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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 class ala Jakarta di 
dalamnya. 

Hasil penelitian adalah gay dalam kaum elite sosialita digambarkan 
penulis skenario sebagai identitas yang umum dan tidak diskriminatif. Gay yang 
bisa diterima semua kalangan dan tidak perlu disembunyikan. 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.  

Dalam skenario Arisan!, peneliti melihat adanya transformasi karakter 
penulis skenario kepada karakter di skenario. Joko Anwar mentransformasikan 
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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