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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  

4.1 Profil Film Arwah Goyang Karawang  

4.1.1  Poster  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 1 

   Poster Film Arwah Goyang Karawang 

Sumber : https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00007705.html 

 

4.1.2  Profil Film Arwah Goyang Karawang 

Film Arwah Goyang Karawang merupakan garapan dari 

sutradara Helfi Kardit. Film ini seperti film horror pada umumnya, 

dengan mengcasting pemain seksi yakni Dewi Perssik dan juga 

Alm. Julia Perez. Film ini menjadi konsumsi publik setelah 

munculnya adegan perkelahian di antara pemainnya yakni Depe 

dan Jupe. Adegan tersebut di masukkan ke dalam film untuk 

https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00007705.html
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menarik penonton. Awal mula judul film  dalam Wikipedia adalah 

Arwah Goyang Karawang, namun mendapatkan kritik dai 

masyarakat Karawang sendiri, kemudian film ini diganti menjadi 

Arwah Goyang Jupe-Depe. Akibat kejadian perkelahian tersebut, 

film ini dikecam langsung oleh masyarakat Karawang. Namun, di 

akhir perilisan film ini, poster tetap ada nama Karawang namun 

ada unsur nama Jupe Depe. 

Film Arwah Goyang Karawang ini mendapatkan apresiasi 

dari penonton Indonesia, terbukti dengan jumlah penonton yang 

mencapai 698.960 dengan mencetak rekor jumlah penonton paling 

banyak di tahun 2011 dan bertahan pada puncak bioskop hingga 

awal April. Akumulasi jumlah penonton ini diperbaharui setiap 

pekannya. Berikut data jumlah penonton yang dikutip dari 

filmindonesia.or.id, di mana sumber data dihimpun dari PPFI, 

Blitzmegaplex, produser film, dan sumber-sumber lainnya: 

 

1.   Arwah Goyang Karawang   698.960 

2.   Pocong Ngesot 353.506 

3.   Kalung Jelangkung  286.878 

4.   Love Story    283.337 

5.   Pelukan Janda Hantu Gerondong     251.100 

6.   Virgin 3: Satu Malam Mengubah Segalanya    225.582 

7.   Jenglot Pantai Selatan  155.477 

 

Keberhasilan film ini tak lain karena bumbu dari pemain 

tersebut yakni adanya adegan perkelahian yang di munculkan 

dalam film tersebut. 

 

4.1.3  Sinopsis 

 Dari film Arwah Goyang Karawang (2011) Lilis adalah 

mantan penari, ia pensiun saat dirinya menikah dengan seorang 

laki-laki pujaan hatinya. Namun setelah menikah beberapa 
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tahun, dirinya ingin kembali menjadi penari karena suaminya 

sudah menganggur selama tiga tahun. Saat itu ia memutuskan 

untuk bertemu dengan pengurus penari waktu ia dulu menjadi 

penari. Kata manajer penari, saat ini penari banyak yang masih 

muda-muda sedangkan lilis terlalu tua. Kemudian manajer 

penari mengatakan bahwa, ada seorang penari yang 

menggantikan lilis yang lebih seksi. Lilis menjadi penari tidak di 

restui oleh suaminya. Munculnya sosok Neneng menjadi 

ancaman bagi lilis yang mulai kembali menjadi penari, neneng 

menjadi favorit masyarakat karena tariannya yang di bumbui 

dengan baju seksi. Lilis menjadi sedikit berubah, kadang ia 

menemui hal-hal yang berbau aneh seperti suara gemerincing, 

dan juga ia menjadi berubah saat ia menari di panggung seperti 

orang kesurupan. Neneng dan lilis menjadi tidak akrab, karena 

keberadaan mereka mengancam satu sama lain. Lilis saat 

kembali menjadi penari, ia mulai di tampakkan penampakan 

hantu. Ia sedikit khawatir. Kemudian Neneng mengancam Lilis 

dengan menyatakan bahwa Neneng mengetahui masa lalu Lilis. 

Saat itu, setelah menari, Lilis dan Neneng bertengkar hebat 

dengan menggunakan fisik. Kemudian Neneng yang terbawa 

emosi, kembali di tampakkan oleh Lilis, namun kali ini berbeda 

yang menampakkan adalah hantu yang menyerupai Lilis 

sehingga emmbuat Neneng terkejut.  

Lilis mendapatkan tawaran untuk menjadi penari striptis 

namun dirinya tidak mau karena sudah memiliki suami. Neneng 

mulai merayu Pak Awal agar dirinya yang terpilih menjadi 

penari striptis, namun Pak Awal tetap memilih Lilis sebagai 

penarinya. Lilis saat manggung menjadi penari, tatapan matanya 

berubah, dan membuat para penonton terbuai akan 

penampilannya. Suami Lilis karena ditinggal bekerja oleh Lilis, 

menjadi kurang perhatian sehingga ia menemui wanita lain. 

Kemudian Lilis memtusukan untuk menerima menjadi penari 
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streptis. Saat bekerja, banyak orang yang di tampaki Neneng, 

karena saat itu banyak orang yag mengikuti Neneng dari 

belakang dan mulai mati satu persatu dengan cara tragis. 

Neneng tetap saja menjelek-jelekan Lilis depan pak Awal, yang 

katanya semenjak ada Lilis kejadian aneh banyak yang terjadi.  

Kemudian Neneng mencari kesempatan untuk menggoda 

suami Lilis karena dtinggal Lilis untuk bekerja. Saat Lilis 

bekerja, banyak hal yang di lalui mula dari percobaan di perkosa 

oleh konsumennya. Kejadian semakin mencekam, mulai dari 

hantu yang menyerupai Lilis hingga membunuh orang. 

Kemudian sebuah fakta mengejutkan mencuat, suami Lilis 

menyatakan bahwa Lilis memiliki kembaran yakni Lela yang 

katanya ia mati bunuh diri. Lela juga merupakan seorang penari 

seperti Lilis, namun keberadaannya tidak menguntungkan hingga 

ia memutuskan untuk bunuh diri. Lilis kemudian memutuskan 

untuk ritual agar memancarkan aura, ia mandi dengan kembang 

tuju rupa dan di temani oleh menejernya Ios.  

Neneng melakukan sebuah rencana untuk menghabisi Lilis, 

dirinya dan mantang manahernya Ios akan melakukan sebuah 

hal. Suami Lilis curiga dengan Lilis, dia menyatakan kalau ad 

hubungannya dengan Lela saudara kembarnya yang mati bunuh 

diri. Sebuah fakta kembali muncul, Lela merupakan sahabat dari 

Neneng. Neneng bercerita kalau ia mencintai Edi yang saat ini 

suami Lilis, dan enggan meninggalkan dunia tari. Ternyata Lilis 

sebenarnya sudah meninggal, dan yang hidup menjadi diri Lilis 

adalah Lela. Saat itu Lela dengan tega membunuh saudara 

kandungnya, karena iri terhadap Lilis bahwa kenyataannya Lilis 

yang dikirim ke luar negeri untuk menari dan Aji yang mencintai 

Lilis bukan Lela. Lela yang terbawa emosi, menghabisi nyawa 

Lilis degan cara menggantung diri Lilis dengan selendang 

tarinya. Kemudian hantu Lilis marah dan menghabisi Aji dan 

Lela. 
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4.1.4  Kru dalam Film Arwah Goyang Karawang : 

 

a. Sutradara   : Helfi Kardit 

b. Asisten Sutradara 1  : Gambulano APH 

c. Asisten Sutradara 2  : Fidel Sukawidiyanto 

d. Asisten Sutradara 3  : Khokoq El Sembrono 

e. Unit Manager  : Vania F Wijayanti 

f. Unit Assistant 1 : N’day Putra Munandar 

g. Unit Assistant 2 : Apriyanto Beddu 

h. Asst. Penata Kamera : Lenin Dimotohardjo 

i. Penata Lampu : Agus Blonde 

j. Asst. Penata Lampu  : Pengki Darmais 

    Koko Syah 

   Dave Micky 

   Achong Pin Liu 

 Penata Suara   :  Djoko Setiadi 

 Boomer 1   : Gepeng Trihartottno 

 Boomer 2   : Toke Ibrahim 

 Penata Busana  : Denny Himawan 

 Asst. Penata Busana  : Mail Syarwadi 

   Irwan Akbar 

  Edoy Sajati 

 Penata Rias   : Gerry S 

 Asst. Penata Rias  : Chandra Qidal  

   Adhe 

 Asst. Penata Artistik  : Denny Himawan  

  Tony Ortega 

  Jojo Sadam 

  Riqi Pathol 

  Toto Maladi 

  Andry Indrawan 

  Arga Aurel 
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 Still Photo   : Ibayz Pianique 

 Editor Ass   : Fajar Ar 

 Sekretaris   : Restie Hartanti 

 Design Graphis : Aris Muda 

   Tri Odika Caesari 

 Rilis    : 10 Februari 2011 

 Durasi    : 90 Menit 

 Negara   : Indonesia 

 Genre    : Horor 

 

4.1.5  Pemeran Film Arwah Goyang Karawang 

 

 Julia Perez sebagai Lela / Lilis 

 Dewi Perssik sebagai Neneng 

 Erlando sebagai Aji 

 Pascal Azal sebagai Aa’ Eman 

 Zulkarnaen sebagai Pak Awal 

 Bembi Zaenal sebagai Iyos 

 Ririn Setyarini sebagai Tike 

 Ajeng Kraton sebagai Penari 1 

 Indah sebagai Penari 2 

 Abio Abie sebagai Cukong Babe 

 Arief Sanjaya sebagai Tamu Tambun 

 Haga Brooker sebagai Pemain Gendang 
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4.2 Profil Danur 

4.2.1  Poster 

 

Gambar 4.1 2 

        Poster Film Danur 

Sumber :https://cdn.yukepo.com/content-images/main 

images/2017/04/11/main_image_7563.jpg 

 

4.2.3  Profil  Film Danur 

Film ini berdasarkan novel yang di tulis oleh Risa Sarasvati 

dari Wikipedia, Risa merupakan seorang yang memiliki 

kemampuan supranatural yang mampu melihat hal-hal yang berbau 

dengan makhluk halus. Risa menceritakan kehidupan sehari-

harinya dengan menuis sebuah novel, novel pertama yang ditulis 

Risa rilis pada tahun 2012 yang berjudul Danur. Buku ini 

menceritakan Risa dengan kelima teman makhluk astralnya, dalam 

novel ini Risa menceritakan kehidupannya dengan sahabatnya itu 

yang berasal dari Belanda.   

Kemudian di tahun 2015, Risa kembali membuat novel 

yang berjudul Gerbang Dialog Danur yakni sebuah edisi Re-

package dari Danur. Kemudian nove Danur dibeli oleh PH MD 

Entertainment yang kemudian terjadi komunikasi antara PH dan 

https://cdn.yukepo.com/content-images/main%20images/2017/04/11/main_image_7563.jpg
https://cdn.yukepo.com/content-images/main%20images/2017/04/11/main_image_7563.jpg
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sutradara Awi Suryadi. Cerita yang ditulis oleh Risa ini mampu 

menarik perhatian Awi Suryadi karena berlatar belakang True 

Story dari kejadian anak kecil yang berumur 9 Tahun dan berteman 

dengan lima hantu Belanda.  Film Danur mendapatkan pengakuan 

dari museum rekor MURI karena perolehan penonton tertinggi dan 

sekaligus menjadi film terlaris dalam berita Kumparan.com yang 

dtulis oleh Munady bahwa jumlah penonton hingga tembus 2,7 

juta. Manoj Punjabi sekaligus CEO merupakan bukan hal yang 

biasa memperoleh penghargaan tersebut. 

 

4.2.4  Sinopsis Film Danur 1 

Film ini bercerita tentang seorang gadis kecil yang bernama 

Risa yang tinggal di rumah neneknya dari (Danur 1 : 2017). Pada 

umur 8 tahun saat ia ulang tahun, ia bertemu dengan kelima orang 

hantu cilik yang tinggal di rumah neneknya tersebut. Kelima hantu 

in bernama William, Janshe, Peter, Hans dan Hendrick. Saat itu, 

ibu Risa hamil dan mengandung Riri adiknya Risa. Saat itu Risa 

masih kecil, masih belum mengerti dengan apa yang dilihatnya, 

kelima sahabat hantunya mengajak Risa untuk mati agar bisa 

berteman dengan mereka selamanya dengan cara bunuh diri. Saat 

kejadian Risa akan melompat dari lantai dua dirumahnya, ia tidak 

lagi bertemu dengan kelima sahabat hantunya itu. 15 tahun 

kemudian, setelah Risa pergi dari rumah itu ia memutuskan 

kembali datang karena ingin merawat neneknya yang serig sakit-

sakitan.  

Riri saat itu juga sudah berumur 8 tahun. Saat keliling 

rumah, Riri tertarik untuk singgah di pohon besar dan bermain 

dengan boneka kesayangannya, kemudian Riri menemukan sebuah 

sisir yang berada disekitar pohon tersebut dan mulai 

memakaikannya pada boneka tersebut. Tiba-tiba saat malam, di 

dalam sudah ada sosok perempuan bernama Asih. Risa mengira 

bahwa Asih adalah perempuan yang dikirimkan mamanya untuk 
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mengasuh Riri. Sejak saat itu kejadian aneh dirumah neneknya 

sudah dimulai, pertama kejadian lampu rumah yang berkedip 

sendiri. Hari ke hari di lalui dengan kebiasaan seperti pembantu 

oleh Asih. Kejadian aneh semakin sering terjadi, apalagi nenek 

yang tiba-tiba ketakutan di siang hari, dan tidak berani jika Asih 

datang. Selang beberapa waktu, sepupu Risa yakni Andri datang. 

Andri selalu menyuruh Risa untuk bermain dengan Riri karena ia 

selalu bermain sendirian. Namun, Risa mengelak dan mengatakan 

kalau Riri bermain sama Asih. Ternyata, yang bisa melihat Asih 

hanya Riri dan Risa sedangkan Andri tidak melihat Asih. 

Kemudian saat Andri akan makan bakso yang ia beli di pasar tiba-

tiba ia merasa bulu kuduknya merinding, ia menjatuhkan 

bungkusan bakso dan mengambilnya dengan cara mengambil di 

antara kedua kaki, saat itu ia emihat sosok perempuan berambut 

panjang dan berbaju merah.  

Andri percaya bahwa konon katanya kalau ingin melihat 

hantu, yakni dengan cara melihat di antara kaki kita sendiri, namun 

katanya setelah dibuktikan beberapa kali katanya tdak terbukti, 

namun saat ia melakukan di rumah neneknya Risa ia mulai percaya 

dengan adanya hantu. Saat Andri sedang siap untuk memakan 

bakso di teras rumah, ia menoleh ke lantai atas yang terdapat 

kamar nenek dan melihat sosok perempuan berdiri di depan pagar. 

Saat itu ia berlari kearah kamar nenek dan mendapati nenek tidur. 

Namun saat ia mengecek teras depan kamar nenek perempuan itu 

sudah tidak ada,dan saat akan kembali, ia sudah mendapati nenek 

jatuh dari kasur dan berteriak ketakutan serta kejang. Saat itu Risa 

datang dan menenangkan neneknya. Saat perhatian Risa dan Andri 

teralihkan, Asih mengajak Riri untuk pergi ke pohon besar depan 

rumah. Saat itulah hari sudah malam, dan mereka tersadar bahwa 

Riri tidak ada, Andri dan Risa berpencar mencari Riri kemana-

mana namun tidak ditemukan.  
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Risa mulai di perlihatkan oleh hantu Asih, dan kemudian ia 

memutuskan untuk meminta bantuan dari teman-teman hantu 

belandanya. Risa memanggil kelima hantu itu dengan cara 

menyanyi lagu sunda. Kelima hantu tersebut datang dan akan 

membantu Risa menemukan Riri. Risa di ajak ke gerbang hantu 

untuk bertemu dengan Riri. Saat Risa menyusuri rumah neneknya 

yang berubah semakin mencekam, ia berjalan terus dan berakhir 

pada kamar mandi lantai atas. Terdapat Asih yang memeluk Riri 

sedang tidur. Asih berubah menjadi hantu menakutkan serta tidak 

akan melepaskan Riri. Risa berusaha membangunkan Riri agar 

tersadar, namun tidak ada hasilnya.  

Ibu Risa datang dengan membawa paranormal desa, saat di 

terawang paranormal tersebut menemukan sisir yang awalnya di 

pungut oleh Riri di pohon besar depan rumah. Saat di lihat ternyata 

muncul masa lalu Asih yang saat itu menggendong bayi yakni 

anaknya yang sengaja ia bunuh dengan cara menenggelamkan di 

bak kecil karena saat itu anaknya Asih  dikatakan oleh warga 

bahwa itu hasil anak haram. Kemudian Asih bunuh diri di pohon 

besar depan rumah neneknya Risa dengan menggunakan sisir 

untuk bunuh diri dengan cara menyayat pergelangan tangannya. 

Ibunya datang di pohon besar dan mulai menancapkan sisir 

tersebut, kemudian kahirnya Riri muncul di permukaan kamar 

mandi Bathup dan di tarik oleh Risa. Risa dan Riri akhirnya 

ditemukan oleh ibunya. Di akhir cerita Risa menyatakan bahwa 

dirinya dan teman hantu belanda masih berteman hingga sekarang.  

 

4.2.5  Kru Film Danur 

 Directed by   : Awi Suryadi 

 Line Producer   : Ronal Mailando 

 Producer by   : Dian S. Faisal 

 Costume   : Angelia Florensia 

 Penata Artistik  : Iken Gimbal 
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 Sound Recording  : Fajar Dwinandar 

 Sound Designer  : Khikmawan Santoso 

 Editor    : Firdauzi Trizkiyanto 

 Penata Musik   : Ricky Lionardi 

 Cinematographer  : Adrian Sugiono 

 

4.2.6  Pemain Film Danur 2017 

 Prilly Latuconsina sebagai Young Risa 

 Sandrinna Michelle Skornicki sebagai Riri 

 Shareefa Danish sebagai Asih 

 Asha Kenyeri Bermudez sebagai Little Risa 

 Indra Brotolaras sebagai Andri 

 Kinaryosih sebagai Mother/Elly 

 Ingrid Widjanarko sebagai Grandmother 

 Gamaharitz sebagai Peter 

 Wesley Andrew sebagai William 

 Kevin Bzezovski Taroren sebagai Janshen 

 Anna Khoirunnisa Lestari sebagai Little Girl 

 Fuad Idris sebagai Mr. Ujang 

 

 4. 3 Sosok Perempuan dalam Film Horor Indonesia 

1. Film Horor Tahun 2009 

a. Suster Keramas 

Film ini sukses di pasaran karena melibatkan seorang artis 

untuk film dewasa dari jepang yang bernama Rin Sakuragi, 

dan akhirnya dalam Wikipedia hingga film ini menembus 

jumlah penonton hingga 800.000. Film ini menuai banyak 

kontroversi karena bintang porno perempuan, dan banyak 

penonton yang menyangkan film tersebut karena di nilai 

tidak horor sama sekali melainkan lebih ke arah hal seksual. 

Seperti komentar salah satu viewer di bawah ini dalam 
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komunitas Ngobrolinfilm.com “bintang porno asal Jepang, 

yang ternyata 'hanya' dijadikan tester bagi Maxima, 

sebelum memfilmkan Miyabi (yang ternyata mengecewakan 

banyak pihak karena kemunculannya yang cuma sedikit di 

film teranyarnya). Selain Rin, ada lagi Jeng Dolly yang 

tidak kalah hot dan gila nya.. Ditambah sang suami, Roy 

Konak, mereka bersama-sama adalah Raja dan Ratu Bokep 

seantero Indonesia, menurut pengakuan si cowok mesum 

tadi. Bukan itu saja, mereka juga adalah dubber film bokep 

Jepang ke BAHASA JAWA! Jujur, ini membuat gw ketawa 

pada awalnya.. Karena jadinya lumayan kocak.. Tapi 

makin diliat betapa lebaynya si Jeng Dolly, eike jadi geli 

sendiri.. Dan makin ke belakang makin stres kalo nonton 

film ini mah” hal tersebut memberikan gambaran bahwa 

perempuan yang bermain film tersebut tak jauh dengan kata 

seorang pelacur atau pekerja seks. 

 

2. Film Horor Tahun 2012 

a. Nenek Gayung 

Pemain dalam film ini adalah Nikita Mirzani yang 

menjelma menjadi wanita cantik.  Dalam film ini Nikita 

Mirzani lebih sering dengan adegan yang seksi. Banyak 

orang menilai bahwa film ini masih menyuguhkan konten 

horor-porno. Menurut salah satu riview Timothy Stevano 

dari sebuah website yang ia buat dengan judul 

(kritikusfilmgadungan.blogspot.com) mengatakan “Nikita 

Mirzani di film ini benar-benar hanya mengeksplorasi 

payudaranya yang besar saja tanpa adanya kekuatan 

akting yang bagus di dalamnya. Zaky Zimah disini bisa 

dibilang tetap konsisten dengan lawakannya yang lumayan 

lucu. Ada sedikit yang berbeda dengan Zaky di film ini, 

dirinya terlihat sekali "narsis" seperti Nikita untuk 
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memerkan bentuk dadanya.” Terbukti jika film horor dari 

tahun ketahun tidak pernah menghilangkan unsur yang 

berbau pornografi dan masih tetap membentuk karakter 

perempuan sebagai nilai komersil. 

 

b. Rumah Bekas Kuburan 

Film horror kali ini kembali menjadikan Julia Perez 

sebagai pemain utama, Jupe di  film ini dibentuk dengan 

karakter yang pada awalnya adalah titisan Nyi Roro Kidul. 

Namun jauh dari kesan yang mirip dengan Titisan Nyai 

Roro Kidul, enampilannya sungguuh mengekspos bagian 

tubuh. Menurut Josep Sibuea salah satu blogers, 

mengatakan kalau “sosok Julia Perez di film ini, cuma 

bermodalkan bisa bermain “panas” dengan lawan jenis 

ataupun melakukan ritual agar seperti Suzanna, rasanya 

itu tidak cukup dan apalagi kalau modalnya payudara 

besar yang pengambilan gambarnya dari berbagai selalu 

berkesan penuh atau tumpah, hmmm rasanya ini bukan 

titisan Suzanna melainkan titipan payudara besar. Busana 

yang digunakan Jupe pun (sekitar 12-14 pasang) 

nampaknya hanya menjual belahan payudara saja. Dengan 

ukuran yang mini dan super duper ketat dan saking 

ketatnya ada kostum yang dihubungkan dengan benang 

saja diantara belahan tersebut.”  Film ini memang terbukti 

di kalangan penonton hanya menjual bagian tubuh para 

pemain, dan jauh dari kata yang katanya meniru adegan 

suzanna. 

 

 


