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ABSTRAK
Fokus penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kritis terhadap skenario film Arisan!
yang mewacanakan gay. Skenario yang menjadi tahapan paling awal dalam pembuatan
sebuah film, merupakan media bagi penulis skenario untuk menyampaikan ideologinya
kepada khalayak.Peneliti berasumsi bahwa gay dalam skenario Arisan!dianggap sebagai
bentuk ideologi yang ingin disampaikan kepada khalayak.Gay dalam perfilman Indonesia
ditampilkan dengan gambaran yang bermacam-macam dan dengan porsi cerita yang
bervariasi pula.Pergolakan dinamika kaum gay yang biasanya menjadi tabu di Indonesia,
berani diangkat oleh sang penulis skenario Arisan!dibalut dengan nuansa persahabatan.Joko
Anwar dan Nia Dinata sebagai penulis tidak takut untuk memberi porsi yang besar tentang
kaum gay.Proses identifikasi gay dalam Arisan!sebagai sebuah pembaharuan atau kewajaran,
ditambah dengan semangat high classala Jakarta di dalamnya.Dalam skenario
Arisan!,peneliti melihat adanya transformasi karakter penulis skenario kepada karakter di
skenario. Joko Anwar mentransformasikan beberapa karakternya ke dalam krakter Nino.Hal
ini membuktikan adanya kepentingan dan penanaman ideologi pengguna bahasa kepada
pemikiran khalayak.
Kata kunci: Wacana, Skenario, Gay, Arisan!

PENDAHULUAN

Fokus penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kritis terhadap skenario film

Arisan!yang mewacanakan identitas gay. Skenario yang menjadi tahapan paling awal dalam

pembuatan sebuah film, merupakan media bagi penulis skenario untuk menyampaikan

ideologinya kepada khalayak. Identitas gay dalam skenario Arisan!dianggap sebagai bentuk

ideologi yang ingin disampaikan kepada khalayak. Oleh karena itu, metode yang digunakan

untuk membongkar makna dan ideologi adalah analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk yang

menganalisis dimensi teks, kognisi pengguna bahasa, dan konteks sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) homoseksual adalah keadaan

tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Homoseksual sendiriterbagi menjadi

dua, yakni lesbian dan gay.Lesbian adalahperempuan yang memiliki ketertarikan terhadap

sesama perempuan,sedangkan gay adalah laki-laki yang juga memiliki ketertarikan

terhadapsesama lelaki.Zastrow (2004) menyatakan bahwa, aktivis gay lebih sering

menggunakan istilah gay daripadahomoseksual, dengan alasan istilah homoseksual banyak

memiliki konotasi negatif.

Kehidupan kaum gay selama inidirepresentasikan media sebagai kelompok yang tidak

sehat, bahkan menjadikan kelompok gay dan queer sebagai pelengkap penderita

saja(Rohman, 2008).Data yang dilansir dalam portal Gaya Nusantara (Oetomo, 2006)



mengatakan bahwa jumlah kaum gay di Indonesia sudah mencapai 20.000 juta orang hingga

saat ini.Besarnya jumlah gay dan semakin gencarnya kampanye tentang hak-hak kaum gay

secara sosiologis, tentunya dapat menggeser nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Oetomo,

1999).

Salah satu media yang kerap menampilkan tema gay adalah film. Sebagaimana

karakteristik media massa yang lain, film juga mampu menyajikan pesan secara luas dalam

waktu yang singkat. Pesan yang disampaikan melalui film dapat mempengaruhi pemikiran

individu terhadap isu yang mampu menarik perhatiannya. Selain itu, film juga dapat

mempengaruhi cara individu bersikap terhadap informasi yang diterpakan oleh film. Sebagai

rangkaian gambar bergerak yang membentuk alur cerita tersendiri, film mampu memberikan

citra dan persepsi terhadap diri individu.Film memiliki kesanggupan untuk menangani

berbagai subyek yang tidak terbatas macamnya.Film merupakan ekspresi atau pernyataan

sebuah kebudayaan yang menggambarkan sisi-sisi yang kurang maupun yang tidak mendapat

perhatian masyarakat sebelumnya.

Identitas gay dalam perfilman Indonesia ditampilkan dengan gambaran yang

bermacam-macam dan dengan porsi cerita yang bervariasi pula. Ada film yang memiliki

tema besar mengangkat kehidupan gay, seperti film Arisan!danCoklat Stroberi. Kemudian

pada film Janji Joni, Realita Cinta dan Rock n Roll, Kala dan Quickie Express jugaterdapat

beberapa scene yang menunjukkan adegan gay. Sementara itu, film Hollywood dengan tema

gay juga mendapat tempat tersendiri, seperti film nominasiOscarBroke Back Mountain.Broke

Back Mountain (BBM) merupakan sebuah film tentang hubungan gay yang menarikuntuk

diteliti. Film ini, menurut catatan pengamat film Kirkwood (2006),menunjukkan bagaimana

film Hollywood bukan hanya menghasilkan uang,tetapi juga mampu menyampaikan poin

tertentu. Film ini menyajikan sesuatuyang tabu dan rahasia sebagai sesuatu yang dapat

diterima dan menyentuh sisihumanis terdalam.BBM menunjukkan bahwa kehidupan gay

adalah suatu hal yang wajar karena menimpa dua orang koboiyangdikenal sebagai simbol

maskulinitas.Koboibekerja keras dan memperjuangkan apayang diinginkannya.

Koboimenjadi representasi dari laki-laki yangsebenarnya.Jika koboisebagai simbol laki-laki

sebenarnya dapat menjadigay, maka ini pun dapat menimpa siapa saja (Kirkwood, 2006).

Dari sekian banyak judul film yang disebutkan peneliti di atas, peneliti tertarik untuk

menganalisis film Arisan!.Arisan!menceritakanperbedaaan yang tumbuh diantara tiga orang

sahabat  di tengah kehidupan metropolitan Jakarta. Terdapat tokoh-tokoh yang masing-

masing memiliki konflik yang berbeda-beda.Diantaranya ada Meimei, Andien, dan Sakti.

Mereka bersahabat sejak SMA dan setelah lulus sekolah mereka berpisah karena kesibukan



masing-masing. Meimei memiliki suami penggila hawa nafsu seks semata, bernama

Ical.Andien yang begitu beruntung mendapatkan suami yang kaya raya dan kini dibuahi oleh

dua anak kembar.Sedangkan Sakti yang berasal dari keturunan Batak merasakan dirinya gay

dan mengharuskan dirinya bolak-balik ke psikiater untuk menyembuhkan masalahnya

tersebut.Lita adalah adik kandung Sakti yang juga tinggal bersama Sakti di Jakarta. Nino

adalah sutradara dan penulis skenario yang akhirnya mempunyai hubungan asmara dengan

Sakti, dan mereka memutuskan menjadi pasangan gay (filmindonesia.or.id, 2010). Proses

identifikasi gay dalam Arisan!sebagai sebuah pembaharuan atau kewajaran, ditambah dengan

semangat high classala Jakarta di dalamnya. Hubungan gay antara Sakti dan Nino inilah yang

menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Gay dalam Arisan!digambarkan berbeda dengan gay dalam film-film yang lain. Tidak

seperti gay dalam film Coklat Stroberi dan Janji Joni, gay dalam Arisan!tidak terlihat sisi

kemayu dari seorang tokoh Sakti, namun sisi gay yang dimiliki Sakti bisa dikatakan sangat

mendapatkanchemistry dengan karakter Nino. Identitas gay pada Arisan!diceritakan dengan

balutan nuansa persahabatan. Bagaimana tokoh Sakti berkonflik dengan dirinya sendiri

didera ketakukan akan kehilangan kedua sahabatnya, ketika mereka mengetahui bahwa Sakti

seorang gay. Sehingga dalam kesehariannya, Sakti selalu berusaha untuk menyembunyikan

identitasnya sebagai seorang gay.Bahkan Sakti sampai pergi ke psikiater secara rutin untuk

mencurahkan emosi dan bebannya menjadi seorang gay. Pada psikiater Sakti meminta agar

dia bsa sembuh dan menjadi laki-laki normal. Namun berbeda dengan karakter Nino.Nino

diceritakan telah melewati babak yang paling sulit ketika pertama kali mengetahui bahwa

dirinya gay.Kebimbangan dan ketakutan telah dilewati Nino sehingga dia lebih terbuka dan

percaya diri menjadi seorang gay. Nino sadar dan siap segala konsekuensi ketika orang lain

mengetahui identitasnya.

Pergolakan dinamika kaum gay yang biasanya menjadi tabu di Indonesia, berani

diangkat oleh sang penulis skenario Arisan!, Joko Anwar dan Nia Dinata.Joko dan Nia tidak

takut untuk memberi porsi yang besar tentang kaum gayIndonesia, khususnya Jakarta.Kepada

Bayu Sutiyono di Studio Liputan 6 SCTVJakarta (2005) sang sutradara Nia Dinata

menegaskan bahwa inti cerita dari film ini adalah tentang persahabatan. Sedangkan arisan,

hanyalah bungkusnya.Di arisan inilah, setiap karakter pesertanya diteropong, termasuk

pasangan gay yang muncul.Kekuatan film ini ada pada dialog dan bahasa tubuh para tokoh

yang ada.

Tidak dipungkiri bahwa Arisan!salah satu film yang memegang peranan penting pada

kebangkitan industri perfilman Indonesia pada tahun 2000-an, selain Petualangan Sherina



sebagai ikon film anak-anak dan Ada Apa Dengan Cinta sebagai ikonnya film remaja.

Arisan!adalah ikon untuk kehidupan para kaum metropolitan Jakarta tahun 2000-an,

menjabarkan problematika dan isu-isu hangat pada saat itu. Bagaimana kehidupan wanita dan

pria matang umur 30-an di Jakarta pada awal tahun 2000-an. Bagaimana identitas gay

ditampilkan dengan berani dan berbeda pada masa itu. Mengingat pada tahun 2003,

hubungan gay tidak banyak ditampilkan dalam media film.

Film sendiri memiliki beberapa tahapan dalam proses produksinya. Dalam buku yang

berjudul Job Description Pekerja Film (versi 01) yang diterbitkan oleh FFTV IKJ dan KFT

2008 Jakarta, film diproduksi melalui tiga tahapan besar, yaitu tahap pra produksi, produksi,

dan pasca produksi. Tahapan yang paling mendasar adalah pra produksi, karena di sinilah

konsep awal sebuah film itu terbentuk.Dalam pra produksi, pencarian dan penentuan ide

cerita dilakukan, kemudian ditulis dalam bentuk skenario.Menurut Ajidarma (2000)

keberadaan skenario sendiri sangat penting dan menentukan keberhasilan sebuah cerita, baik

itu berupa film ataupun sinetron.

Skenario adalah media yang menyampaikan pesan berupa dialog-dialog, dari penulis

skenario ke awak pembuat film dan disampaikan ke khalayak.Pengertian mengenai skenario

menurut Syd Field dalam bukunya The Foundations of Screenwriting adalah :

A screenplay is a story told with pictures, in dialogue and description, and placed within the
context of dramatic structure. A screenplay is a noun – it is about a person, or persons, in a
place or places, doing his or her or their thing. All screenplays execute this basic premise.
The person is the character, and and doing his or her thing is the action (1994:8).

Sedangkan menurut Lewis Herman (1952), skenario film adalah komposisi tertulis yang

dirancang sebagai panduan bagi seorang sutradara film.Berdasarkan pengertian-pengertian

tersebut dapat disimpulkan bahwa, skenario adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan

urut-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog, yang disusun dalam konteks struktur

dramatik.Skenario merupakan naskah cerita yang harus dilakonkan oleh para pelakon dalam

bentuk tertulis menjadi bentuk visual audio.

Skenario menjadi dasar dan rancangan dalam pembuatan sebuah film. Secara rinci,

dalam sebuah skenario terdapat unsur-unsur sebuah film, seperti dramaturgi, konsep visual,

montase, karakterisasi, pengadeganan, dialog, dan tata suara (Herman, 1952). Hal ini

membuktikan pentingnya skenario pada keberhasilan sebuah film.Dari skenario yang buruk,

tidak mungkin bisa menghasilkan film yang baik.Dari skenario yang baik, masih ada

kemungkinan besar untuk menghasilkan film yang baik pula.Oleh karena itu, seorang penulis

skenario dituntut untuk mampu menerjemahkan setiap kalimat dalam naskahnya menjadi

sebuah gambaran imajinasi visual yang dibatasi oleh format pandang layar bioskop atau



televisi.Begitu juga dengan sutradaranya, harus mampu memvisualisasikan setiap kalimat

yang ada pada skenario.

Ajidarma (2000) menyebutkan kelemahan film-film Indonesia disebabkan oleh

skenarionya yang buruk. Seorang pengamat film Indonesia, Salim Said, menuliskan berbagai

hal yang dia sebut sebagai kelemahan dalam skenario, yaitu :

Di samping cerita, skenario juga masih merupakan titik lemah film Indonesia pada umumnya.
Kelemahan ini bersumber pada kurangnya ketrampilan merumuskan plot dan orkestrasi pelaku dalam
menyelesaikan konflik. Semua ini tentu disebabkan oleh miskinnya imajinasi para penulis skenario, di
samping banyaknya tabu (tak semua bebas diceritakan) dalam masyarakat kita (1991:258).

Dengan kata lain, jika aspek skenario ini bisa diperbaiki, maka akan mempengaruhi seluruh

aspek lain dalam pembuatan film, terutama hasil dari film itu sendiri. Hal ini membuktikan

bahwa betapa pentingnya skenario bagi kualitas sebuah film. Dari latar belakang ini peneliti

tertarik untuk meneliti skenario Arisan!.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis wacana kritis

milik Teun A. Van Dijk. Hal ini dikarenakan, melalui analisis wacana ini peneliti ingin

membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Individu tidak dianggap sebagai

pihak yang netral karena sangat dipengaruhi objek kekuatan sosial yang ada dalam

masyarakat. Bahasa juga tidak dianggap sebagai medium yang netral, akan tetapi sebagai

representasi yang berperan membentuk subjek, wacana, tema, dan strategi-strategi di

dalamnya. Dalam penelitian ini, yang menjadi teks adalah skenario film Arisan!. Semua

elemen yang dianalisis tersebut digunakan untuk melihat apa yang ingin ditampilkan dalam

teks (skenario), yang umumnya membawa muatan ideologi tertentu. Serta merujuk pada

konstruksi tertentu dari identitas penulis skenario dan bagaimana identitas ini hendak

ditampilkan oleh Joko Anwar dan Nia Dinata.Kemudian, peneliti juga menganalisis kognisi

sosial Joko dan Nia sebagai pemakai bahasa. Selanjutnya, teks akan dikaitkan dengan konteks

sosial yang melatar belakangi proses produksi skenario Arisan!pada tahun 2002-2003.

Penelitian tentang skenario sebelumnya pernah dilakukan oleh Seno Gumira

Ajidarma, seorang sastrawan, fotografer dan kritikus film Indonesia. Penelitian yang

dilakukan Seno Gumira pada tahun 1994 ini berjudul Menengok 20 Skenario Pemenang Citra

Festival Film Indonesia 1973-1992. Dalam penelitian tersebut, Seno Gumira menyebutkan

langkah-langkah membaca skenario sampai mengulas skenario. Langkah-langkah tersebut

secara garis besar antara lain, meringkasnya dalam suatu sinopsis, menentukan apa yang

menjadi sasaran skenario, menjabarkan skenario sekaligus melihat apakah skenario tersebut

mencapai sasaran, mengambil kutipan dari skenario asli sebagai gambaran secara konkret,

membuat kesimpulan. Metode yang dilakukan Seno Gumira juga akan dilakukan peneliti



dalam meneliti skenarioArisan!. Hal ini dikarenakan, penelitian yang dilakukan Seno Gumira

memiliki objek penelitian yang sama dengan objek penelitian penulis, yaitu skenario film.

Namun, dalam penelitian ini peneliti juga memilah dan mengelompokkan scene-scene yang

mengandung unsur gay.

PEMBAHASAN

Skenario terdiri atas beberapa unsur-unsur seperti dramaturgi, konsep visual, montase,

karakterisasi, pengadeganan, dialog, dan tata suara. Dalam penelitian ini, tidak akan meneliti

keseluruhan unsur tersebut. Peneliti menitikberatkan analisis terhadap karakterisasi,

pengadeganan, dan dialog sebab ketiga hal tersebut paling kentara dalam membentuk wacana

gay dalam film Arisan!.

Tidak semua scene dalam film diteliti. Hanya beberapa scene yang dipilih dimana

scene tersebut mengandung unsur gay. Untuk mengetahui dan mengklasifikasikan scene yang

mengandung unsur gay, peneliti membaca tiap karakterisasi dari keempat tokoh

tersebut.Karena gay adalah hubungan sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki, maka sudah

dipastikan yang menjadi tokoh gay diantara empat tokoh utama adalah Sakti dan

Nino.Kemudian peneiliti membaca keseluruhan skenario dan menandai scene yang terdapat

tokoh Sakti dan scene yang terdapat tokoh Nino, ataupun keduanya.Ketika menandai scene

mana saja yang mengandung unsur gay, peneliti juga mengklasifikasikan scene dalam tiga

elemen, yaitu elemen utama, elemen pendukung, dan elemen pelengkap.Scene dalam elemen

utama adalah scene yang terdapat interaksi gay antara Sakti dan Nino, adegan gay secara

eksplisit.Scene dalam elemen pendukung adalah scene adegan Sakti dengan tokoh lain yang

mengandung unsur gay, atau Nino dengan tokoh lain yang mengandung unsur gay.

Sedangkan scene dalam elemen pelengkap adalah scene dimana terdapat adegan yang secara

tidak langsung menjurus ke hal yang berhubungan dengan gay.Bisa dilakukan oleh semua

tokoh kecuali Sakti dan Nino.

Temuan data tersebut kemudian digunakan peneliti sebagai unit analisis. Dalam sub

bab ini, skenario film Arisan! dianalisis menggunakan dimensi teks Teun A. Van Djik yang

terbagi dalam tiga struktur, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Sruktur

makro terdiri dari tematik, superstruktur terdiri dari skematik, sedangkan struktur mikro

terdiri dari semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris.

Analisis utama adalah analisis struktur makro atau tematik. Untuk mengetahui tema

skenario secara keseluruhan, dapat diketahui dari premise. Premise merupakan pesan yang

ingin disampaikan atau sesuatu yang menentukan arah cerita (Lutters, 2004). Premise



biasanya ditulis dalam satu kalimat namun dapat mewakili seluruh isi cerita. Premise adalah

pokok pemikiran, kesimpulan filosofis, pesan atau pesan moral. Joko Anwar sebagai penulis

skenario, melalui interview yang dilakukan oleh peneliti menjawab, bahwa premise dari

Arisan!adalah tiga sahabat yang tinggal di Jakarta dari kelas menengah ke atas mencoba

mempertahankan persahabatan mereka dari perbedaan.Dari premise tersebut peneliti

menyimpulkan tema skenario film Arisan!adalah persahabatan yang membalut kisah gay,

Sakti dan Nino.

Sakti memiliki masalah dengan orientasi seksualnya.Sudah lama dia menyadari

bahwa dia seorang gay.Namun, dalam hatinya dia memberontak dan ingin sembuh, sampai

dia meminta bantuan pada psikiater.Sakti takut Meimei dan Andien menjauh darinya karena

dia gay dan berpacaran dengan Nino.

Permasalahan masing-masing tokoh tersebut seolah dirasakan oleh kesemuanya dan

saling berkaitan. Terlihat bagaimana Meimei, Sakti, dan Andien saling mendukung,

menguatkan, dan mencoba mengatasi masalah bersama-sama. Mereka pun juga saling

memahami dan menerima masing-masing persona seperti yang terlihat dalam scene 176.

SAKTI (CONT’D)
Aku minta maaf soal Nino.

MEIMEI
Soal itu uda gua lupain. Yang masih belum bisa gua terima, kenapa elo selama ini ngerahasiain kalo lo gay sama

gua. Gua kira kita uda best friend banget.
SAKTI

Justru karena gua nggak mau kehilangan elo sebagai best friend makanya gua nggak mau bilang
MEIMEI

Sakti, masak sih lo kira gua sepicik itu? Masak sih cuman gara-gara elo gay gua langsung nggak mau jadi best
friend lo lagi

Dari percakapan diatas, secara eksplisit bisa dilihat bahwa Meimei bersedia menerima

perbedaan Sakti, terlebih lagi perbedaan yang dianggap ‘tabu’ oleh masyarakat: seorang gay.

Sakti pun juga sangat menyayangi Meimei. Karena itu Sakti sangat takut kehilangan Meimei.

Sakti berusaha menjadi ‘normal’ didepan Meimei, menutupi identitasnya sebagai gay, dan

tidak berkata apapun mengenai kerisauannya pada Meimei.

Menerima kenyataan bahwa menjadi seorang gay bukan lah perkara yang mudah bagi

Sakti dan bahkan bagi banyak laki-laki yang mengalami kegundahan seperti Sakti. Banyak

laki-laki yang awalnya mencoba dengan keras menolak keadaan bahwa mereka seorang gay.

Mereka terjebak dalam pandangan atas kontruksi sosial bahwa being gay is a mistake. Tidak

heran bila kemudian muncul perasaan takut akan ditinggalkan oleh keluarga dan atau sahabat.

Namun, Arisan! memberikan alternatif pandangan lain melalui tema persahabatan yang



disuguhkan. Sahabat akan menerima apapun keadaan sahabatnya, bahkan saat sahabatnya

menjadi seorang gay.

Unsur kedua yang akan diteliti adalah superstruktur atau skematik. Skema dalam

sebuah skenario adalah alur cerita atau sering disebut plot.Elizabeth Lutters (2004)

menyebutkan alur/plot adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang sambung-menyambung

dalam suatu cerita.Plot yang berkaitan dengan penulisan skenario dapat dibagi menjadi plot

lurus dan plot bercabang.

Plot lurus tidak banyak konflik, hanya terpusat pada tokoh utama. Sedangkan plot

bercabang lebih banyak konflik yang melibatkan tokoh utama dengan tokoh-tokoh lainnya,

namun pada akhirnya cerita tetap kembali pada tokoh utama. Pada skenario film

Arisan!memiliki tiga tokoh utama, yaitu Meimei, Andien, dan Sakti. Ketiga tokoh ini

mempunyai konflik masing-masing yang tetap melibatkan satu sama lain. Selain itu ketiga

tokoh ini mempunyai konflik yang melibatkan tokoh di luar tokoh utama. Meskipun

bercabang, akhirnya cerita akan kembali lagi pada inti permasalahan utama, yaitu perbedaan

dalam persahabatan Meimei, Andien, Sakti, dan Nino.

Bila dikaitkan dengan fokus penelitian ini, yaitu wacana gay, dari alur film Arisan!,

terutama konflik yang dihadapi Sakti, dapat dilihat fase-fase seorang gay sejak awal

penyadaran bahwa ia adalah seorang gay. Keadaan sosial budaya di Indonesia masih belum

bisa sepenuhnya menerima homoseksual. Homoseksual, yang salah satunya adalah gay masih

dianngap sebagai perilaku menyimpang atau aib. Sanksi sosial yang dikenakan pun bisa

sampai bersifat diskriminatif. Karena itu, saat seorang laki-laki menyadari dirinya gay,

umumnya, mereka akan melakukan penolakan-penolakan seperti yang dilakukan Sakti dalam

scene 34berikut:

34 INT. KANTOR PSIKIATER - RUANG KONSULTASI - SIANG
SAKTI
(Kesal)

Dokter ngomong apa, sih? Siapa peduli dia gay apa nggak. Yang penting saya mau jadi normal.Kenapa sih saya
nggak bisa jadi normal?

DOKTER MAWAN
Sekarang gay udah bukan dianggap

abnormal lagi, lho.
SAKTI

(Memotong)
Ya saya masih ingat semua yang dokter pernah bilang. Tapi saya bayar dokter untuk bisa ngebuat saya normal.

Saya harus bisa, Dok. Saya kan sudah bilang.

Sakti tidak bisa menerima identitasnya sebagai gay. Ia bahkan pergi secara rutin ke dokter

untuk menjadi ‘normal’. Sakti seakan ingin memenuhi ‘kriteria’ umum seseorang yang



‘normal’ dalam masyarakat. Padahal menjadi seorang gay bukan lah sesuatu diluar

‘kenormalan’.

Walau begitu, Nino mencoba memberi pengertian kepada Sakti dan pada akhirnya

Sakti pun mengerti. Ia pun pada akhirnya lelah untuk menjadi seseorang yang bukan dia dan

menyerah pada kenyataan bahwa ia gay seperti yang diceritakan di scene 66.

Nino membawakan pil antihistamin dan segelas air ke Sakti di sofa. Sakti
meminumnya.Air menetes dari bibir Sakti.Nino secara refleks menghapusnya.Untuk

beberapa saat, suasana sepi, wajah keduanya terlalu dekat.Sakti memandang bibir Nino,
lalu, seperti tidak bisa mengendalikan dirinya, Sakti juga menyentuh bibir Nino. Nino

hanya diam, terkejut.

Tidak serta merta Sakti bisa menjadi terbuka seperti Nino. Sakti masih diliputi

ketakutan atas bayangan kehilangan keluarga dan sahabat yang akan menimpa dirinnya. Hal

tersebut diceritakan secara jelas pada scene 99.

99 INT. RUMAH SAKTI - KAMAR SAKTI - SIANG
Sakti dan Nino baru saja masuk ke dalam kamar.

...
SAKTI
(Kesal)

Nino, kita kan udah sepakat. Kita
bakal diskrit. Kita udah janji bakal hati-hati.

NINO
Emang kita hati-hati.

Sakti sengaja menutupi hubungannya dengan Nino dan berharap tidak ada orang lain yang

tahu, termasuk keluarga dan sahabatnya. Proses seperti itu rupanya tidak bertahan lama.

Keluarga dan sahabat Sakti pun tahu dan bisa menerima Sakti.

Elemen selanjutnya adalah semantik. Elemen semantik terdiri dari latar (bagian yang

melatarbelakangi teks serta berpengaruh pada arah wacana akan dibawa), detil (meliputi

penonjolan-penonjolan yang ingin dijadikan sebagai pesan utama), maksud (menonjolkan

pesan-pesan yang menguntungkan), pra-anggapan (meliputi pernyataan yang dapat berfungsi

untuk mendukung makna teks).

Sintaksis.Elemen sintaksis terdiri dari koherensi (keterkaitan makna yang dijalin),

bentuk kalimat, kata ganti (menentukan posisi pihak tertentu dan language user dalam

teks).Pada scene ini, peneliti menemukan bahwa ada kesamaan antara Joko Anwar dan

karakter Nino.Nino menyebutkan dirinya adalah produser film yang banyak membuat cerita

tentang gay.Salah satu judulnya, Andri dan Haryo Terus Berdansa.Kemudian Nino juga

menyebutkan bahwa dia sangat menguasai dunia gay. Berikut scene yang dimaksud:



NINO
Mmm...saya rasa mereka ada benarnya.

Film kedua saya, “Andri dan Haryo terus Berdansa.”Sampai sekarang masih tertahan di Sensor.

SAKTI
Tentang apa?

NINO
Tentang dua anak laki-laki SMU,

terlibat hubungan romantis.

SAKTI
Kenapa anda selalu membuat film

bertema gay?

NINO
Karena tema itu yang paling saya

kuasai, I’m gay.

Stilistik dalam skenario Arisan!yang digunakan Joko dan Nia ada gaya bahasa kalimat

sehari-hari di Jakarta. Dialog Sakti dengan Nino, dan diaog Sakti dengan Meimei dan Andien

berbeda. Sakti menggunakan kalimat tidak baku dan menggunakan sapaan ala Jakarta, loe-

gue ketika bersama teman-temannya (Andien dan Meimei). Sedangkan ketika Sakti berdialog

bersama Nino, kata sapaan berubah menjadi aku-kamu. Berikut scene yang menunjukkan

perbedaan pemilihan kata tersebut:

25INT. KANTOR SAKTI DAN MEIMEI - KANTOR MEIMEI – SIANG
SAKTI (CONT’D)

Ntar dulu, ntar dulu. Alis lo nggak
sama yang kiri sama yang kanan tuh.

MEIMEI
Masak sih?

61INT. BREAKFAST “THE BOAT” – PAGI
Nino panik dan langsung menolong Nino, begitu juga salah seorang pelayan.

NINO
(Panik)

Kamu kenapa?
Sakti merasa pusing, mencoba membuka matanya.

SAKTI
Aku baik-baik aja.

Adanya perbedaan kalimat sapaan, pemilihan kata dalam berdialog membuktikan

bahwa ada yang berbeda dengan subjek lawan berbicara.Sakti menggunakan bahasa yang

lebih formal ketika bersama Nino, dikarenakan Sakti merasa ada yang special dengan

Nino.Sakti tidak menganggap Nino adalah teman bisa disetarakan dengan Meimei dan

Andien.

Sedangkan retoris lebih berfungsi mempersuasi dan melakukan pengulangan. Dalam

skenario ditunjukkan pada:



36 INT. KANTOR PSIKIATER - RUANG KONSULTASI - SIANG
Sakti menunjukkan sebuah benda kecil mirip inhaler untuk

meringankan hidung tersumbat kepada dokter Mawan.
SAKTI

Saya beli ini dari internet, Dok. Iklannya bilang,
ini treatment yang bagus buat gay.

Dokter Mawan memperhatikan inhaler Sakti.
SAKTI (CONT’D)

Saya tinggal melihat  gambar yang
merangsang, lalu itu saya hirup. Poinnya adalah otak saya distimulasi untuk menolak hal-hal

yang berbau homoseksual.

Penunjukkan inhaler miliki Sakti kembali diperlihatkan pada scene:

55 INT. BREAKFAST “THE BOAT” – PAGI
NINO

(Menyelidik)
But... you are not gay.

SAKTI
(Senyum)

Nggak, sama sekali nggak.
Diam-diam Sakti mengeluarkan inhaler dan sambil

menyembunyikannya di balik telapak tangannya, Sakti menghirupnya, tepat ketika makanan
dihidangkan pelayan di depannya. Sakti merasa mual melihat makanan itu.

Hal ini membuktikan bahwa Sakti memang benar-benar inginmenjadi laki-laki normal.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan interpretasi yang sudah diakukan pada bab sebelumnya,

maka peneliti dapat menjawab rumusan masalah. Identitas gay diwacanakan dalam skenario

Arisan!oleh Joko Anwar dan Nia Dinata melalui pengadeganan, karakterisasi, dan dialog

yang ada pada skenario Arisan!. Identitas gay ditampilkan dengan balutan nuansa

persahabatan.Bukan sekedar kisah percintaan sejenis.Dimana karakter gay sangat

mempertimbangkan hubungan persahabatannya ketika dia mengakui bahwa dia seorang

gay.Lingkungan sekitar, terutama sahabat dari karakter gay ini juga tidak serta merta

meninggalkan dan memutuskan hubungan persahabatan, Justru sebaliknya, kedua sahabat

dari karakter gay ini mengingnkan adanya keterbukaan satu sama lain, dan ketika sudah

terbuka, hubungan persahabatan akan terasa lebih dihargai. Menjadi gay bukan penghalang

seseorang untuk berinteraksi dan membina hubungan persahabatan dengan sesama.

Karakterisasi Sakti dan Nino digambarkan sebagai laki-laki dengan tipologi fisik

tinggi besar, putih, bersih.Tipologi psikis mereka layaknya laki-laki normal lainnya, tidak

kemayu, jantan, gesture dan tutur bahasanya seperti laki-laki pada umumnya.Latar belakang

Sakti dan Nino berasal dari keluarga berada dan tingkat pendidikan yang tinggi.Sakti dari

kalangan Batak yang bekerja sebagai arsitektur, sementara Nino berasal dari Jakarta dan

berprofesi sebagai produser film.



Skenario Arisan!, menunjukkan adanya transformasi karakter penulis skenario kepada

karakter di skenario. Joko Anwar mentrasformasikan beberapa karakternya ke dalam krakter

Nino.Dibuktikan dengan bentuk tipologi fisik Nino yang berbadan tinggi besar, mirip dengan

tipologi fisik Joko.Selanjutnya, profesi Nino sebagai produser film yang suka menulis

skenario tentang gay. Dan pada dialog Nino yang menyebutkan bahwa dia mempunyai

kenario yang berjudul Andri dan Haryo Terus Berdansa yang merupakan judul skenario yang

telah ditulis Joko dan belum diproduksi. Hal ini membuktikan adanya kepentingan dan

penanaman ideologi pengguna bahasa kepada pemikiran khalayak.
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