perayu maskulin. 

Komoditas wanita didalam media hiburan khususnya lawak dan musik 

perhatian khusus harus diberikan pada bagaimana wanita sebagai aktor 

mengkomunikasikan perasaanya, makna sosial dan nilai-nilai kultural yang 

melekat secara asosial pada dirinya (seperti kekuasaan, otoritas subordinasi, 

seksualitas dan sebagainya). Posisi wanita sebagai komoditi dapat dilihat melalui 

berbagai tampilan , tingkah laku dan aktifitas mereka yang dikonstruksi di dalam 

media. 

Tampilan didalam media hiburan akan menentukan “nilai jual”mereka 

sebagai komoditi. Ada berbagai unsur penampilan yang bernilai komoditi, yaitu: 

1) Umur 
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Dengan penekanan pada aspek “ke-muda-annya”. Ada kecenderungan 

untuk menggunakan wanita yang relatif muda (antara 18-35 tahun), yang 

secara visual mempunyai nilai “sensualitas” yang relatif tinggi 

2) Sex appeal 

Yang dimiliki wanita yang dapat menjadi kekuatan voyourisme. 

3) Bentuk tubuh atau organ tubuh 

Yang dapat di eksplorasi berbagai kemungkinan makna sensualitasnya 

untuk menggunakan aktor dengan “western face”, yang dianggap lebih 

superior dari segi penampilan. 

M. Teori Ekonomi Politik Media 

Media merupakan perangkat besar menuju satu tujuan besar dalam suatu 

bangsa dan negara. Dalam mewujudkannya harus terdapat kekuatan yang besar. 

Mereka yang menguasai media memiliki kuasa begitu besar. Tujuan besar itu 

membangun budaya Rakyat atau menguasainya. 

Media juga dapat menjadi ruang publik yang utama dan dapat menentukan 

dinamika sosial, politik dan budaya, di tingkat lokal maupun global. Media massa 

juga dapat di jadikan suatu ruang dalam mengiklankan suatu barang dan jasa 

untuk meningkatkan penjualan dari barang dan jasa yang di iklankan. Media 

mampu menghasilkan pendapatan dalam perekonomian dan menjadi faktor 

penghubung antara produk barang dan jasa. Dan yang paling penting didalam 

media massa adalah media juga bisa menyebarkan dan memperkuat struktur 
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ekonomi dan politik tertentu. Media tidak hanya mempunyai fungsi sosial dan 

ekonomi tetapi juga menjalankan fungsi ideologis. 

Seperti teori Marxisme Klasik, teori ini menganggap bahwa kepemilikian 

media pada segelintir elit pengusaha telah menyebabkan patologi atau penyakit 

sosial. Dalam kepemikiran ini, kandungan media adalah komoditas yang dijual 

dipasar dan informasi yang disebarluaskan dikendalikan oleh apa yang pasar akan 

tanggung. Sistem ini membawa implikasi mekanisme pasar yang tidak ambil 

resiko, suatu bentuk mekanisme pasar yang kejam karena membuat media tertentu 

mendominasi wacana publik dan lainnya terpinggirkan. 

Teori ekonomi politik media ini merupakan sebuah pendekatan yang 

memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi daripada muatan atau 

ideologi media. Teori ini memfokuskan ideologi medianya pada kekuatan 

ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap 

struktur pemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media. Menurut tinjauan 

ini, institusi media harus dinilai sebagai bagaian dari sistem ekonomi yang juga 

bertalian erat dengan sistem politik (McQuil: 1987, hal: 63). 

Vincent Moscow mengatakan bahwa ekonomi politik dipandang sebagai 

studi mengenai hubungan social, khususnya hubungan kekuatan, yang biasanya 

berbentuk produksi, distribusi, dan konsumsi dari sumber. Hubungan ini timbul 

dalam ubungan timbal balik antara sumber daya alam proses produksi komunikasi 

seperti surat kabar, buku, video, film, dan khalayak adalah yang utama (Moscow: 

1998, hal: 25). 



39 
 

Sedangkan kegunaan ekonomi politik dalam komunikasi adalah untuk 

menggambarkan dan menjelaskan signifikansi dari bentuk produksi, distribusi, 

dan pertukaran komoditas komunikasi serta peraturan yang mengatur struktur 

media tersebut, khususnya oleh Negara. Gaya produksi media dan hubungan 

ekonomi kemudian menjadi dasar atau elemen penentu dalam pikiran kita. 

Seperti yang kita ketahui, masyarakat memerlukan informasi dan juga 

hiburan dengan berbagai cara. Dan kebutuhan tersebut difasilitasi oleh media yang 

juga ingin menguatkan kedudukan ekonominya dalam system ekonomi 

masyarakat. Hubungan yang terjadi antara produsen dan konsumen ini menjadi 

hubungan timbale balik yang berkesinambungan, ketika media massa seperti 

televise, surat kabar, dan bahkan internet tunduk pada kepentingan modal, maka 

kepentingan masyarakat bisa menjadi ambivalen. 

Menurut Murdock dan Golding (McQuail: 1987), efek kekuatan ekonomi 

tidak secara langsung secara acak, tetapi terus menerus: “Pertimbangan untung 

rugi diwujudkan secara sistematis dengan memantapkan kedudukan kelompok-

kelompok yang sudah mapan dalam pasar media massa besar dan mematikan 

kelompok-kelompok yang tidak memiliki modal dasar yang diperlukan untuk 

mampu bergerak. Oleh karena itu, pendapat yang dapat diterima berasal dari 

kelompok yang cenderung tidak melancarkan kritik terhadap distribusi kekayaan 

dan kekuasaan yang berlangsung. Sebaliknya, mereka yang cenderung menantang 

kondisi semacam itu tidak dapat mempublikasikan ketidakpuasan atau 

ketidaksetujuan mereka karena mereka tidak mampu menguasai sumber daya 
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yang diperlukan untuk menciptakan komunikasi nefektif terhadap khalayak luas 

(McQuail: 1987, hal: 65). 

Ada 3 konsep untuk aplikasi pendekatan ekonomi politik dalam industry 

komunikasi yang ditawarkan Moscow: 

1. Commodification (komodifikasi).

Konsep ini mengacu pada pemanfaatan barang dan jasa yang dilihat dari

kegunaannya kemudian ditransformasikan menjadi komoditi yang bernilai

jual pasar. Bentuk komodifikasi dalam komunikasi ada tiga macam:

intrinsinc commodification (komodifikasi intrinsic), extrinsinc 

commodification (komodifikasi ekstrinsik), dan cybernetic 

commodification (komodifikasi sibermatik). 

2. Spatialization (spasialisasi)

adalah proses untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam

kehidupan social oleh perusahaan media dalam bentuk perluasan usaha

seperti proses integrasi: integrasi horizontal, vertical, dan internasionalisasi.

3. Structuration (strukturasi)

Yakni proses  penggabungan human agency (agency manusia) dengan

proses perubahan social ke dalam analisis struktur. Karakteristik penting

dari teori strukturasi ialah kekuatan yang diberikan pada perubahan social,

yang menggambarkan bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi oleh

agen manusia yang bertindak melalui medium struktur-struktur.




