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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, terutama di bidang 

komunikasi, membawa kemudahan serta angin segar bagi para komunikator dalam 

menyampaikan pesannya kepada khalayak publik. Komunikator dapat 

menyampaikan pesannya dengan mudah melalui berbagai macam media ataupun 

medium yang ada serta dapat menggunakan berbagai bentuk baik secara visual, 

audio, maupun audio visual. Didukung dengan banyaknya prasarana serta 

kemudahan akses untuk berkomunikasi, hal ini menjadikan masa modern menjadi 

masa yang gemilang bagi para komunikator, terutama bagi para komunikator 

komunikasi audio visual, untuk menyampaikan pesannya.  

 

Pesan adalah tulang punggung komunikasi. Menjadi unsur yang penting dalam 

komunikasi, pesan bukan hanya menyampaikan suatu informasi namun juga 

mencakup strategi dalam rangka mencapai sesuatu. Kita juga mengkonstruksikan 

serta membagikan identitas melalui pesan yang kita narasikan kepada orang lain 

(Littlejohn, 2012, h.101). Baik disampaikan secara langsung (explisit) maupun 

secara tidak langsung (implisit), pesan disampaikan melalui tanda. Tanda adalah 

perangkat yang digunakan manusia sebagai usaha mencari jalan di dunia ini, di 

tengah - tengah manusia dan bersama-sama manusia (Sobur, 2006, h.15) dalam 

menyampaikan pesan. Tanda, ada di sekitar kita baik dalam huruf yang kita jumpai 

dalam tulisan, lampu merah di jalan raya, suara gemuruh di kala cuaca mendung, 

ataupun gambar unik di gelas kopi kedai kesukaan Anda. 

 

Salah satu bidang ilmu atau metode analisis komunikasi yang mengkaji tentang 

tanda adalah semiotika (Sobur, 2006, h.15). Ilmu semiotika menjadi penting dalam 

menjelaskan bagian - bagian serta bagaimana bagian-bagian dari tanda merangkai 

sebuah pesan (Littlejohn, 2012, h.101). Semiotik merupakan studi tentang tanda, 
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simbol, serta bagaimana kita sebagai manusia memaknainya. Tanda – tanda (signs) 

ialah basis dari semua komunikasi. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya 

sendiri, dan makna adalah hubungan antara objek/ide dan tanda (Littlejohn, 2012, 

h.101). Melalui semiotika, kita menganalisis bagaimana sebuah tanda yang 

diberikan komunikator memiliki pesan yang terikat atau mempunyai konteks 

tertentu dalam suatu budaya. Representasi adalah serangkaian proses perekaman 

gagasan, pengetahuan, atau pesan secara fisik. Secara lebih jelasnya, dapat 

dipahami sebagai penggunaan akan tanda-tanda untuk menampilkan ulang sesuatu 

yang diserap, diindra, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik (Danesi, 

2011, h.20). 

 

Gambar bergerak, salah satunya adalah film, merupakan bentuk dominan dari 

komunikasi massa visual di belahan dunia ini (Prasetya, 2019, h.27). Prakosa 

berpendapat bahwa film merupakan susunan gambar dalam seluloid yang diputar 

dengan menggunakan teknologi proyektor yang sebetulnya telah menawarkan nafas 

demokrasi dan dapat ditafsirkan dalam berbagai makna. Tidak melulu diputar 

dengan seluloid, seiring perkembangan zaman film diproduksi secara digital dan 

dapat diputarkan menggunakan format digital. Dalam proses pembuatannya, film 

mempunyai pesan yang dinarasikan oleh pembuatnya untuk menyampaikan pesan 

sekaligus menjadi hiburan di masyarakat atau biasa yang disebut sebagai story. 

Story adalah unsur cerita itu sendiri, yakni urutan kronologis semua kejadian yang 

ditunjukkan si pembuat film dan mengandung sebuah makna (Wibowo, 2019, 

h.50). Berlangsung secara linear atau satu arah, film menjadi salah satu bentuk 

medium komunikasi yang mempunyai dampak dan efek yang besar di masyarakat. 

Dilansir dari artikel Kontan.co.id, pada tahun 2019 terdapat 405 bioskop di 

Indonesia dengan jumlah layar 1918 dan terus meningkat setiap tahunnya. Dalam 

film, kerap kali ditunjukkan tanda-tanda ikonis untuk menggambarkan sesuatu yang 

dimaksud untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Tanda-tanda ikonis juga 

mengisyaratkan pesan kepada penontonnya dan tiap-tiap isyarat tidak akan berbeda 

apabila cerita yang diperankan memang sudah membentuk pokok makna pada 

cerita yang ditampilkan (Sobur, 2006, h.131). Disinilah, ilmu semiotika digunakan 
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untuk mengidentifikasi serta memaknai tanda-tanda ikonis yang ada dalam sebuah 

film.  

 

Bebas adalah sebuah film drama komedi karya sutradara Riri Riza serta 

produser Mira Lesmana. Diproduksi oleh Miles Film, film ini tayang di bioskop - 

bioskop Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2019. Diadaptasi dari film Korea yang 

berjudul Sunny tahun 2011 yang disutradarai oleh Kang Hyeong-cheol serta 

didistribusikan oleh CJ Entertainment, kedua film ini mempunyai narasi yang sama 

dengan beberapa penyesuaian lokal. Bebas mampu menarik 513.339 penonton 

Indonesia ke bioskop. Tidak hanya itu, film ini mampu memboyong 9 nominasi 

dalam ajang penghargaan Festival Film Indonesia tahun 2019 serta berhasil 

menyabet 3 penghargaan dari 10 nominasi ajang penghargaan Piala Maya tahun 

2019. Selain itu, film ini juga dapat dinikmati melalui layanan streaming 

CatchPlay+.   

 

 

Gambar 1. Poster Film Bebas 

Sumber: Internet 

 

Penggambaran secret homosexual dalam film Bebas utamanya disampaikan 

melalui satu karakter pria bergaya metrosexual bernama Jojo, diperankan oleh 

Baskara Mahendra (Jojo versi remaja) serta Baim Wong (Jojo versi dewasa). 
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Karakter Jojo digambarkan sebagai pria yang flamboyan serta bersahabat akrab 

dengan wanita-wanita anggota Geng Bebas. Empat artikel media massa 

mengkonfirmasi mengenai adanya representasi homoseksual dalam film Bebas. 

Artikel dari Tirto.id dengan judul “Film Bebas di Antara Adaptasi dan Sindiran 

Sosial” tahun 2019, berpendapat bahwa terdapat pesan mengenai menjalani 

kehidupan yang layak yang tenang bagi kelompok LGBT serta bagaimana karakter 

Jojo tidak leluasa dalam mengekspresikan orientasi seksualnya akibat dari peran 

keluarga yang sudah mengatur kehidupannya. Sebanyak 2 artikel dari 

Magdalene.co tahun 2019 juga mempunyai pendapat mengenai hal yang sama yaitu 

bagaimana film Bebas, melalui karakter Jojo, menyuarakan tentang kebebasan 

dalam mengekspresikan orientasi seksual. Kata “sekong” digunakan dalam satu 

artikel resensi film Bebas dalam Kumparan.com tahun 2019. Sekong merupakan 

bahasa popular kelompok gay yang diambil dari kata sakit, dimana kata tersebut 

mendapatkan penambahan akhiran “ong” dan setiap huruf vokal suku kata pertama 

menjadi bunyi “e” (Azhari & Kencana, 2008). Sekong mempunyai artian laki-laki 

yang suka dengan laki-laki lainnya. 

 

Di sisi lain, pada laporan kajian berjudul ”Pandangan Masyarakat Terhadap 

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok, dan 

Tangerang” bahwa sebagian masyarakat berpendapat LGBT merupakan sebuah 

penyakit dan karenanya harus disembuhkan atau dipulihkan. Masyarakat 

menganggap bahwa LGBT merupakan orang-orang yang harus diobati dan 

membutuhkan pertolongan. Menurut salah satu informan dalam laporan tersebut, 

kelompok LGBT perlu direhabilitasi untuk mendapatkan pemulihan agar mereka 

menjadi apa yang disebut normal yaitu memiliki orientasi seksual heteroseks 

(KemenPPPA.go.id, 2015). Namun, ada juga masyarakat yang melihat bahwa 

LGBT tidak harus dipulihkan karena itu ialah kondisi alamiah. 
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Gambar 2. Baim Wong sebagai Jojo dewasa 

Sumber: Internet 

 

Dalam sinema Indonesia, representasi karakter gay bukan menjadi hal yang 

baru, melainkan sudah muncul dari beberapa tahun silam. Pada tahun 2003, 

Indonesia dikejutkan dengan sebuah film dengan cerita dan karakter yang berani 

dalam film “Arisan!” karya Nia Dinata. Film tersebut menceritakan kehidupan 3 

sahabat dimana salah satunya, yaitu Sakti, jatuh cinta dengan pria yang ia sering 

lihat di pusat kebugaran yaitu Nino. “Coklat Stroberi” merupakan judul sebuah film 

tahun 2007 dengan representasi karakter gay yang menceritakan masalah yang 

dihadapi sepasang kekasih yaitu Dani dan Nesta. Tidak hanya kedua film tersebut, 

terdapat beberapa film Indonesia lainnya dengan karakter gay antara lain kompilasi 

film pendek dengan judul “Sanubari Jakarta” dan “Arisan! 2” tahun 2011, 

“Supernova: Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh” tahun 2014, “The Sun, The Moon, 

and The Hurricane” tahun 2014 serta “Kucumbu Tubuh Indahku” tahun 2019.  

 

Homoseksualitas adalah fokus ketertarikan seksual, romantis, dan kasih sayang 

yang konsisten kepada jenis kelamin yang sama (Papalia, 2008, h.376). 

Homoseksual lebih dikenal dengan nama gay, yang artinya laki-laki yang memiliki 

ketertarikan baik secara romantis maupun seksual kepada laki-laki lainnya. 

Terdapat beberapa jenis homoseksual yang dapat digolongkan yaitu secret 

homosexual dan adjusted homosexual. Secret homosexual atau yang lebih sering 

disebut sebagai gay discreet adalah orang-orang homoseksual yang 

menyembunyikan identitas dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga tak seorang 
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pun tahu bahwa mereka adalah gay. Berbanding terbalik dengan definisi 

sebelumnya. Adjusted homosexual adalah seseorang dengan orientasi seksual 

homoseksual yang terbuka akan dirinya dan dengan mudah dapat menyesuaikan 

dirinya di masyarakat (Azhari & Kencana, 2008, h.25). Dalam penelitian ini, 

peneliti akan berfokus kepada secret homosexual.   

 

Masyarakat Indonesia yang konservatif serta menjunjung dan menerapkan 

nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-harinya memiliki norma masyarakat yang 

memandang bahwa relasi seksual dari seseorang harusnya dengan lawan jenisnya 

(heteroseksual). Sering kali, homoseksualitas atau hubungan sesama jenis 

ditabukan di masyarakat meskipun terdapat sekelompok orang yang 

mengidentifikasikan dirinya sebagai homoseksual (Yusuf, 2019, h.178). 

Penentangan masyarakat terhadap kelompok homoseksual salah satunya dibuktikan 

dengan penelitian oleh Mulyani dalam penelitiannya tentang “Tinjauan Psikososial, 

Agama, Hukum dan Budaya Terhadap Keberadaan Kaum Gay di Indonesia”. 

Dalam penelitiannya tersebut yang dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor (IPB) 

tahun 2009, ia mendapatkan hasil bahwa 78% mahasiswa IPB menolak keberadaan 

kaum pria homoseksual karena dipandang sebagai perilaku yang berdosa, 

menjijikan dan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat 

(Mulyani, 2009, h.9). Laporan Global Attitudes Project tahun 2013 oleh Pew 

Research juga mendapatkan hasil adanya penolakan homoseksualitas oleh 93% 

responden di dalam negeri dan hanya ada 3% yang bersikap menerima (Yusuf, 

2019, h.179). Masyarakat memahami bahwa relasi seksual harus dilakukan dalam 

batas-batas norma etis atau norma susila, sesuai dengan norma masyarakat, dan 

norma agama (Kartono, 2009, h.11). Tahun 2016-2017, hasil riset Saiful Muljani 

Research and Consulting menyatakan bahwa 53,3% masyarakat tidak menerima 

apabila terdapat anggota keluarga mereka yang menjadi bagian dari kelompok 

LGBT dan 45,9% menerima.  
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Gambar 3. Baskara Mahendra sebagai Jojo Remaja 

Sumber: Internet 

 

Akibat dari ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap homoseksualitas, 

maka timbul ketakutan bagi kelompok homoseksual untuk menunjukkan jati 

dirinya yang sebenarnya. Melela diri sendiri, atau mengakui bahwa individu 

tersebut ialah homoseksual atau bagian dari kelompok LGBT, membuat individu 

tersebut rentan terhadap homophobia, stereotip, dan stigma anti-homoseksual (Rule 

& Alaei, 2016, h.446). Bahkan, sering kali individu yang mengaku dirinya sebagai 

homoseksual rentan untuk mengalami kekerasan. Tidak jarang, mereka berusaha 

menutupi sifat homoseksualnya untuk meminimalisir konsekuensi serta dapat 

diterima oleh masyarakat.  

 

Penolakan masyarakat terhadap kelompok homoseksual di Indonesia serta 

adanya karakter Jojo dalam film Bebas yang ditonton oleh sebanyak 513.339 

penonton di Indonesia menarik perhatian penulis tentang bagaimana karakter 

homoseksual, terutama secret homosexual, direpresentasikan dalam medium layar 

lebar. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: REPRESENTASI SECRET 

HOMOSEXUAL DALAM FILM BEBAS (ANALISIS SEMIOTIKA 

ROLAND BARTHES) 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

1. Mengetahui denotasi representasi secret homosexual film Bebas 

2. Mengetahui konotasi representasi secret homosexual dalam film Bebas 

3. Mengetahui mitos representasi secret homosexual film Bebas 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui denotasi, konotasi, serta mitos representasi secret 

homosexual dalam film Bebas 

2. Untuk mengetahui unsur - unsur apa saja yang digunakan sebagai 

representasi secret homosexual dalam film Bebas 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

2. Manfaat Akademis  

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada 

kajian tentang perilaku masyarakat terkait penelitian analisis semiotika Roland 

Barthes serta mengenai representasi karakter homoseksual dalam perfilman 

Indonesia 

 

3. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi para 

peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menggunakan analisis 

semiotika Roland Barthes, memberikan pemahaman mengenai representasi 

karakter homoseksual dalam industri perfilman Indonesia, serta memberikan 

masukan serta analisis data untuk para pengembang cerita baik dalam 

perfilman maupun periklanan mengenai representasi karakter homoseksual 

dalam medium audiovisual 
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1.5 Sistematika Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan penelitian 

menjadi beberapa bab sebagai berikut:  

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang signifikansi penelitian, perumusan masalah penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka berisi tentang pembahasan penelitian terdahulu yang relevan, 

konsep-konsep penelitian, dasar teori penelitian, dan kerangka berpikir yang 

menjadi dasar pemikiran dan memberikan arah dalam melakukan penelitian. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data, objek 

penelitian, teknik analisis data, Teknik keabsahan data dan tahapan penelitian. 

 

 

BAB IV PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang penguraian umum secara mendalam, serta sasaran penelitian 

berupa objek dan lokasi penelitian yang tersangkut dengan masalah yang diteliti. 

Pembahasan yaitu mengungkap, menjelaskan, membahas, menganalisis hasil 

penelitian, dan memberikan jawaban serta solusi yang mengacu pada tujuan 

penelitian. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang menyatakan hasil penelitian dan 

pembahasan. Saran menyatakan masukan alamiah positif tentang masalah yang 

diteliti dan menjadi acuan bagi kesempurnaan penelitian yang dilakukan.  
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DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka berisi tentang referensi yang penelitigunakan untuk melengkapi 

pengumpulan data-data dalam proses pengerjaan penelitian. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran berisi tentang kumpulan bukti data-data atau bukti dokumen yang 

mendukung dan melengkapi penelitian yang dilakukan. 
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