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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur Pornografi

2.1.1 Pengertian Pornografi

Pornografi memang sering dipersepsikan dengan cara yang beragam.

Interpretasi pornografi diberi batasan yang berbeda-beda. Orang bebas

mengartikan pornografi dengan cara yang tidak sama. Ada pihak yang

memandang pornografi sebagai seks (berupa tampilan gambar,aksi maupun teks),

namun ada juga pihak yang memandang pornografi sebagai seni/art (berupa cara

berbusana, gerakan, mimik, gaya, cara bicara, atau teks yang menyertai suatu

tampilan).

Namun jika dilihat dari asal katanya, sesungguhnya Pornografi berasal dari

kata Yunani yaitu “porne” yang berarti pelacur dan “grape” yang berarti tulisan

atau gambar. Jadi pengertian pornografi sebenarnya lebih menunjuk pada segala

karya baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang

menggambarkan pelacur (Burhan Bungin, 2003:54).

Batasan pornografi dirumuskan secara berbeda oleh Tukan yang

membatasi pornografi sebagai penyajian seks secara terisolir dalam bentuk

tulisan, gambar, foto, film, video kaset, pertunjukkan, pementasan dan ucapan

dengan maksud merangsang nafsu birahi. Sedangkan menurut Tong,

pornografi merupakan propaganda patriarchal yang menekankan perempuan



8

adalah milik, pelayan, asisten dan mainan laki-laki. Andrea Drowkin

berpandangan pornografi adalah sebuah industri yang menjual perempuan,

pornografi adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan, pornografi menyebarkan

kekerasan terhadap perempuan, pornografi mendehumanisasi seluruh perempuan

dan pornografi menggunakan rasisme dan anti semitisme untuk menyebarkan

pelecehan seksual.

Dari batasan-batasan tersebut di atas tampak bahwa pengertian pornografi

telah mengalami pengembangan. Dari yang semula hanya mencakup karya tulis

atau gambar, seiring dengan perkembangan teknologi media massa, ruang

lingkup pornografi mengalami perluasan yang mencakup jenis media lain seperti

televisi, radio, film, billboard, iklan dan sebagainya. Demikian pula yang menjadi

objek tidak lagi hanya pelacur -dalam pengertian orang/manusia- atau kejalangan

tetapi secara perlahan pornografi mencakup semua materi yang melalui berbagai

media dianggap melacurkan nilai atau seolah-olah berfungsi bak seperti pelacur.

Dengan demikian maka pornografi sampai pada batasan sebagai “materi” yang

disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan

hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks.

Disini unsur media menjadi suatu patokan utama berkait dengan batasan

pornografi tersebut. Media yang dimaksud dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga )

kelompok besar yaitu :
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1. Media audio (dengar). Yang termasuk dalam kategori ini diantaranya

siaran radio, kaset, CD, telepon, ragam media audio lain yang dapat

diakses di internet

a) lagu-lagu yang mengandung lirik mesum, lagu-lagu yang

mengandung bunyi-bunyian atau suara-suara yang dapat

diasosiasikan dengan kegiatan seksual;

b) program radio dimana penyiar atau pendengar berbicara dengan

gaya mesum

c) jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon (party

line) dan sebagainya (Burhan Bungin, 2003:154).

2. Media audio-visual (pandang-dengar) seperti program televisi, film

layar lebar, video, laser disc, VCD, DVD, game komputer, atau ragam

media audio visual lain yang dapat diakses di internet

a) film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan

artis yang tampil dengan pakaian minim atau tidak (seolah-olah)

tidak berpakaian

b) adegan pertunjukkan musik dimana penyanyi, musisi atau

penari latar, hadir dengan tampilan dan gerak yang

membangkitkan syahwat penonton
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3. Media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya

sastra, nove popular, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan,

foto atau bahkan media permainan seperti kartu:

a) berita, cerita atau artikel yang menggambarkan aktivitas seks

secara terperinci atau yang memang dibuat dengan cara yang

demikian rupa untuk merangsang hasrat seksual pembaca.

b) gambar, foto adegan seks atau artis yang tampil dengan gaya

yang dapat membangkitkan daya tarik seksual

c) fiksi atau komik yang mengisahkan atau menggambarkan

adegan sek dengan cara yang sedemikian rupa sehingga

membangkitkan hasrat seksual (Burhan Bungin, 2003:154).

Oleh karenanya jika pornografi diberi batasan sebagai sesuatu yang

mengandung unsur seksualitas, erotika atau sejenisnya yang ditampilkan melalui

media, maka segala sesuatu perilaku atau tampilan yang dianggap dapat

membangkitkan hasrat seksual namun tidak tampil dalam media baik audio

maupun visual tertentu, tidak dapat disebut sebagai pornografi.

Secara garis besar dalam wacana porno atau tindakan pencabulan

kontemporer, ada beberapa bentuk porno, yaitu : (Burhan Bungin, 2003:154)

1. pornografi, adalah gambar-gambar porno yang dapat diperoleh dalam

bentuk foto atau gambar video
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2. pornoteks, adalah karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai

versi hubungan seksual dalam bentuk narasi, testimonial, atau

pengalaman pribad secara detail dan vulgar sehingga pembaca merasa

menyaksikan atau mengalami sendiri.

3. pornosuara, adalah suara, tuturan dan kalimat-kalimat yang diucapkan

seseorang yang langsung atau tidak langsung baik secara halus maupun

vulgar berkait dengan objek atau aktivitas seksual tertentu

4. pornoaksi, adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan

tubuh yang tidak disengaja atau sengaja untuk memancing hasrat seksual

laki-laki

Dalam konteks media massa, pornografi, pornoteks, pornosuara dan

pornoaksi menjadi bagian-bagian yang saling berhubungan sesuai karakter media

yang menyiarkan porno tersebut. Bahkan varian dari berbagai porno

tersebut dapat menjadi satu dalam jaringan internet yang disebut sebagai

cybersex. Keseluruhan berbagai varian porno di atas tercakup dalam satu

kategori yang dikenal sebagai pornomedia.

Dalam konteks hukum konsep mengenai pornografi dapat juga ditemukan

dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Dalam KUH Pidana, misalnya

walaupun di sana tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai apa definisi

pornografi tersebut. Batasan atau hal yang dapat dipersamakan dengan pengertian

pornografi dalam KUH Pidana hanyalah disebut sebagai kejahatan terhadap

kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan. Namun jika dilihat dari bentuk-
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bentuk kejahatan yang diatur dalam KUH Pidana tersebut, maka kesemuanya

termasuk dalam kategori pornografi. Walaupun demikian berdasar pada

pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kesopanan atau

kesusilaan menunjukkan dalam KUH Pidana tidak terdapat adanya legalisasi

yang mengatur masalah pornografi

Konsep pornografi menurut Undang–Undang No. 40 Tahun 1999 tentang

Pers menyebutkan dalam Pasal 13 huruf a bahwa perusahaan pers dilarang

memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau

menganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan

rasa kesusilaan masyarakat. Disini format yang digunakan sebagai batasan adalah

rasa kesusilaan masyarakat tanpa merinci apa yang dimaksud dan cakupan rasa

kesusilaan meliputi hal apa saja. Dengan demikian sama halnya dengan KUH

Pidana, Undang-Undang Pers juga tidak cukup menjelaskan apa yang dimaksud

dengan pornografi tersebut

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tidak juga menyebutkan secara eksplisit kata pornografi, namun secara tersirat

undang-undang ini–sebagaimana dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf (b)-

menunjuk adanya bentuk-bentuk eksploitasi seksual atas anak yang mengarah

pada pornografi. Dengan demikian dari beberapa ketentuan perundang-undangan

tersebut di atas, konsep pornografi masih dirumuskan secara sangat umum dan

tidak detail sehingga cenderung mengundang berbagai interpretasi (multi



13

interpretasi) dengan demikian menjadi tidak mampu secara maksimal menjerat

bentuk-bentuk tindak pidana pornografi yang terjadi (Burhan Bungin, 2003:156).

2.1.2 Unsur – Unsur Pornografi

Pengertian pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008

lebih luas dari pengertian dari sudut etimologi. Bukan sekedar gambar atau tulisan

yang isinya memuat kecabulan atau porno. Melainkan semua wujud benda yang

isinya memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma

kesusilaan. Dalam batasan pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun

2008 tersebut mengandung dua unsur pokok, yaitu:

a) Unsur tampakan/wujudnya pornografi.

b) Unsur sifat yang terkandung dalam tampakan/wujud pornografi.

Unsur wujud pornografi dapat pula disebut objek pornografi. Menurut

KUHP adalah tulisan, gambar dan benda, yang diperluas termasuk alat untuk

mencegah dan menggugurkan kehamilan. Wujud pornografi menurut UU

Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 telah diperluas sedemkian rupa, sehingga

termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui

berbagai bentuk media komunikasi. Diluar wujud yang disebutkan dalam batasan

pornografi tersebut, masih mungkin ada wujud lain yang belum disebutkan oleh

UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, yang pada masa yang akan datang bisa

terjadi. UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 memberi hak dan peluang pada
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hakim untuk menetapkan sendiri jika ternyata ada wujud pornografi yang lain

diluar yang disebutkan dalam rumusan. Dapat dilakukan oleh hakim, karena

batasan pornografi dibuat secara terbuka dengan mencantumkan frasa “atau

bentuk pesan lainnya” dalam rumusan.

Ketika masih RUU Pornografi disebutkan pula secara limitatif dan terbuka

wadah atau tempat wujud pronografi yang disebut barang pornografi, yaitu semua

benda yang materinya mengandung pornografi antara lain dalam bentuk buku,

surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang

dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, compact

disc, personal computer-compact disc read only memory, kaset dan rekaman hand

phone dan/atau alat komunikasi lainnya. Namun wadah pornografi tersebut tidak

disebut lagi dalam UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Dirasa memang tidak

begitu penting menentukan secara limitatif wadah dari wujud-wujud pornografi.

Dengan dua alasan. Pertama, sifat celaan/melawan hukum pornografi bukan

terletak pada wadahnya pornografi, tetapi pada isi atau makna yang terdapat

dalam wujud atau tampakan pornografi. Kedua, akal orang berdasarkan kenyataan

dan pengalaman dapat dengan mudah memikirkan, mengukur dan menentukan

wadah-wadah dari setiap wujud pornografi. Dicontohkan wujud pornografi

gambar atau tulisan, dapat dipikirkan dan ditetapkan melekat diatas kertas yang

berwujud buku, tabloit dan lainnya, atau di dalam keping VCD atau CD atau

flasdish dan lain-lain.
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Di dalam tampakan atau wujud pornografi mengandung 3 sifat. Tiga sifat

yang melekat yang tidak terpisahkan dengan wujud pornografi. Sifat tersebut

ialah:

1. Memuat kecabulan;

2. memuat eksploitasi seksual; dan

3. melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Tiga sifat tersebut merupakan unsur pornografi, namun bukan merupakan

unsur normatif tindak pidana pornografi. Namun apabila dalam suatu kasus yang

diusung jaksa ke sidang pengadilan, ternyata salah satu sifat tersebut tidak ada

dalam benda pornografi yang didakwakan, maka ketiadaan sifat tersebut menjadi

alasan peniadaan pidana. Berupa alasan yang menghapuskan sifat melawan

hukumnya perbuatan yang tidak tertulis. Jadi masuk pada dasar pembenaran,

meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur suatu tindak pidana pornografi.

Terhadap pembuatnya tidak boleh dipidana (Samardi, 2009).

Sifat kecabulan yang pertama adalah alternatif dengan sifat eksploitasi

seksual yang disebutkan kedua. Pada ketiga-tiga sifat yang menjadi isi pornografi

itulah tempat-lekatnya sifat melawan hukum materiil maupun formil pornografi.

KUHP menyebutnya dengan sifat yang melanggar kesusilaan. Disebabkan dalam

benda pornografi terkandung isi dan makna dapat membangkitkan nafsu syahwat.

Diwujudkan dalam norma, misalnya Pasal 533 KUHP Sehingga semua perbuatan

dengan cara apapun terhadap dan yang berhubungan dengan benda pornografi
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menjadi terlarang dan terhadap pembuatnya patut disalahkan dan dijatuhi pidana.

Sifat melawan hukum perbuatan pornografi yang diletakkan pada “dapat

membangkitkan syahwat” seperti dalam KUHP ini dapat dilihat pada

pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama (dikuatkan oleh

Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam perkara majalah Mayapada di tahun 1971.

Pengadilan tingkat pertama menafsirakan arti “sifat melanggar kesusilaan”

(aanstotellijk voor de eerbarheid) dalam Pasal 282 KUHP menyatakan bahwa,

segala sajian baik yang berupa tulisan, gambar, benda maupun peragaan yang

melanggar perasaan kesusilaan atau perasaan kesopanan, yang dapat merangsang

nafsu birahi atau menimbulkan pikiran yang tidak senonoh pada seorang normal

yang hidup dalam masyarakat (Samardi, 2009)..

Tiga sifat yang ada dalam pornografi tersebut diatas adalah mutlak. Tiga

sifat celaan tersebut nampak baik pada perbuatan maupun objek pornografi yang

dilarang dalam Pasal 4 UUP. Demikian juga jelas terdapat pada 6 parameter yang

digunakan Badan Sensor Filem (BSF) dalam hal melakukan pemotongan filem.

a. Pertama, adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau

mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping atau

belakang;

b. Kedua, penonjolan langsung (close up) alat—alat vital, paha bauh dada

atau pantat, baik dengan penutup atau tanpa penutup;

c. Ketiga, adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan lain jenis

atau sejenis;
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d. Keempat, adegan, gerakan, atau suara persenggamaan atau memberikan

kesan persenggamaan;

e. Kelimat, gerakan onani, lesbian, homo, atau oral seks

f. Keenam, adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.

Kecabulan asal katanya cabul yang artinya keji dan kotor, tidak senonoh,

jorok, jijik atau menjijikkan, muak atau memuakkan dengan kata apapun yang

menggambarkan suatu yang buruk, jahat, memalukan dan perlu dihindari. Ukuran

sesuatu wujud kecabulan seperti subuah foto telanjang diukur dari nilai-nilai

(disebut nilai kesusilaan) yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau ditolak,

bahwa kenyataannya ada nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dipatuhi oleh

masyarakat. Dapat ditangkap dan diterima oleh akal manusia. Hanya manusia

yang berakal saja yang mampu menangkap, mengerti dan merasakan adanya nilai-

nilai kesusilaan dalam masyarakat. Hanya manusia yang berakal dan berakhlak

saja yang dapat menghormati dan patuh pada nilai-nilai kesusilaan umum

tersebut. Akal dan akhlak adalah syarat yang diperlukan untuk menegakkan nilai-

nilai moral kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam kecabulan terkandung unsur syahwat. Meskipun syahwat itu bukan

celaan, karena merupakan anugrah Tuhan. Sesuatu yang dianugrahkan Tuhan

tidak mungkin dicela, tidak mungkin cabul. Tidak mungkin ada nilai-nilai yang

mencela sesuatu anugrah Tuhan. Pornografi yang mengandung unsur syahwat

menjadi celaan, karena syahwat tersebut ditampakkan, diwujudkan dalam suatu

wadah yang dapat dilihat, diketahui dan didengar orang banyak. Karena
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ditampakkan, maka tampakan syawat tersebut dapat membangkitkan syahwat

orang yang melihat, mengetahui atau mendegarnya. Kecabulan pornografi justru

terletak dan disebabkan oleh penampakannya. Oleh karena itu wajar faktor yang

menyebabkan sesuatu menjadi cabul disebabkan oleh cara penyajiannya atau hasil

penyajiannya.

UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tidak memberikan keterangan

apapun mengenai eksploitasi seksual. Kata eksploitasi mengandung arti

pendayagunaan atau pemanfaatan sesuatu untuk kepentingan atau keuntungan

sendiri. Eksploitasi dalam konteks batasan pornografi menurut UU Pornografi

Nomor 44 Tahun 2008 adalah pendayagunaan atau pemanfaatan seksual untuk

kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Sifat eksploitasi seksual melekat

langsung pada tampakannya, misalnya pada gerak tubuh. Seorang penyanyi

dangdut yang menyanyi di panggung sambil bergoyang pinggul menirukan

gerakan atau goyangan seorang perempuan yang sedang melakukan senggama

atau sedang disenggamai laki-laki. Seolah-olah dia sedang melakukan senggama,

padahal sedang bernyanyi. Sifat seksual dari gerakan tubuh ketika bergoyang

mengikuti irama lagu, melekat pada kemiripan atau meniru gerakan perempuan

ketika sedang bersenggama. Terhadap artis yang menyanyi dapat disebut

“menyanyi dengan mengeksploitasi seksual” (Samardi, 2009).

Memanfaatkan gerakan meniru perempuan bersenggama dapat disebut

memanfaatkan seksual untuk kepentingan ekonominya sendiri atau kepentingan

lainnya misalnya popularitas.
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Dari contoh hipotetis tersebut diatas, dapat diketahui bahwa antara sifat

kecabulan, sifat eksploitasi seksual, dan sifat melanggar kesusilaan tidak

terpisahkan. Tetapi dapat dibedakan. Artis penyanyi dangdut yang bergoyang

menirukan gerakan perempuan bersenggama tadi, sifat tercelanya terletak pada

tiga sisi. Sisi pertama pada sifat dari gerakannya mengandung kecabulan. Sisi

kedua mengandung eksploitasi seksual, yakni memanfaatkan gerakannya

sedemikian rupa untuk tujuan ekonomi atau popularitas. Sisi ketiga, dan dengan

demikian melanggar nilai-nilai kesusilaan.

Untuk menerapkan Pasal 29 tidak penting menerapkan arti kecabulan, arti

eksploitasi seksual maupun arti melanggar noma kesusilaan yang menjadi unsur

pornografi menurut UUP. Hal mengenai nilai-nilai sulit diukur. Rumusan tindak

pidana Pasal 29 sudah jauh lebih baik dari pada rumusan Pasal 282 dan 283

KUHP. Untuk membuktikan terjadinya pornografi Pasal 29 khususnya 6 unsur

keadaan menyertai benda pornografi, jauh lebih mudah dari pada membuktikan

unsur “isinya melanggar kesusilaan” dalam Pasal 282 dan 283 KUHP. KUHP

masih menggunakan istilah-istilah yang menjadi unsur tindak pidana dengan nilai-

nilai, seperti melanggar kesusilaan umum atau dapat membangkitkan syahwat

anak muda. Mengapa lebih mudah? Oleh sebab unsur Pasal 29 semuanya

diobjektifkan, dan tidak lagi mengukurnya dari sudut nilai. Enam keadaan

menyertai pada objek pornografi semuanya bersifat objektif. Meskipun demiikian,

latar belakang dan jiwa norma Pasal 29 tetap untuk menegakkan nilai-nilai moral

kesusilaan umum, sama dengan Pasal 282 dan 283 atau 533 KUHP (Samardi,

2009).
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2.2 Definisi Komunikasi Massa

Para ahli komunikasi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

komunikasi massa adalah kegiatan komunikasi yang mengharuskan unsur-unsur

yang terlibat didalamnya saling mendukung dan bekerja sama, untuk

terlaksananya kegiatan komunikasi massa ataupun komunikasi melalui media

massa, jelasnya merupakan singkatan dari komunikasi media massa. Kemudian

para ahli komunikasi membatasi pengertian media massa pada komunikasi dengan

menggunakan media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, atau film.

Bagaimana peliknya komunikasi massa, seperti yang dikatakan oleh

Onong Uchjana Effendy dalam bukunya Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek,

yaitu:

“Yang dimaksud dengan komunikasi massa adalah komunikasi dengan
menggunakan media massa, yang meliputi surat kabar, yang
mempunyai sirkulasi yang luas, radio dan televisi yang siarannya
ditujukan kepada umum dan film-film yang dipetunjukan di gedung-
gedung bioskop” (Effendy, 2011 h, 11).

Sedangkan menurut Oemi Abdurrahman, Massa Commnunication

(komunikasi massa) adalah komunikasi yang menggunakan media massa, yaitu

pers radio dan televisi dengan nama “Message” dapat diterima oleh

komunikannya yang anonim dari heterogen secara “Timely” (tepat), masal dan

simultaneously (bersamaan). (Abdurrahman, 2005:75).

Begitu banyaknya definisi tentang komunikasi massa, akan tetapi

sebetulnya tujuan komunikasi massa adalah sama, yaitu menyampaikan pesan

melalui media yang mampu menjangkau khlayak yang banyak. Seperti yang
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disimpulkan oleh Meletzke (1983), yang dikutip Jalludin Rakhmat dalam bukunya

Psikologi Komunikasi:

1. Komunikasi kita artikan setiap bentuk komunikasi massa yang

menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media

penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik

yang tersebar.

2. Komunikasi massa dibedakan dengan komunikasi lainnya dengan

suatu kenyataan bahwa komunikasi massa dialamatkan kepada

sejumlah populasi dari berbagai kelompok dan bukan hanya satu

atau beberapa individu atau sebagai khusus populasi. Komunikasi

massa juga mempunyai anggapan tersirat akan adanya alat-alat

khusus untuk menyampaikan komunikasi agar komunikasi dapat

sampai pada saat yang sama. Semua orang mewakili berbagai

masyarakat.

3. Bentuk komunikasi massa dapat dibedakan dari corak-corak yang

lama karena memiliki karakteristik utama, sebagai berikut:

diarahkan kepada khalayak yang relatif besar heterogen anonim,

pesan disampaikan secara terbuka seringkali dapat mencapai

banyak khalayak, secara serentak, bersifat sekilas, komunikator

cenderung berada atau bergerak dalam organisasi yang kompleks

yang melibatkan biaya yang besar (Rakhmat, 2005:212-213).

Komunikasi massa terbatas pada proses penyebaran pesan melalui media

massa yakni surat kabar, radio, televisi, film, majalah, dan buku, tidak mencakup
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proses komunikasi tatap muka (face to face communication) yang juga tidak

kurang pentingnya, terutama dalam kehidupan organisasi.

2.2.1 Ciri-ciri Komunikasi Massa

Seperti dikatakan oleh Severin dan Tankard, Jr, komunikasi massa adalah

keterampilan, seni, dan ilmu, dikaitkan dengan pendapat Devito bahwa

komunikasi massa ditujukan kepada massa melalui media massa jika

dibandingkan dengan jenis-jenis komunikasi lainnya, maka komunikasi massa

memiliki ciri-ciri khusus antara lain :

1. Komunikasi massa berlangsung satu arah yaitu berbeda dengan

komunikasi antar persona yang berlangsung dua arah, komunikasi

massa berlangsung satu arah. Berarti bahwa tidak terdapat arus balik

dari komunikan kepada komunikator.

2. Komunikator pada komunikasi massa melembaga, artinya media

massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga, yakni

suatu institusi atau organisasi. Oleh karena itu, komunikatornya

melembaga atau dalam bahasa asing disebut Institusionalized

Communicator atau Organized communicator.

3. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum (public) karena ditujukan

pada perseorangan atau pada sekelompok orang tertentu. Media

komunikasi massa menimbulkan keserempakan artinya media massa

memiliki kemampuannya untuk menimbulkan keserempakan pada

pihak khalayak dalam menerima pesan-pesan yang disebarkan.
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4. Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen artinya bahwa

komunikan atau khalayak merupakan kumpulan anggota masyarakat

yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran yang

dituju komunikator bersifat heterogen. Dalam keberadaan secara

terpencar-pencar, dimana satu sama lainnya tidak saling mengenal dan

tidak memiliki kontak pribadi, masing-masing berbeda dalam segala

hal, jenis kelamin, usia, agama, ideologi, pekerjaan, pendidikan,

pengalaman, kebudayaan, pandangan hidup, keinginan, cita-cita, dan

sebagainya.

2.2.2 Fungsi Komunikasi Massa

Harold D. Lasswell, pakar komunikasi terkenal, juga telah menampilkan

pendapatnya mengenai fungsi komunikasi itu. Dikatakan bahwa proses

komunikasi di masyarakat menunjukan tiga fungsi:

1. Pengamatan terhadap lingkungan, penyingkapan ancaman dan

kesempatan yang mempengaruhi nilai masyarakat dan bagian-bagian

unsur didalamnya.

2. Korelasi unsur-unsur masyarakat ketika menanggapi lingkungan.

3. Penyebaran warisan sosial. Disini berperan para pendidik, baik dalam

kehidupan rumah tangganya maupun di sekolah, yang mewariskan

kehidupan sosial pada keturunan berikutnya (Effendy, 2009 : 27).

Sedangkan fungsi komunikasi massa adalah sebagai berikut :

1. Informasi merupakan suatu proses pengumpulan, penyampaian,

pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, dan pesan, opini
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dan komentar yang dibutuhkan agar orang dapat mengerti dan bereaksi

secara jelas terhadap kondisi internasional, lingkungan, dan orang lain,

agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

2. Sosialisasi (pemasyarakatan) merupakan penyediaan sumber ilmu

pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak

sebagai anggota masyarakat yang efektif, yang menyebabkan ia sadar

akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif didalam masyarakat.

3. Motivasi merupakan penjelasan setiap tujuan masyarakat jangka

pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan

pilihannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan

kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.

4. Perdebatan dan diskusi yaitu menyediakan dan saling menukar fakta

yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan

perbedaan pendapat mengenai masalah publik, meyediakan bukti-bukti

yang relevan yang diperlukan untuk kepentingan umum dan agar

masyarakat lebih melibatkan diri dalam masalah yang menyangkut

kegiatan bersama di tingkat internasional, nasional, dan lokal.

5. Pendidikan merupakan pengalihan ilmu pengetahuan sehingga

mendorong perkembangan intelektual, pembentukan watak, dan

pendidikan keterampilan, serta kemahiran yang diperlukan pada semua

bidang kehidupan.

6. Memajukan kebudayaan yaitu penyebarluasan hasil kebudayaan dan

seni dengan maksud melestarikan warisan masa lalu, perkembangan
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kebudayaan dengan memperluas horizon seseorang, membangunkan

imajinasi dan mendorong kreativitas serta kebutuhan estetiknya.

7. Hiburan merupakan penyebarluasan sinyal, simbol, suara, dan citra

dari drama, tari, kesenian, kesusastraan, musik, komedi, olah raga,

permainan, dan sebaigainya untuk rekreasi dan kesenangan kelompok

dan individu.

8. Intergrasi merupakan penyedia bagi bangsa, kelompok, dan individu,

kesempatan memperoleh berbagai pesan yang diperlukan mereka agar

mereka dapat saling kenal, mengerti, dan menghargai kondisi,

pandangan, dan keinginan orang lain (Effendy, 2009 :57).

2.3 Sudut Pandang Kamera

Sebuah gambar memuat sebuah cerita, sebuah cerita memerlukan

pemaparan. Gambar-gambar yang ada dalam film, merupakan gambar yang telah

dipilih, dicari, dan diperhitungkan segala kemungkinan impak estetik dan ruang

seni yang diciptakannya. Singkatnya shot adalah satu bagian dari rangkaian

gambar yang begitu panjang, yang hanya direkam dengan satu take saja. Shot

yang baik adalah kombinasi berbagai komposisi gambar ke dalam sambungan

gambar yang utuh dan indah dalam satu kali pengambilan gambar. Untuk itu

penting untuk megetahui makna dari sebuah shot. Dalam film, gambar tidak bisa

diambil seenaknya sendiri tanpa konsep yang jelas, karena dapat membingungkan

penonton (Naratama, 2004:71- 72). Tiga faktor yang menentukan sudut pandang

kamera yaitu: besar kecil subyek, sudut subyek, ketinggian kamera terhadap

subyek. Besar kecil subyek hasil tangkapan kamera merupakan jenis-jenis shot
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yang mengambil sosok tubuh manusia sebagai referensi. Sudut subyek merupakan

cara untuk mendapatkan efek dimensi kedalaman dalam pembuatan film.

Pemecahan soal termudah dengan meletakkan kamera sedemikian rupa terhadap

obyek sehingga efek-efek kedalaman dapat direkam. Sedangkan ketinggian

kamera terhadap obyek yaitu kemampuan kamera menangkap obyek dengan sudut

pandang normal (eye level).

A. Proxemics

Proxemics berasal dari kata proximity yang mengacu pada jarak antara

subject dan kamera, biasanya memiliki tiga posisi dasar yaitu long shot,

medium shoot, close up dan extreme close up. Tetapi ada posisi alternatif yang

tampak dan bisa dilaksanakan sebagai variasi dari tiga posisi dasar tadi. Dalam

sebuah produksi televisi di studio, pengambilan gambar bisa dideskripsikan

pada operator kamera secara jelas, terutama perintah yang diberikan sutradara.

Perintah ini tidaklah kaku, sutradara yang berbeda menggunakan bahasa yang

berbeda pula (Mamer, 2003:19).

B. Extreme Long Shot (ELS)

Shot ini digunakan apabila gambar yang ingin diambil adalah gambar

yang sangat-sangat jauh, panjang, luas dan berdimensi lebar. Biasanya

digunakan untuk memperkenalkan seluruh lokasi adegan dan isi cerita.

Extreme long shot digunakan untuk komposisi gambar indah pada sebuah

panorama (Naratama, 2004:73).
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C. Very Long Shot (VLS)

Very long shot adalah pengambilan gambar yang panjang, jauh dan

luas yang lebih kecil dari extreme long shot. Biasanya gambar-gambar yang

diambil dengan VLS ini ditampilkan dalam film layar lebar. Utamanya pada

gambar-gambar opening scene atau bridging scene, untuk menggambarkan

adegan kolosal atau banyak objek misalnya adegan perang di pegunungan,

adegan metropolitan dan sebagainya (Naratama, 2004:75).

D. Long Shot (LS)

Sebuah long shot (LS) sama dengan pengambilan gambar lainnya yang

menampakkan keseluruhan tubuh manusia atau lebih. Pengambilan gambar

yang hanya memasukkan manusia dari kepala hingga kaki, seringkali disebut

sebagi “full body shot atau a full shot”. Medium Long Shot (MLS)

Pengambilan gambar medium long shot seringkali dipakai untuk memperkaya

keindahan gambar. : medium long shot menampilkan obyek dalam jarak yang

cukup dekat dengan penonton, akan tetapi tetap menunjukkan bahasa tubuh

subjek secara jelas (Naratama, 2004:75).

E. Medium Shot (MS)

Medium shot menampilkan gambar yang lebih memberikan detail pada

manusia, karena gambaran yang diambil adalah gambaran yang menampilkan

bagian tubuh dari pinggang keatas, hingga bisa menampakkan detil yang lebih

jelas dari pada penampakan gambar yang menampilkan keseluruhan tubuh

Akan tetapi biasanya shot ini menampilkan secara netral keseluruhan pokok
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subjeknya. Gambar ini mempresentasikan bagaimana biasanya manusia

berinteraksi dengan orang lain dalam hidupnya, disesuaikan dengan

kebudayaan negaranya. Medium Shot biasanya mengambil tampilan pada saat

dua orang berbicara, sehingga bisa membuat penonton merasa berada sejajar

dengan orang yang ditampilkan.

F. Medium Close Up (MCU)

Medium close up, dapat dikategorikan sebagai komposisi “Potret

setengah badan”, dengan background yang masih dapat dinikmati.

Pengambilan gambar ini memperdalam gambar dengan lebih menunjukkan

profil dari obyek yang direkam. Tampilan background menjadi hal kedua yang

diperhatikan. Yang terpenting adalah profil, bahasa tubuh dan emosi tokoh

utama dalam bingkai gambar ini dapat terlihat dengan jelas (Naratama,

2004:76).

G. Close Up (CU)

Pengambilan gambar close up biasanya merupakan pengambilan

gambar utama. (lihat gambar 1). Penampilan gambar yang lebih dekat dari

gambar 1, dimasukkan dalam kategori pengambilan gambar extreme close up.

Ada juga pengambilan gambar yang diambil mulai dari pertengahan dada

keatas, hal seperti ini disebut sebagai medium close up, yang seringkali

digunakan.

Pengambilan gambar close up ini, biasanya menampilkan identifikasi

psikologi sebuah karakter yang memerlukan perkuatan rincian detail berbagai
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aksi. Tampilan seperti ini ditayangkan, pada saat penonton diharuskan untuk

menghadapi obyek utama, dan membuat hubungan tersendiri antara obyek

dengan diri mereka secara psikologis. Identifikasi dalam bentuk pengambilan

gambar close up ini adakalanya membuat pengambilan gambar menjadi

berefek klaustropobik terhadap penonton. Pengambilan gambar close up ini

menekan ruang secara jelas, dan memberi batasan yang jelas antara

penampilan aktor dan perasaan yang ditimbulkan oleh aktor dari bahasa

tubuhnya. Penonton bisa memperoleh perasaan tertekan dan terancam karena

kedekatannya. Pengambilan gambar seperti inilah yang membuat penampilan

atau kualitas seorang aktor memainkan mimiknya menjadi hal yang penting.

Pengambilan gambar secara close up berguna juga untuk menekankan detil.

Hal ini juga sangat penting dalam hubungannya dengan fungsinya yang

terutama untuk menciptakan ketegangan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang pengambilan gambar

diatas, bisa diketahui bahwa urutan pengambilan gambar long shot- medium

shot- close up menampilkan sebuah gambaran secara netral, yang akan

membuat penonton mulai merasa terikat dengan obyek utama. Urutan

pengambilan gambar seperti ini menampilkan sebuah informasi yang acak dan

tidak bisa dibedakan menjadi sebuah informasi yang lebih spesifik. Ketiga

jenis pengambilan gambar ini pulalah yang menjadi dasar atas terjadinya

sebuah film (Naratama, 2004).
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H. Big Close Up (BCU)

Pengambilan gambar ini lebih tajam dari pengambilan gambar close up

terutama untuk film horor yang menggunakan efek cahaya memantul pada

sudut mata obyek. Kedalaman pandangan mata, kebencian raut wajah,

kehinaan emosi hingga keharuan adalah ungkapan-ungkapan yang terwujud

dalam komposisi gambar ini. Sementara untuk produksi talk show dan kuis,

shot ini digunakan terutama untuk menggambarkan reaksi penonton yang larut

dalam pembicaraan talk show di studio. Tanpa kata-kata, tanpa bahasa tubuh,

tanpa intonasi big close up sudah mewujudkan semuanya. Pada pengambilan

gambar ini, depth of field akan sulit didapatkan, namun bagi sutradara televisi,

kekurangan ini dianggap sebagai kekuatan, karena gambar yang tidak fokus

akan memiliki nilai artistik tersendiri (Naratama, 2004:77)

I. Extreme Close up (ECU)

Extreme close up banyak digunakan pada pembuatan video klip, pada

pengambilan gambar ini kekuatan dan ketajaman hanya fokus pada satu obyek

misalnya dapat dilakukan extreme close up pada hidung, mata, atau alis saja.

Pada pengambilan gambar ini, depth of field akan sangat sulit didapatkan

karena kedekatan jarak objek dengan kamera. Seringkali apabila kamera

diarahkan pada detail bagian mulut atau hidung, gambar akan menjadi tidak

fokus (Naratama, 2004:78).
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J. Low Angle Shot.

Posisi kamera berada di bawah subjek bila melakukan pengambilan

gambar dengan low angle shot. Kamera dalam posisi menengadah ke atas

pada saat mengambil gambar. Pengambilan gambar dengan cara seperti ini

cenderung membuat karakter atau lingkungan tampak mengancam, berkuasa

atau mengintimidasi. Memberikan penampilan yang menyimpang,

mempertontonkan sebuah dunia diluar keseimbangan. Sudut pandang kamera

ini dapat menciptakan perasaan antara tak memiliki arah dan tak terarahkan.

K. Eye Level Shot. P

Pengambilan gambar-gambar penting dalam film-film teater dan film

seri kebanyakan dilakukan dengan eye level shot. Pengambilan gambar pada

perfilman teater dan serial, jarang menggunakan cara high angle dan low angle

shots, karena pengambilan gambar dengan cara ini bisa disalahartikan secara

dramatis oleh penonton. Posisi kamera yang terlalu sejajar akan menyebabkan

timbulnya konfrontasi secara langsung dengan penonton

2.4 Analisi Isi

Analisis isi (Content Analysis) adalah tekhnik penelitian untuk membuat

inferensi – inferensi yang dapat ditiru (replicable), dan sahih data dengan

memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi

komunikasi. Logika dasar dalam komunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu

berisi pesan dalam sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal maupun
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nonverbal. Sejauh ini, makna komuniaksi menjadi amat dominan dalam setiap

peristiwa komunikasi.

Sebenarnya analisis isi komunikasi amat tua umurnya, setua umur

manusia. Namun, panggunaan teknik ini diintoduksikan di bawah nama analisis

isi (content analysis) dalam metode penelitian tidak setua umur penggunaan istilah

tersebut. Tuanya umur penggunaan analisis isi dalam praktik kehiudupan menusia

terjadi karena sejak ada manusia di dunia, manusia saling menganalisis makna

komunikasi yang dilakukan antara satu dengan lainnya. Gagasan untuk

menjadikan analisis isi sebagai teknik penelitian justru muncul dari orang seperti

Bernard Berelson (1959). Ia telah menaruh banyak perhatian pada analisis isi.

Berelson mendefinisikan analisis isi dengan: content anlysis is a research

technique for the objective, systematic, and quantitative description of the

manifest content of communication. Tekanan Berelson adalah menjadikan analisis

isi sebagai teknik penelitian yang objektif, sistematis, dan deskripsi kuantitatif

dari apa yang tampak dalam komunikasi. Kendatipun banyak kritik yang dapat

kita sampaikan pada definisi Berlson sehubungan perkembangan analisis isi

sampai hari ini, namun catatan mengenai objektif dan sistematik dalam

menganalisis isi komunikasi yang tampak dalam komunikasi, menjadi amat

penting utnuk dibicarakan saat ini.

Analisis isi dapat di pergunakan pada teknik kuantitatif maupun kualitatif,

tergantung pada sisi mana peneliti memanfaatkannya. Dalam penelitian kualitatif,

Analisis Isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi



33

secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca

simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi.

Walaupun analisis isi pada awalnya berkembang dengan metode

kuantitatif. Namun, belakangan berkembang juga analisis isi yang menggunakan

metode kulalitatif. Menurut Krippendorff, setidak-tidaknya ada 4 (empat) jenis

analisis isi yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pertama adalah analisis

wacana (discourse analysis), secara sederhana analisis wacana mencoba

memberikan pemaknaan lebih dari sekedar kata/frase atau kumpulan kata/frase

yang ditulis oleh pengarang. Analisis wacana fokus pada bagaimana fenomena-

fenomena partikular dimunculkan oleh pengarang teks. Salah satu penelitian yang

pernah dilakukan dengan menggunkan analisis wacana adalah karya Van Dijk

(1991) yang mencoba mempelajari bagaimana pers mengungkap masalah rasisme;

kemunculan kaum mioritas, menjelaskan konflik antar etnis, dan mengumpulkan

data tentang pemberian stereotipe (penilaian buruk kepada suatu kelompok).

Selain penelitian itu juga terdapat penelitian tentang program berita dan dialog di

TV Amerika Serikat yang memunculkan tetang fenomena partikular. Yaitu visi

ideologi ekonomi Amerika Serikat. (Krippendorff, 2004:14).

Dari penjelasan dan contoh yang diberikan oleh Krippendorff, kita dapat

mengambil simpulan bahwa analisis wacana adalah pendekatan yang mencoba

mengungkapkan nilai-nilai (values) yang berkembang dalam pemikiran si

pembuat teks (dalam hal ini pers) untuk memberikan informasi atau wawasan



34

tentang sesuatu hal yang prinsipil yang disampaikan secara tidak langsung

(explicit).

Kedua adalah analisis retorika (rhetorical analysis). Analisis retorika

berfokus kepada bagaimana pesan itu disampaikan serta dampak (langsung

ataupun jangka panjang) yang dirasakan oleh para penerima pesan atau audiens.

Peneliti yang menggunkan pendekatan ini harus mengidientifikasi elemen-elemen

struktural, seperti; ungkapan, gaya argumentasi, serta gestur dsan penekanan

dalam pidato. Diantara banyak penelitian analisis retorika, salah satunya

adalah Kathleen Hall Jamieson’s book Packaging the Presidency (1984). Dalam

buku itu dijelaskan tentang analisis retorika terhadap pidato-pidato presiden

Amerika Serikat (Krippendorff, 2004:16).

Dari penjabaran itu, kita dapat mengetahui bahwa analisis retorika

berupaya untuk mencari aspek-aspek yang berpotensi untuk memengaruhi sikap

audiens dari penyampaian langsung (pidato, ceramah, dll).

Ketiga adalah analisis isi etnografis (ethnographic content analysis).

Analisis ini dimunculkan oleh Altheide (1987). Walaupun terkesan sangat

kualitiatif-antropologis, pendekatan ini tidak menghindari cara yang bersifat

kuantitatif namun malah mendukung penghitungan data dari analisis isi dengan

tulisan. Pendekatan ini dikerjakan dengan deskripsi narasi memfokuskan pada

situasi yang berkembang, setting/kondisi, gaya, gambar, makna, dan gagasan

penting agar dikenali/dipahami oleh aktor atau pembicara secara kompleks.

(Krippendorff, 2004:17)
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Keempat adalah analisis percakapan (conversation analysis). analisis ini

dkerjakan diawali dengan merekam percakapan dengan setting dan tujuan yang

biasa/umum. Selanjutnya hasil rekaman itu di analisa lebih dalam menjadi

konstruksi kolaboratif. Analisis ini digeluti pertama akali oleh Harvey Sack

(1974) yang menganalisis tentang lawakan (jokes) yang mengkonsturksi

kolaborasi dari komunikator dengan judul History 17 (Krippendorff, 2004:17).

Walaupun dapat dilihat bahwa analisis isi dapat terdiri dari dua pendekatan

yaitu kuantitatif dan kulaitatif, namun Krippendorff menyarankan untuk tidak

mendikotomikan diantara keduanya. Menurutnya, memisahkan keduanya adalah

sebuah kesalahan. Secara eksplisit dan objektif penelitian ini memproses data

dengan pengkodingan dan menghitungnya, cara ini popular di dalam pendekatan

kuantitatif. Namun jangan lupa, kita juga menganalisis konteks yang ini

merupakan tradisi kualitiatif. Dengan begitu, analisis isi adalah jenis penelitian

yang dapat menggunakan pendekatan mix-method.


