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BAB I 

   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini berfokus pada penggambaran karakter kulit hitam dan 

karakter kulit putih dalam feminist porn yang disutradarai Erika Lust. Dampak 

film pornografi, dalam hal produksi, konsumsi, dan distribusinya acap kali 

diperdebatkan (Smith & Attwood, 2014). Penggambaran ras-ras tertentu, 

utamanya orang kulit hitam dalam film pornografi menjadi sorotan karena 

umumnya berangkat dari stereotip seksual dan rasial yang dikaitkan dengan 

orang kulit hitam (Cowan & Campbell, 1994; Collins dan Amoah dalam The 

Feminist Porn Book, 2013). Sebagai alternatifnya, feminist porn hadir dalam 

industri pornografi sebagai antitesis pornografi non-feminist porn. Feminist 

porn Lust mengklaim pendekatan yang diverse, etis, dan sex-positive, 

bertentangan dengan seksisme dan rasisme dalam film pornografi non-feminist 

porn (XConfessions, 2019). Dikarenakan film pornografi dapat menjadi 

jendela budaya untuk melihat wacana rasial yang direpresentasikan karakter 

dalam hubungannya dengan hubungan seksual (Childs, 2009; Young, 2014), 

peneliti akan melakukan analisis pada karakter dalam film Lust untuk 

mengungkap gambaran karakter kulit hitam dan kulit putih dalam film feminist 

porn. Peneliti akan menggunakan metode analisis karakter Jens Eder yang akan 

dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya. 

Secara umum, pornografi didefinisikan sebagai materi yang memuat 

gambaran perilaku yang erotis atau seksual yang dimaksudkan untuk 

merangsang penggunanya secara seksual. Kamus Amerika Serikat Merriam-

Webster mendefinisikan pornografi sebagai materi (seperti buku atau foto) 

yang menggambarkan perilaku erotis dan dimaksudkan untuk menimbulkan 

gairah seksual (Merriam-Webster, 2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mendefinisikan pornografi sebagai “penggambaran tingkah laku secara erotis 

dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi” (Kamus Besar 
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Bahasa Indonesia, 2019). Aktivis anti pornografi mendefinisikannya sebagai 

penggambaran subordinasi perempuan melalui gambar dan/atau kata-kata yang 

eksplisit secara seksual (Dworkin & Mackinnon, 1988). Sementara itu, peneliti 

sosial seperti Ashton, McDonald, & Kirkman (2019) mencoba meredefinisi 

definisi pornografi penulis dan peneliti terdahulu dengan melihat materi-materi 

baru di era digital. Pada pemaparan selanjutnya, definisi pornografi yang 

dimaksud peneliti merujuk pada film pornografi yang mengikuti definisi 

Ashton, McDonald, & Kirkman (2019), yaitu sebagai materi yang dianggap 

seksual, dengan menimbang konteksnya, yang memiliki tujuan utama untuk 

merangsang konsumen secara seksual, dan diproduksi dan didistribusikan 

dengan persetujuan semua orang yang terlibat (dalam produksinya) 

Terlepas dari perdebatan yang mengitari pornografi dan definisinya, 

tingginya minat atas pornografi tidak dapat dipungkiri. Pornhub, situs 

pornografi online terbesar di dunia, mencatat 33,5 miliar kunjungan pada tahun 

2018 atau sekitar 92 juta kunjungan per hari (Pornhub, 2018). Jumlah 

kunjungan yang 4 kali lipat populasi dunia ini mengalami peningkatan 

sebanyak 5 miliar dari tahun sebelumnya. Tingginya permintaan tentu 

berdampak pada industri pornografi pula. Dalam sebuah laporan yang 

dikompilasi Family Safe Media (2006), total pendapatan industri pornografi 

dunia mencapai US$ 97 miliar dengan 76 persen diantaranya berasal dari 3 

negara di Asia Timur, yaitu China, Korea Selatan, dan Jepang. Lebih dari 20 

persen dari pendapatan Amerika Serikat yang merupakan negara keempat 

dengan pendapatan dari pornografi terbesar di dunia datang dari internet. 

Meskipun industri pornografi ramai peminat dan dapat menjadi bisnis 

yang menguntungkan, beberapa negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika 

sudah melarang sebagian atau seluruh aktivitas konsumsi, produksi, dan 

distribusi pornografi (Gabriel, 2018). Pelarangan ini dapat didasari konteks 

moral, agama, sosial, politik, dan budaya yang berlaku di masing-masing 

negara. Namun begitu, peminat pornografi tetap dapat mengakali pelarangan 

dengan menggunakan jasa virtual private network (VPN). VPN 
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memungkinkan perubahan alamat internet protocol (IP address) sehingga 

pengguna dapat mengakses konten yang diblokir di negaranya, termasuk 

konten pornografi. Kemudahan akses dan minat tinggi pada cyberporn atau 

pornografi yang diakses melalui internet di era industri 4.0 ini pun 

memunculkan pertanyaan tentang dampak pornografi pada konsumennya.  

Dampak pornografi sering diteliti, terutama dalam pengaruhnya pada 

penontonnya dan persepsinya pada realita. Vaillancourt-Morel et al. (2016) 

menyatakan bahwa sebagian besar konsumen pornografi menganggap bahwa 

penggunaan pornografi tidak pernah menjadi masalah dan melaporkan efek 

seksual yang positif, termasuk hiburan seksual, repertoar seksual yang lebih 

kaya, keinginan dan gairah yang lebih kuat, dan peningkatan pengetahuan 

seksual. Namun, bukti cross-sectional longitudinal lain juga menyarankan 

bahwa penggunaan pornografi mungkin terkait dengan ketidakpuasan seksual, 

kecanduan atau paksaan, harapan yang tidak realistis, pengambilan keputusan 

seksual yang buruk, dan tekanan pribadi (Vaillancourt-Morel, et al., 2016).  

Selain dari kontroversi akan dampak pornografi, konten pornografi 

sendiri ikut dipermasalahkan. Adegan-adegan dalam video pornografi dinilai 

tidak realistis dan mengobjektifikasi perempuan sehingga dapat berdampak 

pada pemaknaan seksualitas yang ditakutkan dapat berujung pada pemuasan 

seksual yang ilegal dan amoral seperti kekerasan seksual. Penelitian American 

Psychological Association atau APA (2007), mengungkapkan bahwa iklan, 

program televisi prime-time, film, lirik dan video musik, majalah, media 

olahraga, permainan video, dan situs internet lebih sering menggambarkan 

perempuan, daripada laki-laki, dalam perilaku seksual dan diobjektifikasi. 

Penggambaran ini misalnya dengan menampilkan perempuan mengenakan 

pakaian yang provokatif, digambarkan dengan cara yang menekankan bagian 

tubuh dan kematangan seksual mereka, dan/atau difungsikan sebagai benda 

dekoratif (APA, 2007). Iklan, acara televisi, artikel majalah, dan konten media 

sosial juga secara teratur menghadirkan perempuan sebagai benda dekoratif 

yang penampilannya merupakan aset paling berharga (Vandenbosch, 2017).  
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Bentuk objektifikasi perempuan dalam media massa juga ditelusuri 

lebih dalam oleh Mulvey (1975) dari lensa psikoanalisis. Konsep male gaze 

Mulvey mendalami bagaiamana secara historis, perempuan dibangun sinema 

sebagai objek pasif untuk dilihat dan dinikmati oleh tatapan laki-laki yang 

aktif. Tatapan ini secara tidak sadar diterjemahkan oleh masyarakat patriarki 

ke dalam sinema dengan mereproduksi norma-norma sosial patriarki ke norma-

norma sinematik.  

Bentuk objektifikasi perempuan pada media massa, terutama dalam 

sinema, tentu merambah ke bentuk sinema lainnya, utamanya pornografi yang 

memang menjadi materi utama pemuasan seksual. Media populer pada 

umumnya dan media pornografi khususnya telah dikritik karena mengadvokasi 

pandangan seksis terhadap perempuan (Fredrickson & Roberts, 1997; Wright 

& Donnerstein, 2014). Selain bentuk objektifikasi yang mengikuti alur 

penggambaran media massa, pandangan seksis juga dikukuhkan oleh agresi 

yang sarat dalam pornografi. Penelitian Bridges Wosnitzer, Scharrer, Sun, & 

Liberman (2010) menyatakan bahwa 89,2% dari video pornografi terlaris yang 

diteliti memuat agresi, dengan pelaku agresi biasanya laki-laki, dan target 

agresi kebanyakan perempuan. Agresi inilah yang ditentang keras oleh pihak 

anti pornografi karena dianggap mempromosikan kekerasan pada perempuan. 

Keamanan dan kesehatan fisik serta mental pemain pornografi yang terlibat 

dalam adegan kekerasan ikut menjadi titik kekhawatiran. 

Permasalahan pada pornografi tidak berhenti pada objektifikasi 

perempuan, relasi gender, dan kesejahteraan pemain. Selain gender, identitas 

sosial karakter juga meliputi ras, orientasi seksualitas, dan kelas yang 

kesemuanya berkontribusi pada penindasan sistemik dan diskriminasi 

(Crenshaw, 1989). Dikarenakan identitas individu interseksional, maka 

artikulasi keseluruhan identitas sosiokultural dari karakter pornografi dapat 

ikut dieksploitasi. Identitas sosiokultural individu dimainkan dalam pornografi 

agar sesuai dengan stereotip-stereotip seksual yang beredar di masyarakat. 

Collins dan Amoah dalam Miller-Young, Penley, Shimizu, & Taormino (2013) 
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menyatakan bahwa perempuan kulit hitam sangat rentan terhadap bahaya 

pornografi karena harus berkutat dengan politik seksual dan rasial pula, yaitu 

seksisme dan rasisme. Penelitian Cowan & Campbell (1994) menyimpulkan 

bahwa “...pornography is sexist as well as racist”. 

Seksisme dan rasime yang ditulis Cowan & Campbell lahir dari hasil 

penelitian mereka pada black/white interracial pornography atau film 

pornografi yang menampilkan hubungan seksual lintas ras antar orang kulit 

hitam dan kulit putih. Studi menemukan bahwa selain agresi yang cenderung 

menargetkan perempuan, terdapat lebih banyak agresi dalam interaksi seksual 

lintas ras daripada interaksi seksual dengan ras yang sama. Perempuan kulit 

hitam menjadi target utama agresi, baik oleh laki-laki kulit hitam maupun kulit 

putih, dan laki-laki kulit hitam lebih sering mengekspresikan agresi terhadap 

perempuan kulit putih daripada kulit hitam (Cowan & Campbell, 1994). 

Sejalan dengan penelitian Cowan & Campbell, analisis terhadap 

pornografi online Pornhub yang menampilkan perpaduan aktor dan aktris dari 

ras dan etnis yang berbeda-beda menemukan hal yang senada (Shor & Golriz, 

2018). Dalam analisisnya, Shor & Golriz (2018) menemukan bahwa lelaki 

masih jauh lebih mungkin melakukan tindakan agresif atau merendahkan 

dibandingkan perempuan. Lelaki kulit hitam juga paling sering muncul dalam 

video dengan judul yang menunjukkan agresi. Lebih dari setengah video 

dengan lelaki kulit hitam menampilkan agresi yang terlihat, dibandingkan 

dengan sekitar sepertiga dari video untuk pria kulit putih. Meskipun begitu, 

bertolak belakang dengan temuan penelitian sebelumnya, Shor & Golriz (2018) 

menemukan bahwa video yang menampilkan perempuan berkulit hitam lebih 

sedikit menampilkan agresi daripada video yang menampilkan perempuan 

kulit putih. Dalam kesimpulannya, Shor & Golriz (2018) menyerukan 

rekonseptualisasi peran ras dan etnis dalam pornografi. 

Ketimpangan agresi dalam penggambaran orang kulit hitam dan kulit 

putih ini kembali menyoroti interseksionalisme identitas dari karakter-karakter 

dalam pornografi. Collins (1993) menggagaskan bahwa pornografi sendiri 
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merupakan contoh dari sifat saling terkait dari penindasan ras, jenis kelamin, 

dan kelas. Dengan begitu, eksploitasi rasial, utamanya dalam penggambaran 

karakter kulit hitam dalam pornografi menjadi problematik karena hanya akan 

melanggengkan penindasan rasial di dunia nyata. Stereotip-stereotip rasial dan 

seksual ras tertentu yang tercerminkan dalam pornografi akan dicerminkan 

kembali dalam dinamika interaksi lintas ras di luar film pornografi. Eratnya 

dan pentingnya hubungan kultural antara tanda-tanda dalam media, khususnya 

dalam penggambaran interracial sex, dipaparkan lebih lanjut oleh Childs. 

Childs (2009) menulis bahwa gambaran interracial sex melalui gambar 

dan wacana dalam budaya populer dan media tidak hanya memberikan 

pandangan kontemporer tentang hubungan seksual dan pernikahan lintas ras 

dalam masyarakat, tetapi juga hierarki rasial yang lebih besar. Stigma-stigma 

tertentu yang muncul dari stereotip seksual-rasial akan mempengaruhi persepsi 

internal individu terhadap dirinya sendiri dan persepsi eksternal terhadap diri 

individu. Stigma yang berangkat dari relasi kuasa historis antar ras tersebut 

akan menempel pula pada hubungan lintas ras dan menciptakan bias dan 

dinamika tertentu pada pasangan lintas ras. Pada intinya, dikarenakan 

gambaran pasangan lintas ras yang dibangun dalam media dan budaya populer 

merupakan cermin dari konstruksi sosial ras dan kelompok ras yang ada dalam 

masyarakat, penting untuk meneliti bagaimana tanda-tanda tersebut 

digambarkan dalam media. Pornografi tidak hanya dilihat sebagai bentuk 

hiburan dan fantasi lagi, namun sebagai satu-satunya jendela budaya untuk 

melihat bagaimana rupa hubungan seksual (Young, 2014). 

Oleh karena itu, dalam rangka memperbarui representasi seksualitas 

dan memanusiakan perempuan dalam pornografi serta industri pornografi itu 

sendiri, sutradara pornografi pun mulai mengeksplorasi pornografi yang lebih 

inklusif dan pro pekerja seks. Alhasil, feminist porn muncul dengan keyakinan 

bahwa pornografi tetap dapat menjadi alat pemuasan seksual yang sekaligus 

edukatif bagi khalayaknya tanpa mengeksploitasi perempuan.  
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Dalam pendahuluan The Feminist Porn Book, penulis memberikan 

definisi luas tentang feminist porn sebagai berikut: feminist porn menciptakan 

gambar-gambar alternatif dan mengembangkan estetika dan ikonografi 

tersendiri untuk memperluas diskursus dan norma seksual yang sudah 

ditetapkan (Miller-Young, Penley, Shimizu, & Taormino, 2013). Selain itu, 

praktik kerja dalam industri feminist porn berbeda dengan norma di industri 

pornografi pada umumnya, dimana proses produksi harus etis dengan 

menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan konsensual antar seluruh 

individu yang terlibat. Dengan estetika dan proses produksinya yang mencoba 

melawan dan memperbaiki masalah dalam mainstream porn, feminist porn 

menganggap representasi seksual dan produksinya sebagai wadah resistensi, 

intervensi, dan perubahan (Miller-Young, Penley, Shimizu, & Taormino, 

2013). 

Dalam The Feminist Porn Book, sejarah feminist porn dapat ditelusuri 

dari porn atau sex wars pada tahun 80-an dimana peran dari representasi (yang) 

seksual dalam masyarakat menjadi sorotan di kalangan feminis. Aktivis 

feminis anti pornografi seperti Dworkin dan MacKinnon menentang pornografi 

dengan keyakinan bahwa pornografi merendahkan dan mengobjektifikasi 

perempuan. Keyakinan ini juga didukung dengan penentangan atas efek 

pornografi, terutama bahaya pornografi pada produsen (aktris pornografi) 

secara fisik dan mental serta konsumennya (utamanya laki-laki). MacKinnon 

(1993) menyalahkan pornografi sebagai salah satu penyebab pemerkosaan. 

Williams (2004) menyatakan bahwa keyakinan MacKinnon ini seolah-olah 

menyalahkan pornografi dan bukan pelaku pemerkosaan sebagai penyebab 

pemerkosaan. Alasan ini dianggap berbahaya karena melepaskan tanggung 

jawab pemerkosa dengan hanya menyalahkan konsumsi pornografi dan bukan 

kecenderungan kekerasan seksual mereka sebagai pendorong pemerkosaan. 

Seiring dengan sex wars, karya-karya yang menjadi bibit feminist porn 

mulai muncul. Candida Royalle dianggap sebagai pelopor gerakan feminist 

porn pada pornografi dengan membuat pornografi dari sudut pandang 
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perempuan yang berfokus pada alur cerita, nilai produksi yang tinggi, dan 

kenikmatan perempuan, serta romansa (Miller-Young, Penley, Shimizu, & 

Taormino, 2013). Aktivis feminis pro pornografi mendukung munculnya 

feminist porn, terlihat dari artikulasi berbagai feminisme, yang berusaha 

mewakili tidak hanya identitas umum dan pengalaman perempuan tetapi 

perbedaan mereka, dan semakin menekankan pada agensi dan kesenangan 

seksual yang menjadi hak perempuan (Atwood, 2002). Selain itu, 

meningkatnya minat dalam masalah seksualitas juga menjadi tonggak 

pendukung feminist porn. Queerness, disability, and racial awareness 

memfokuskan kembali banyak perdebatan tentang representasi seksual yang 

menyinggung identitas minoritas. Dengan begitu, feminist porn menjadi ladang 

yang subur untuk representasi seksual yang jarang muncul dalam mainstream 

porn karena menolak stereotip-stereotip yang banyak beredar yang 

mengobjektifikasi identitas sosiokultural tertentu (Miller-Young, Penley, 

Shimizu, & Taormino, 2013). 

Dukungan akan feminist porn tidak terlepas dari kontra argumen aktivis 

pro pornografi terhadap aktivis anti pornografi. Seorang antropolog Carole S. 

Vance (1984) menyatakan bahwa selain sebagai medan restriksi, represi, dan 

bahaya, seksualitas perempuan juga merupakan medan eksplorasi, kenikmatan, 

dan agensi.  Berbagai gesekan dalam wacana seksualitas mendorong aktivis 

pro pornografi pun menggunakan argumen aktivis anti pornografi sebagai 

dasar alasan pornografi yang baik perlu dibuat. Apabila pornografi berdampak 

pada bagaimana laki-laki memperlakukan dan memandang perempuan, maka 

pornografi seperti feminist porn yang menggambarkan perempuan (dan gender 

lainnya) sebagai subjek seksual dan bukan objek seksual perlu didukung. Posisi 

feminist porn merupakan posisi yang sex-positive, sejalan dengan feminisme 

yang melihat pornografi sebagai situs pemberdayaan potensial bagi perempuan 

(Felkins, 2015). Feminisme yang disebut Lorber dalam Felkins (2015) sebagai 

“sex radical,” “propornography,” and “sex positive,” ini melihat pornografi 

dan konsumsinya berpotensi memberdayakan perempuan dan seksualitas yang 

sebelumnya direpresi (Snyder dalam Felkins, 2015).  
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Sex-positivity sendiri menentang gagasan bahwa seks adalah kekuatan 

yang pada dasarnya negatif, berbahaya, dan destruktif. Sebagai sebuah wacana, 

dan bahkan etika seksual, sex-positivity mempromosikan gagasan bahwa orang 

berhak mendapatkan dukungan atas dan informasi akurat tentang seksualitas 

mereka (Comella dalam The Feminist Porn Book, 2013). Aktivis pendukung 

feminist porn melihat bahwa sex-positivity dapat diwujudkan melalui karya 

film feminist porn dengan penggambaran hubungan seksual realistis sebagai 

dukungan atas seksualitas individu dan bentuk edukasi seksualitas (The 

Feminist Porn Book, 2013). 

Dikarenakan film, termasuk pornografi memiliki kekuatan untuk 

membentuk, memperkuat, dan mengubah persepsi budaya tentang kelompok-

kelompok etnis, kelas, dan orientasi seksual tertentu, penggambaran yang 

positif dan realistis dari karakter-karakter di layar menjadi sangat penting 

(Sims, 2006). Dengan mengubah narasi objektifikasi yang selama ini hadir 

dalam pornografi dan ditolak oleh aktivis anti pornografi, feminist porn 

diyakini dapat menawarkan representasi seksualitas yang edukatif dan 

mengutamakan subjektivitas seksual perempuan. 

Subjektivitas seksual sendiri memang sering disebut sebagai salah satu 

tujuan paling fundamental dari berkembangnya feminist porn (Miller-Young, 

Penley, Shimizu, & Taormino, 2013). Martin (1996) mendefinisikan 

subjektivitas seksual sebagai kenikmatan yang didapatkan dari tubuh kita dan 

pengalaman hidup dalam tubuh kita. Seksualitas atau subjektivitas seksual 

disebut mulai berkembang selama masa remaja dan menjadi dimensi penting 

dari konsep diri seseorang (Horne & Zimmer-Gembeck, 2006).  

Subjektivitas seksual telah digambarkan sebagai suatu komponen yang 

diperlukan untuk agensi, dan dengan demikian harga diri individu. Seksualitas 

memengaruhi kemampuan individu untuk bertindak di dunia dan merasa 

bahwa ia dapat melakukan sesuatu dan membuat sesuatu terjadi (Martin, 1996). 

Artinya, subjektivitas seksual menjadi konsep yang penting didengungkan 

untuk mendukung perkembangan pribadi seksual individu. Gambar-gambar 
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seksual dalam pornografi adalah bagian penting pengakuan diri banyak orang 

sebagai subjek seksual (lihat McInnes, Bollen, & Race, 2002, dan McKee, 

Albury, & Lumby, 2008). Oleh karena itu, usaha feminist porn sebagai materi 

audio visual seksual yang menghadirkan naratif serta estetika alternatif tentang 

subjektivitas seksual menjadi penting untuk mendorong konsep diri yang 

positif sekaligus mengubah narasi tentang subjektivitas seksual itu sendiri. 

Penelitian tentang feminist porn sudah pernah dilakukan Anne G. Sabo 

(2012) dalam bukunya After Pornified: How Women Are Transforming 

Pornography & Why It Really Matters. Dari penelitiannya akan beberapa 

sampel pornografi feminist porn terdahulu, Sabo mencoba mendefinisikan 

pornografi yang baik dengan kepercayaan bahwa pornografi terkait dapat 

memperbaiki narasi seksualitas selama ini. Ketertarikan peneliti akan feminist 

porn selaras dengan keyakinan Sabo bahwa feminist porn sebagai re-visioned 

porn yang didambakan dan diidentifikasikan Sabo dapat menjadi suatu bentuk 

pemberdayaan, inspirasi, informasi, dan reformasi (Sabo, 2012). Namun, fokus 

penelitian Sabo masih berkutat pada relasi gender. Padahal, masih terdapat 

wacana seksual-sosiokultural lain yang ingin didekonstruksi oleh feminist porn 

yang dapat dijelajahi. 

Melalui penelitian ini, peneliti akan melanjutkan penelitian Sabo 

dengan melakukan penelitian yang serupa dengan fokus yang lebih luas. Fokus 

penelitian ini adalah pada gambaran karakter kulit hitam dan kulit putih dalam 

karya film feminist porn, terutama yang memuat hubungan lintas ras 

heteroseksual antar karakter kulit hitam dan kulit putih. Artinya, perpaduan 

pasangan dalam film dapat menampilkan karakter perempuan kulit putih 

dengan karakter lelaki kulit hitam atau karakter perempuan kulit hitam dengan 

karakter lelaki kulit putih. Perpaduan ini dipilih untuk melihat bagaimana 

identitas gender dan ras yang kontras ditampilkan dalam satu karya yang 

menghadirkan kedua gender dan ras yang berbeda pada saat yang bersamaan. 

Dengan begitu, penelitian tidak hanya akan mengungkap usaha dekonstruksi 
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norma-norma dan relasi gender, melainkan juga kaitannya dengan dekonstruksi 

ketimpangan identitas sosiokultural lain, utamanya identitas rasial. 

Pemilihan identitas rasial kulit hitam dengan kulit putih sebagai 

hubungan seksual lintas ras yang diteliti didasari oleh ketertarikan peneliti pada 

sejarah hubungan lintas ras antar kulit hitam dan kulit putih yang masih 

dipandang kontroversial. Rockquemore dan Brunsma (2001) menyatakan 

bahwa orang kulit hitam dan kulit putih terus menjadi dua kelompok dengan 

jarak sosial terbesar, pemisahan spasial yang tinggi, dan tabu terkuat terhadap 

pernikahan antar ras. Childs (2005) juga menemukan bahwa penelitian 

sebelumnya telah mendokumentasikan bahwa pasangan ras kulit putih-hitam 

merupakan pasangan yang dipandang paling negatif dibandingkan kombinasi 

hubungan lintas ras lainnya. 

Meskipun beberapa tahun terakhir melihat peningkatan dalam 

penggambaran hubungan lintas ras di acara-acara televisi anak muda (Luders-

Manuel, 2019), ketidaknyamanan masyarakat terhadap hubungan lintas ras 

antar kulit hitam dan kulit putih masih terlihat dari cara media menggambarkan 

individu-individu yang melawan stigmatisasi pernikahan lintas ras. Meghan 

Markle, seorang aktris Amerika birasial kulit putih-kulit hitam yang menjadi 

bagian anggota keluarga kerajaan Inggris setelah menikahi Pangeran Harry, 

mungkin dapat menjadi contoh akan penolakan sosial ini. 

Dalam penelitian terhadap penggambaran Markle oleh pengguna 

Facebook, Mahfouz (2018) menemukan bahwa pengguna yang anti-Markle 

menggambarkan Markle sebagai seorang janda Afrika-Amerika dari latar 

belakang yang lebih rendah. Markle dianggap tidak layak bergabung dengan 

keluarga kerajaan karena tidak sesuai dengan tradisi dan perilaku kerajaan. 

Dalam penelitian lain, Ribot (2019) membandingkan pemberitaan Kate 

Middleton dengan Meghan Markle dan menemukan bahwa surat kabar online 

Inggris menampilkan wacana yang tidak menyenangkan dan merendahkan 

terhadap Meghan Markle. Ribot (2019) menyatakan bahwa terdapat penolakan 

tertentu terhadap sosok Markle yang terlihat dari artikel-artikel yang dianalisis. 
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Ribot (2019) juga mengusulkan bahwa dikarenakan posisi Markle sebagai 

seorang perempuan birasial, wacana tersebut mengungkapkan prasangka 

mendalam yang tertanam dalam masyarakat sehingga berkontribusi terhadap 

stereotip negatif Markle. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa bahkan 

pada hierarki sosial tertinggi, seperti dalam keluarga kerajaan, stigma terhadap 

hubungan lintas ras kulit hitam dan kulit putih masih hadir dalam masyarakat. 

Selain stigma terhadap hubungan lintas ras antar orang kulit hitam dan 

kulit putih, titik ketertarikan peneliti pada hubungan lintas ras kedua kelompok 

rasial ini terdapat pula pada narasi kekerasan dan agresi yang sering 

ditempelkan pada kelompok rasial kulit hitam dan kemudian diterjemahkan 

kembali dalam representasi seksual pada pornografi (Cowan & Campbell, 

1994; Shor & Golriz, 2018). Ketertarikan peneliti juga terletak pada bagaimana 

feminist porn menghindari penghinaan dan dehumanisasi tubuh perempuan dan 

lelaki kulit hitam, layaknya non-feminist porn yang kerap menggunakan 

stereotip-stereotip seksual kelompok kulit hitam dalam narasinya (Felkins, 

2015). 

Dikarenakan signifikansi pornografi terhadap wacana seksual-rasial, 

pelaku industri pornografi feminist porn pun menyerukan penggambaran yang 

menaklukkan representasi seksualitas non-feminist porn yang problematik 

secara rasial. Ini sejalan dengan prinsip feminist porn yang memprioritaskan 

diversity atau keberagamaan dalam seksualitas. Keberagaman ini tidak hanya 

terbatas pada keberagaman hubungan seksual sendiri, melainkan dalam 

penggambaran identitas sosiokultural yang menulis ulang norma seksual yang 

stereotipikal (The Feminist Porn Book, 2013). Artinya, dalam konteks 

hubungan seksual lintas ras kulit hitam-kulit putih, feminist porn harus 

enghasilkan penggambaran karakter kulit hitam yang menolak stereotip-

stereotip seksual kulit hitam. 

Untuk melihat hubungan seksual lintas ras pada pornografi yang begitu 

memprioritaskan gambar-gambar dan estetika alternatif, peneliti akan 

membaca tiga film pornografi yang disutradarai Erika Lust, yaitu Chicazo, My 
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Moaning Neighbor, dan Dominate Me. Erika Lust adalah seorang sutradara dan 

penulis naskah feminist porn kelahiran Stockholm, Swedia. Ia dinilai sebagai 

salah satu figur penting dalam mempromosikan gerakan feminist porn 

(Alilunas, 2014). Melalui situs resminya www.erikalust.com, Lust menyatakan 

bahwa ia bertekad membuat aliran baru dalam sinema dewasa yang berlawanan 

dengan mainstream pornography yang tersedia secara percuma. Melalui karya-

karyanya, Lust bertujuan untuk menunjukkan passion, keintiminan, cinta, dan 

gairah dalam hubungan seksual dengan mengedepankan perspektif feminin, 

estetika yang memanjakan kesemua indera, sebagai rumah bagi orang-orang 

yang ingin mencari alternatif dari mainstream porn. 

Sebelum Erika Lust menjadi sutradara, ia merupakan seorang 

mahasiswi yang menekuni Ilmu Politik. Pada tahun 1999, ia lulus dari Lund 

University dengan spesialisasi dalam studi hak asasi manusia dan feminisme 

(Moreland, 2010). Pada tahun 2000, Lust pindah ke Barcelona dan bekerja di 

beberapa rumah produksi sambil belajar filmmaking. Dikarenakan 

kegerahannya dengan mainstream porn yang chauvinistic dan norak, Lust 

terdorong untuk membuat karya pornografinya sendiri. Film pertamanya 

merupakan pornografi pendek indie Good Girl (2004) yang ditayangkan di 

Barcelona International Erotic Film Festival. 

Dari kesuksesan awal film pertamanya, Lust akhirnya meniti karir di 

industri film dewasa. Kini, ia sudah memiliki rumah produksinya sendiri, Erika 

Lust Films; toko online Erika Lust Store yang menjual buku dan film, hingga 

aplikasi smartphone XConfessions yang mengambil format swipe left or right 

Tinder untuk mengakomodasi komunikasi fantasi seksual antar pasangan. Lust 

juga pernah menerima sejumlah penghargaan pornografi lewat karya-

karyanya, termasuk beberapa diantaranya penghargaan Feminist Porn Awards, 

serta sudah menulis beberapa buku tentang pornografi. Maka dari itu, latar 

belakang, pengalaman, dan jejak karier Lust sebagai sutradara pornografi di 

industri feminist porn menjadikan karya-karyanya objek yang menarik untuk 

diteliti. 

http://www.erikalust.com/
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Peneliti memilih film-film yang merupakan bagian dari salah satu 

proyek Lust yang paling populer, XConfessions. Didirikan pada tahun 2013, 

XConfessions merupakan situs yang memproduksi karya-karya pornografi 

sarat kolaborasi. Ini dikarenakan XConfessions mengakomodasi visi kreatif 

Erika Lust, sutradara tamu, dan “pengakuan seksual” pengunjungnya melalui 

crowdsourcing (Erika Lust Films, 2019). Sistem XConfessions adalah setiap 

bulannya, dua “pengakuan seksual” pengunjung akan dipilih Lust sendiri untuk 

kemudian dijadikan karya-karya sinematik yang dikompilasikan ke dalam 

volume XConfessions atau film pendek lepas. Alhasil, kerja sama yang sudah 

berlangsung 6 tahun ini sudah menghasilkan 20 volume kompilasi film pendek 

pornografi serta sejumlah besar film pendek lepas. Setiap volume memiliki 6 

sampai 10 film pendek dengan durasi total lebih dari 100 menit per volume. 

Peneliti memilih Chicazo, My Moaning Neighbor, dan Dominate Me dari 

volume ke-6 XConfessions sebagai tiga film yang sama-sama menghadirkan 

karakter kulit hitam dan kulit putih pada saat yang bersamaan. 

Pemilihan film dari volume yang sama disengaja untuk melihat apakah 

keberagaman diskursus dan norma seksual yang menjadi prioritas Lust dapat 

terlihat dari karya-karyanya dalam satu seri yang sama. Peneliti berharap 

bahwa intensi kreatif dan politis sutradara semakin terlihat dengan 

mempersempit sumber sampel yang diteliti. Dengan begitu, kejenuhan data 

yang sebenarnya dituju peneliti adalah kejenuhan akan keberagaman narasi 

seksual-rasial dalam karya Lust. Ketiga film juga dipilih karena keberagaman 

aktivitas seksual antar film, dengan Chicazo yang tidak meliputi hubungan 

seksual penetratif, My Moaning Neighbor yang menampilkan hubungan 

seksual penetratif, dan Dominate Me yang menampilkan hubungan BDSM 

(bondage and discipline, domination and submission, sadism, masochism). 

Dalam membaca narasi seksual-rasial dalam feminist porn yang sudah 

dipilih, peneliti akan menggunakan metode analisis karakter Jens Eder 

didukung dengan mise-en-scène Bordwell, Thompson, & Smith (2016) serta 

camera works dari Thompson & Bowen (2009). Eder sendiri (2010) melihat 
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karakter sebagai makhluk fiksi yang dengan kehidupan yang dibangun secara 

komunikatif oleh artefak-artefak dalam film. Artinya, karakter tidak hanya 

hadir dalam teks maupun sebagai konstruksi mental subjektif dalam penonton. 

Sebaliknya, keseluruhan sifat karakter fiktif berasal dari keseluruhan proses 

komunikasi yang terjadi ketika film dibuat dan dilihat pula, yaitu dari saat 

pembuat film memproduksi hingga penonton memproses informasi yang 

terkandung dalam film. Sejalan dengan pandangan ini, sutradara feminist porn 

seperti Lust dengan sadar membangun karakter yang multidimensional untuk 

memunculkan subjektivitas seksual atau narasi alternatif dalam film yang 

kemudian ditonton penontonnya. Inilah mengapa model karakter dari pembuat 

film dan pemirsa memiliki kemiripan. Karakter dibangun dari sifat tubuh dan 

mental yang sebanding antara pengetahuan tentang realitas dan konvensi media 

untuk membentuk konstruksi kolektif dengan komponen normatif yang dapat 

dipahami bersama (Eder, 2010).  

Dalam menganalisis gambaran karakter kulit hitam dan kulit putih 

dalam feminist porn karya Lust, peneliti akan berangkat dari empat aspek 

karakter dalam clock of character Eder, diantaranya aspek estetika dengan 

melihat karakter sebagai artifact, aspek mimetik dengan melihat karakter 

sebagai fictional being, aspek tematik dengan melihat karakter sebagai symbol, 

dan aspek kausal dengan melihat karakter sebagai symptom (aspek kausal). 

Dikarenakan penelitian akan berfokus pada gambaran hubungan seksual 

heteroseksual lintas ras antar dua orang dari ras yang berbeda, metode analisis 

karakter Eder cocok diaplikasikan untuk membaca bagaimana Lust 

membangun karakter dan hubungan lintas ras dalam karyanya. Pemerincian 

pembacaan film yang berfokus pada kedua karakter yang menjadi partisipan 

dalam hubungan seksual lintas ras pada feminist porn akan mampu 

menghasilkan analisis mendalam terhadap bagaimana karakter tersebut 

dibangun oleh pembuatnya melalui keempat aspek ini. 

Pada akhirnya, feminist porn merupakan manifestasi feminisme 

kontemporer yang kompleks dan dinamis yang bertujuan untuk menghasilkan 
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representasi seksual yang inklusif, realistis, dan etis. Setelah membaca dan 

kemudian menginterpretasi bagaimana karakter kulit hitam dan kulit putih 

dalam feminist porn dikonstruksikan dan dinegosiasikan melalui gambar-

gambar dalam feminist porn, peneliti akan mampu melihat usaha Erika Lust 

sebagai sutradara feminist porn dalam menggambarkan identitas gender dan ras 

yang menantang stereotip seksual-rasial non-feminist porn. Oleh karena itu, 

peneliti akan meneliti gambaran karakter kulit hitam dan kulit putih dalam 

feminist porn yang disutradarai Erika Lust dengan menggunakan metode 

analisis karakter Jens Eder. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian adalah:  

Bagaimana penggambaran karakter kulit hitam dan kulit putih dalam feminist 

porn? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penggambaran karakter 

kulit hitam dan kulit putih dalam feminist porn. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan seperangkat hasil analisis 

tentang penggambaran karakter kulit hitam dan kulit putih dalam media film, 

utamanya film feminist porn. Penelitian juga diharapkan dapat berkontribusi 

dalam bidang studi Ilmu Komunikasi, terutama dalam kajian pornografi. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Pornografi 

Kamus Amerika Serikat Merriam-Webster mendefinisikan pornografi 

sebagai materi (seperti buku atau foto) yang menggambarkan perilaku erotis 
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dan dimaksudkan untuk menimbulkan gairah seksual (Merriam-Webster, 

2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pornografi sebagai 

“penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk 

membangkitkan nafsu berahi” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). Alan 

Soble, seorang penulis yang menganalisis dan membela pornografi dari 

perspektif Marxisme mendefinisikan pornografi sebagai literatur atau film 

apapun yang menggambarkan atau menampilkan organ seksual, membuka 

aktivitas seksual atau aktivitas seksual tersebut sendiri sedemikian rupa untuk 

menghasilkan rangsangan seksual dalam pengguna atau penontonnya (Soble, 

1986). Ketiga definisi ini kurang lengkap karena cenderung berfokus pada 

materi tekstual, visual, serta audio visual yang tidak meliputi materi-materi 

baru yang saat ini hadir dalam berbagai format digital. 

Definisi pornografi lain sempat diusulkan oleh dua feminis anti 

pornografi, Andrea Dworkin dan Catherine A. Mackinnon. Dworkin dan 

MacKinnon (1988) yang melihat pornografi sebagai bentuk diskriminasi 

seksual membuat definisi legal dalam usulan peraturan hak sipil mereka 

dengan mendefinisikan pornografi sebagai berikut: 

1. Pornografi adalah penggambaran subordinasi perempuan yang eksplisit 

dan grafik secara seksual melalui gambar dan/atau kata-kata yang juga 

mencakup satu atau lebih hal berikut: 

a. perempuan disajikan secara tidak manusiawi sebagai objek, benda, 

atau komoditas seksual; atau 

b. perempuan disajikan sebagai objek seksual yang senang 

dipermalukan atau disakiti; atau 

c. perempuan ditampilkan sebagai objek seksual yang mendapatkan 

kenikmatan seksual dari pemerkosaan, inses, atau kekerasan seksual 

lainnya; atau 

d. perempuan disajikan sebagai objek seksual yang diikat atau dipotong 

atau dimutilasi atau memar atau terluka secara fisik; atau 
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e. perempuan ditampilkan dalam postur atau posisi penyerahan, 

penghambaan, atau pameran seksual; atau 

f. bagian tubuh perempuan — termasuk tetapi tidak terbatas pada 

vagina, payudara, atau bokong — diperagakan sedemikian rupa 

sehingga perempuan direduksi menjadi bagian-bagian itu; atau 

g. perempuan disajikan dipenetrasi oleh benda atau binatang; atau 

h. perempuan disajikan dalam skenario yang meliputi degradasi, 

penghinaan, cedera, penyiksaan, ditampilkan sebagai kotor atau 

inferior, berdarah, memar atau terluka dalam konteks yang membuat 

kondisi ini seksual. 

2. Penggunaan laki-laki, anak-anak, atau transseksual untuk menggantikan 

perempuan dalam (a) - (h) dari definisi ini juga merupakan pornografi 

untuk tujuan undang-undang ini. 

3. “Orang” harus mencakup anak-anak atau transseksual. 

Definisi Dworkin dan MacKinnon perlu ditinjau dari posisi anti 

pornografi mereka. Dikarenakan definisi pornografi Dworkin dan 

MacKinnon didasari oleh keyakinan mereka bahwa semua bentuk pornografi 

mengobjektifikasi pemerannya dan berbahaya bagi pemeran dan 

konsumennya, peneliti ingin mencari definisi yang lebih netral. Peneliti yakin 

akan potensi pornografi, sehingga definisi pornografi harus kembali pada 

tujuan awal pornografi secara historis, untuk membangkitkan gairah seksual 

penggunanya, namun tetap menimbang konsekuensi sosial dari pornografi 

yang dimaksud pula. 

Dalam usaha mendefinisikan pornografi, Ashton, McDonald, & 

Kirkman meninjau publikasi dan penelitian terdahulu untuk menemukan titik 

temu definisi pornografi dari berbagai bidang. Menurut mereka, ‘pornografi’ 

adalah istilah ‘protean’ atau istilah yang selalu berubah (Ashton, McDonald, 

& Kirkman, 2019).  

Ashton et al. melihat bahwa tidak ada definisi yang konsisten sejauh 

ini, sehingga jurnal “What does ‘pornography’ mean in the digital age? 
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Revisiting a definition for social science researchers” bermaksud 

memberikan definisi pornografi yang berguna untuk penelitian dalam ilmu 

sosial, terutama dalam hubungannya dengan era digital saat ini. Terdapat 

empat komponen utama yang lazimnya menjadi fokus studi dalam penelitian 

pornografi, diantaranya: konten (content), maksud atau tujuan produser 

(intention of the producer), penilaian kontekstual (contextual judgement), dan 

persepsi konsumen (perception of the consumer) (Ashton et al., 2019). 

a. Konten 

Konten pornografi meliputi ‘alat kelamin’, ‘gambar ketelanjangan 

yang jelas’, ‘masturbasi’, ‘seks oral’, ‘seks anal’, ‘hubungan seks 

vaginal’, ‘alat kelamin’, ‘orang yang berhubungan seks. Konten 

dijelaskan menggunakan istilah-istilah seperti ‘seksual’, 

‘eksplisit’, ‘grafis’, ‘erotis’, dan ‘nikmat’. Format umumnya 

digambarkan sebagai ‘materi’, ‘media’, ‘hiburan’, 

‘penggambaran’, atau ‘komunikasi’ dan lebih khusus lagi sebagai 

materi cetak, gambar, video, materi internet, media, teks tertulis, 

dan audio. Ashton et al. menilai istilah ‘materi seksual’ yang 

umum digunakan sebagai deskriptor yang paling inklusif untuk 

konten dan format generiknya. Ashton et al. menyarankan agar 

komponen ketiga, penilaian kontekstual, perlu digunakan dalam 

menafsirkan ‘materi seksual’ (Ashton et al., 2019). 

b. Maksud produser 

Untuk membedakan pornografi dari materi seksual lainnya, 

maksud produser harus dipertimbangkan. Menghasilkan 

keuntungan memang merupakan maksud sebagian, tetapi tidak 

semua produsen pornografi karena banyak pula pornografi yang 

tersedia online secara gratis. Ashton et al. berpendapat maksud 

utama produser untuk merangsang audiens adalah komponen yang 

penting karena maksud utama untuk merangsang membedakan 

pornografi dari materi lain seperti adegan seks dalam film yang 

bertujuan untuk mengembangkan karakter atau cerita, atau seni 
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visual  yang digunakan untuk memprovokasi penonton untuk 

merenungkan peristiwa sosial-politik tertentu yang kontroversial 

(Ashton et al., 2019). 

c. Penilaian kontekstual 

Komponen ini menggabungkan dua aspek terkait dari definisi 

terdahulu: bahwa penilaian tentang apa yang termasuk pornografi 

atau tidak harus mencakup penilaian tentang apa yang ‘masuk 

akal’, dan bahwa konteks perlu ikut dijadikan pertimbangan. 

Namun, apa yang merupakan masuk akal atau wajar terbuka untuk 

interpretasi dan sangat tergantung konteks, makna kultural dan 

historis, serta persepsi publik yang semuanya dinamis dan variatif 

sesuai budaya, politik, dan geografinya (Rea, 2001; Hunt, 1993). 

Oleh karena itu, Ashton et al. mengusulkan bahwa konteks 

penting dipertimbangkan dan diakui, baik dalam proses refleksif 

maupun analisis para peneliti yang menggunakan definisi 

tersebut, namun peneliti tetap melakukan penelitian berulang 

terhadap apa yang dianggap sebagai pornografi atau ‘materi 

seksual’ dalam konteks dan populasi tertentu yang diteliti (Ashton 

et al., 2019). 

d. Persepsi konsumen 

Penelitian terdahulu memberikan definisi yang tergantung pada 

persepsi konsumen akan apa pornografi, artinya definisi ini 

memahami bahwa setiap materi yang merangsang seorang 

konsumen harus diidentifikasi sebagai pornografi dan bahwa 

materi yang tidak merangsang konsumen tidak diidentifikasikan 

sebagai pornografi. Namun, memasukkan persepsi konsumen 

dalam definisi pornografi sebenarnya memperumit dan bukan 

memperjelas definisi, karena persepsi konsumen yang heterogen 

berarti penilaian yang subjektif sesuai dengan jenis kelamin, 

afiliasi agama, status perkawinan, dan penggunaan pornografi 

setiap konsumen (Willoughby dan Busby, 2016). Dengan 
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demikian, Ashton et al mengusulkan untuk tidak memasukkan 

komponen persepsi konsumen, namun tetap mengakui dan 

membahas perspektif konsumen dalam laporan penelitian tentang 

pornografi (Ashton et al., 2019). 

Ashton et al. kemudian menyimpulkan bahwa pornografi secara 

umum didefinisikan sebagai materi yang dianggap seksual, dengan 

menimbang konteksnya, yang memiliki tujuan utama untuk merangsang 

konsumen secara seksual (Ashton et al., 2019). 

Selanjutnya, Ashton et al. mencoba menyempurnakan definisi 

tersebut dengan melihat beberapa komponen lainnya yang dapat ditambahkan 

pada definisi pornografi di era digital. Internet dinilai sebagai mode akses 

yang paling umum, dengan Pornhub sebagai situs web pornografi populer 

mencatat hampir 92 miliar video yang ditonton dalam periode 23 miliar 

kunjungan pada tahun 2016 (Pornhub, 2017). Penggunaan internet, berikut 

peningkatan penggunaan perangkat genggam seperti smartphone dan tablet 

telah menghasilkan berbagai jenis konten “pornografi” dan “pornografis”. 

Konten pornografi pastilah pornografis, namun konten yang pornografis 

(mengandung beberapa komponen pornografi) belum tentu merupakan 

konten pornografi. 

Ragam format dan platform online perlu ditelusuri kembali untuk 

memperketat definisi pornografi. Ashton et al. pun mencoba memisahkan 

pornografi dari konten pornografis dengan tetap merujuk pada definisi yang 

sebelumnya sudah ditetapkan. Perkembangan teknologi telah memungkinkan 

konten pornografi dan pornografis yang interaktif dan imersif, sehingga 

keduanya cenderung sulit dibedakan. Istilah utama yang membedakan kedua 

konten yang perlu digarisbawahi adalah distribusi konten, maksud atau 

intensi konten, dan consent (persetujuan produser konten).  

Dalam menggambarkan posisi maksud konten yang diproduksi untuk 

merangsang, Aston et al memberikan contoh permainan online yang memuat 

konten pornografis. Permainan seperti Second Life yang memungkinkan 

pemainnya berhubungan seksual dengan pemain lain melalui avatarnya di 
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ruang virtual hanya merupakan bentuk sexual encounter atau pertemuan 

seksual dan bukan pornografi. Grand Theft Auto yang memungkinkan 

pemainnya melakukan aktivitas seksual dengan karakter di dalam permainan 

juga hanyalah konten pornografis. Keduanya bukan pornografi karena tujuan 

utama permainan bukan untuk merangsang dan konten pornografis hanya 

sebagai plot sampingan. Permainan yang memuat konten pornografis dapat 

menjadi pornografi ketika memungkinkan konsumen tunggal untuk 

berinteraksi dengan produk yang jelas ditujukan untuk rangsangan seksual, 

tanpa intervensi dari orang lain saat aktivitas seksual yang digambarkan 

terjadi secara digital (Ashton et al., 2019).  

Maksud konten yang pornografis namun tidak diproduksi untuk 

merangsang juga dapat terlihat dalam iklan-iklan atau video klip yang 

memuat konten seksual. Dikarenakan tujuan utama produser konten adalah 

untuk menjual produk tertentu atau mempromosikan musisi, keduanya juga 

tidak dapat dikategorikan sebagai konten pornografi. 

Format konten pornografis lainnya yang menggarisbawahi aspek 

distribusi adalah interaksi seksual dalam pertunjukan camgirl dan sexting. 

Pertunjukan camgirl merupakan pertunjukan melalui web camera yang 

disiarkan secara langsung dimana seseorang, biasanya perempuan, 

melakukan aksi-aksi seksual di depan satu atau banyak audiens. Selama 

pertunjukan berlangsung, penonton juga dapat berkomunikasi dengan 

penampil melalui chat room. Meski bertujuan untuk merangsang konsumen, 

pertunjukan camgirl juga bukanlah pornografi karena tidak didistribusikan 

dan hanya terjadi di ruang tertentu. Sama halnya dengan sexting (pertukaran 

konten seksual diri melalui telepon genggam) yang merupakan percakapan 

privat dengan tujuan merangsang, pertunjukan camgirl atau konten seksual 

dalam sexting hanya dapat menjadi pornografi apabila direkam dengan 

persetujuan produser konten dan kemudian didistribusikan untuk dinikmati 

audiens. 

Aspek lain yang menjadi penting dalam penyempurnaan definisi 

pornografi merupakan consent. Misalnya, konten seksual dalam sexting 
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terkadang dapat berujung revenge porn dimana seseorang mempublikasikan 

materi seksual yang sebelumnya ditukarkan secara privat tanpa persetujuan 

produser konten tersebut. Revenge porn biasanya disebarkan oleh mantan 

kekasih produser konten dengan tujuan balas dendam. Child pornography 

juga sebenarnya disebarkan tanpa persetujuan pelaku aktivitas seksual karena 

anak di bawah umur dinilai belum memahami konsep consent dan tidak dapat 

memberikan consent. Perlu diperhatikan, keduanya memuat istilah 

“pornografi”, namun Ashton et al. mengusulkan bahwa mengesampingkan 

aspek persetujuan dalam definisi pornografi berarti melemahkan bahayanya 

atau bahkan mendukung kekerasan seksual (Ashton et al., 2019). 

Dikarenakan definisi yang disempurnakan dimaksudkan untuk penelitian 

ilmu sosial yang dapat memiliki konsekuensi sosial pula, persetujuan menjadi 

aspek yang penting. Ashton et al. bahkan menyarankan penghapusan istilah 

pornografi dalam konten yang memuat kekerasan seksual untuk mendorong 

inisiatif pencegahan kekerasan seksual.  

Setelah meninjau kembali ragam konten pornografis online yang tidak 

dimasukkan dalam definisi-definisi sebelumnya, definisi pornografi Ashton 

et al. akhirnya menjadi materi yang dianggap seksual, dengan menimbang 

konteksnya, yang memiliki tujuan utama untuk merangsang konsumen secara 

seksual, dan diproduksi dan didistribusikan dengan persetujuan semua orang 

yang terlibat (dalam produksinya) (Ashton et al., 2019). Peneliti menilai 

definisi ini paling jelas, lengkap, dan relevan karena didasari tinjauan 

berbagai materi baru di era digital dan menimbang tanggung jawab sosial 

seorang peneliti sosial. Oleh karena itu, film pornografi yang dipilih peneliti 

harus dan telah memenuhi syarat dasar definisi pornografi Ashton et al. Untuk 

definisi feminist porn sendiri, akan dilanjutkan pada Bab 1.5.4. 

1.5.2 Perempuan sebagai Objek Seksual dalam Pornografi 

Objektifikasi seksual pada perempuan terjadi ketika tubuh atau bagian 

tubuh perempuan diasingkan dan dipisahkan darinya sebagai seorang pribadi 

dan dia dipandang terutama sebagai objek fisik dari hasrat seksual laki-laki 
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(Bartky, 1990). Bentuk eksploitasi seksual seperti ini sering terjadi dalam 

industri pornografi, utamanya non-feminist porn yang menyajikan perempuan 

sebagai objek seksual yang tujuannya hanya untuk memenuhi hasrat seksual 

laki-laki. Kritik terhadap representasi perempuan yang sering “disajikan” 

sebagai objek seksual sebenarnya tidak hanya berlaku dalam pornografi. 

Media massa secara implisit maupun eksplisit telah mengobjektifikasi 

perempuan dari masa ke masa. Penelitian American Psychological 

Association (2007), mengungkapkan bahwa media massa komersial lebih 

sering menggambarkan perempuan daripada laki-laki digambarkan dalam 

perilaku seksual dan diobjektifikasi (misalnya mengenakan pakaian yang 

provokatif, digambarkan dengan cara yang menekankan bagian tubuh dan 

kesiapan seksual mereka, difungsikan sebagai benda dekoratif).  

Dalam budaya yang mendukung pandangan patriarkal, pornografi 

sebagai media yang eksplisit secara seksual juga cenderung mempromosikan 

peran perempuan sebagai objek seks untuk kesenangan laki-laki (Wright & 

Donnerstein, 2014). Beberapa analisis konten dengan konsisten menunjukkan 

bahwa perempuan sering digambarkan sebagai objek seks dalam konten 

pornografi. Penelitian yang menganalisis konten video porno terlaris dan 

paling sering disewa menemukan bahwa lebih dari satu dari 10 adegan 

menunjukkan ejakulasi laki-laki di tubuh perempuan atau wajah (Bridges, 

Wosnitzer, Scharrer, Sun, & Liberman, 2010). Penggambaran orgasme laki-

laki seperti itu dipercaya sebagai bentuk ekspresi objektifikasi perempuan 

(Bridges et al., 2010; Schauer, 2005).  

Objektifikasi seksual perempuan dalam pornografi juga dapat dilihat 

dari pola-pola visual dalam mainstream pornography. Goffman dalam 

Schaeur (2005) menyatakan bahwa pola-pola repetitif dalam representasi 

visual seperti dalam iklan mengarahkan hubungan sosial untuk ditafsirkan 

menurut paradigma tertentu. Schaeur kemudian meneliti semiotika situs-situs 

mainstream porn untuk melihat praktek-praktek simbolis normatif pornografi 

konvensional dalam merepresentasikan seksualitas perempuan. Schaeur 
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menemukan beberapa konvensi pornografi normatif yang mengasumsikan 

lelaki heteroseksual sebagai subjek atau audiens dan perempuan sebagai 

objek erotisnya. Pada pornografi masturbasi solo, misalnya, situs-situs 

tersebut menampilkan aktris yang telanjang atau melepaskan pakaiannya 

dengan tatapan menggoda ke kamera. Payudara, bokong, dan alat kelamin 

aktris ditonjolkan sebagai foreground shot memiliki dasar. Penataan aktris 

sebagai objek seksual fotografis membentuk pola penempatan para penonton 

sebagai lelaki heteroseksual yang bernafsu (Kappeler dalam Schauer, 2005). 

Schaeur (2005) juga melihat penekanan situs-situs tersebut akan 

kemudaan, keperawanan, kepolosan, dan ketidakberdayaan aktris 

menyamakannya sebagai seksualitas dan tampilan gender feminin. Schaur 

juga menemukan konvensi mainstream porn lainnya dalam “feminine touch” 

atau sentuhan feminin yang diidentifikasikan Goffman sebagai gestur 

simbolis dimana tangan perempuan jarang terlihat mengendalikan objek yang 

mereka sentuh. Jari-jari perempuan yang membelai objek memiliki konotasi 

perempuan sebagai rapuh dan “mulia”, sedangkan sentuhan lelaki, dianggap 

penuh kekuatan atau manipulatif (Goffman dalam Schaeur, 2005). Begitu 

pula dengan kuku yang dicat atau kuku yang panjang, keduanya secara 

simbolis menghalangi kendali akan genggaman atau kemampuan 

memanipulasi pegangan, melainkan memberikan penampilan jari yang lebih 

panjang dan lebih lembut. Schaeur (2005) menyatakan bahwa konvensi-

konvensi feminitas dalam iklan maupun mainstream porn ini mendorong 

pelestariannya sebagai penampilan gender yang dianggap atraktif. 

Dalam hal pemilihan tubuh performer, Schaeur (2005) juga 

menemukan adanya tren pemilihan aktor dengan penampilan fisik atletis dan 

aktris dengan payudara besar dan/atau ramping. Akibatnya, ukuran relatif 

kedua performer tidak hanya menempatkan laki-laki sebagai lebih 

substansial, tetapi juga menggarisbawahi ketidakberdayaan perempuan dan 

kekuatan laki-laki (Dyer dalam Schaeur, 2005). Adanya peringkat keaktifan 

dalam aktivitas seksual juga menjadi penggambaran kepatuhan perempuan 
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dan dominasi laki-laki. Dalam interaksi seksual, seringkali lelaki yang secara 

sepihak yang memberikan instruksi dan perempuan yang mengamati dan/atau 

melaksanakan instruksi (Goffman dalam Schaeur, 2005). 

Gambar-gambar dalam situs yang diteliti Schaeur juga 

memperlakukan tubuh perempuan secara berbeda. Lelaki dan perempuan 

diperlihatkan menyentuh dan memanipulasi payudara dan bokong perempuan 

dengan kamera yang fokus pada bagian-bagian tubuh tersebut. Di sisi lain, 

wajah dan bahkan sering tubuh lelaki dihilangkan dari frame untuk 

menampilkan penis laki-laki sebagai satu-satunya bagian tubuh lelaki yang 

layak atas perhatian penuh kamera dan sang aktris (Schaeur, 2005; Williams, 

1989). Cum shots atau shot ejakulasi lelaki yang biasanya diarahkan ke bagian 

tubuh perempuan menjadi adegan pokok dalam mainstream pornography 

(Schaeur, 2005). Schaeur menyatakan bahwa cum shots sering dibaca sebagai 

metafora visual akan perendahan martabat dan pengabaian identitas dan 

pribadi perempuan. 

Objektifikasi seksual pada perempuan juga bersinggungan dengan 

identitas sosiokultural lain yang melekat pada perempuan tersebut. Identitas 

sosiokultural ini dapat meliputi orientasi seksual, ras/etnis, dan kelas sosial 

perempuan, yang kemudian membentuk set penggambaran dan pengalaman 

media yang unik untuk subkelompok-kelompok perempuan tertentu 

(Fredrickson & Roberts, 1997). Misalnya, perempuan yang berada dalam 

hubungan lesbian dan/atau melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis 

digambarkan semakin seksual, dieksploitasi, dan digunakan media untuk 

menargetkan beberapa fantasi laki-laki yang ingin terlibat secara seksual 

dengan dua atau lebih perempuan pada waktu bersamaan. Non-feminist porn 

juga dapat mengobjektifikasi identitas rasial perempuan dengan 

mengukuhkan stereotip-stereotip seksual tertentu mengenai kelompok rasial 

tertentu. Objektifikasi seksual rasial akan dibahas lebih lanjut pada Bab 1.5.3. 

Selain identitas sosiokultural perempuan, objektifikasi dapat dinilai 

dari aktivitas seksual yang dilakukan oleh dan/atau pada perempuan. 
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Misalnya, perempuan yang berpartisipasi dalam aktivitas BDSM (bondage 

and discipline, domination and submission, sadism, masochism) sering 

dianggap feminis anti pornografi sebagai bentuk objektifikasi seksual karena 

menunjukkan keinginan perempuan untuk direndahkan sebagai manusia 

(lihat definisi pornografi Dworkin dan MacKinnon sebelumnya). Safe, Sane, 

and Consensual (SSC) dan Risk-Aware Consensual Kink (RACK), dua 

kerangka dasar yang populer digunakan sebagai prinsip dasar praktek BDSM, 

menegaskan consent atau persetujuan serta negosiasi dan kesepakatan yang 

jelas antar partisipannya sebagai elemen integral dalam partisipasi BDSM 

(Williams, Thomas, Prior, & Christensen, 2014). BDSM sebenarnya bukan 

bentuk kekerasan seksual dan sah secara moral dan legal apabila dilihat dari 

sudut pandang consent (Nielsen, 2010). Oleh karena itu, pornografi feminist 

porn yang menunjukkan praktek BDSM konsensual juga perlu dieksplorasi 

sebagai pornografi yang sebaliknya melihat perempuan sebagai subjek 

seksual yang memiliki keinginan yang beragam untuk memenuhi kepuasan 

seksualnya sendiri dan bukan objek seksual. Sebab, penggambaran tersebut 

akan menunjukkan bagaimana feminist porn mengakui pemenuhan kepuasan 

seksual yang meskipun distigmatisasikan, tetap melihat peran penting yang 

dimainkan kepuasan seksual dalam pemenuhan subjektivitas seksual.  

Subjektivitas seksual terjadi ketika individu menjadi subjek dan 

bukan objek nafsu (Burch dalam Horne & Zimmer-Gembeck, 2006). Menurut 

Tolman (2002), subjektivitas seksual diperlukan bagi individu dalam 

membuat pilihan seksual secara aktif yang memenuhi kebutuhan akan 

kenikmatan seksual dan keamanan seksual. Horne & Zimmer-Gembeck 

(2006) melihat subjektivitas seksual sebagai aspek penting dari konsep diri 

seksual perempuan yang dapat diturunkan ke dalam Female Sexual 

Subjectivity Inventory (FSSI). FSSI terdiri dari 5 faktor, diantaranya: 

1. Sexual body esteem atau kepercayaan diri seksual akan tubuh individu; 

2. Sense of entitlement to sexual pleasure from self atau rasa berhak atas 

kenikmatan seksual dari diri sendiri; 
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3. Sense of entitlement to sexual pleasure from partner atau rasa berhak atas 

kenikmatan seksual dari pasangan; 

4. Self-efficacy in achieving sexual pleasure atau kemampuan diri untuk 

meraih kenikmatan seksual; 

5. Sexual self-reflection atau refleksi seksual terhadap diri individu.  

Schick, Zucker, & Bay-Chang (2008) menyatakan bahwa 

subjektivitas seksual berlawanan dengan apa yang ingin dihancurkan 

feminisme, diantaranya kekuatan yang diinternalisasi (seperti objektifikasi), 

serta peran dan norma konvensional dalam budaya patriarki yang telah 

dinyatakan membahayakan kesejahteraan seksual perempuan. Dengan 

begitu, subjektivitas seksual, dalam konteks feminist porn, harus ditampilkan 

dengan merujuk pada kebebasan, kepuasan, dan kesehatan seksual 

perempuan (Schick, Zucker, & Bay-Chang, 2008).  Dalam penelitian ini, 

peneliti akan ikut melihat bagaimana karya feminist porn Lust sebagai bentuk 

pornografi baru menggunakan penggambaran karakter perempuan, baik 

perempuan kulit hitam maupun kulit putih, untuk menawarkan narasi 

subjektivitas seksual yang sehat pada konsumennya atau melawan bentuk 

objektifikasi seksual pula. 

1.5.3 Eksploitasi Rasial dan Hubungan Lintas Ras Kulit Hitam-Kulit Putih 

pada Media Massa dan Pornografi 

Selain bentuk eksploitasi seksual pada perempuan di media massa 

yang dipaparkan pada subbab sebelumnya, eksploitasi seksual berikatan pula 

dengan identitas sosiokultural lainnya, seperti identitas rasial dan kelas sosial. 

Misalnya, perempuan Asia-Amerika sering digambarkan di media patuh 

secara seksual, seperti anak kecil, dan eksotis (Root, 1995). Perempuan di 

posisi kelas sosial yang lebih rendah sering dianggap kotor, terlalu seksual, 

liar, kasar, dan pantas untuk eksploitasi dan agresi seksual (Pharr, 1988; 

Smith, 2008). Karakter orang kulit hitam dalam media massa menampilkan 

stereotip moralitas yang inferior, misalnya melalui penggunaaan kata-kata 

kotor, kekerasan fisik, dan kurangnya kontrol diri (Entman & Rojecki, 2000). 
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Kriminalitas dan kemiskinan sering menjadi tema utama cerita 

tentang orang kulit hitam, dengan media yang secara rutin menggambarkan 

orang kulit hitam sebagai pemimpin bandar narkoba, pengguna kokain, kelas 

bawah, tunawisma, dan pencopet kereta bawah tanah (Wolseley, 1971; 

Drummond, 1991 dalam Calloway, 2008). Eschholz, Bufkin, & Long (2002) 

juga menyatakan bahwa orang kulit hitam jarang mendapatkan peran utama 

dalam film dan program-program prime time, terutama yang berada dalam 

posisi tinggi di lingkungan pekerjaan. Dengan begitu, pekerjaan mereka 

menyediakan sedikit kesempatan untuk pengambilan keputusan atau 

kekuasaan organisasi. 

Sementara itu, Crenshaw dalam Deardeuff (2019) menemukan bahwa 

perempuan kulit hitam digambarkan secara tidak realistis dengan stereotip-

stereotip tertentu dan naratif yang terlalu disederhanakan. Artinya, eksploitasi 

seksual yang terjadi pada individu, terutama perempuan, melampaui 

objektifikasi dirinya sebagai seorang perempuan. Penggambaran disertai pula 

bentuk perendahan identitas rasial yang diabadikan melalui stereotip-

stereotip berulang dalam media sehingga penonton percaya terhadap 

representasi yang merusak kompleksitas pengalaman perempuan kulit hitam 

(Crenshaw dalam Deardeuff, 2019). 

Dalam film dan acara primetime, kemiskinan masih menjadi tema 

yang populer, terutama perempuan Afrika-Amerika yang ditampilkan sebagai 

pengangguran (Matabane & Merritt, 1996 dalam Eschholz, Bufkin, & Long, 

2002). Media membentuk narasi yang menghasilkan stereotip welfare queen, 

atau single mother Afrika-Amerika penyalaguna dana kesejahteraan. Gilliam 

(1990) berpendapat bahwa stereotip ini berakar dari stereotip gender dan ras, 

yaitu tentang kemalasan orang kulit hitam dan seksualitas perempuan Afrika-

Amerika yang tidak terkendali. 

Seksualitas perempuan Afrika-Amerika sendiri sering menjadi fokus 

representasi perempuan kulit hitam. Eksploitasi seksual dan viktimisasi 

perempuan Afrika-Amerika dari masa perbudakan hingga saat ini telah 
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menghasilkan gambar media dan stereotip perempuan kulit hitam sebagai 

agresor seksual dan biadab secara seksual (Greene, 1994; Thomas, 

Witherspoon, & Speight, 2004). O’Neale dalam Shrage (1992) juga 

menunjukkan bahwa perempuan kulit hitam dalam budaya Barat 

dikonstruksikan sebagai tidak feminin. Perempuan kulit hitam juga secara 

mitologis dikonstruksikan memiliki lustfulness atau nafsu yang tidak 

terkendali. Apabila perempuan kulit putih mungkin didambakan karena 

kesucian dan kemurnian mereka, perempuan kulit hitam didambakan karena 

“kenakalan” seksual mereka (Shrage, 1992).  

Selain penemuan akan stereotip-stereotip yang ditempelkan pada 

perempuan kulit hitam dalam media massa, penelitian terdahulu juga 

menunjukkan bahwa stereotip perempuan kulit hitam berpusat pada 

representasi dikotomis yang menggambarkan mereka sebagai satu stereotip 

atau stereotip kebalikannya. Artinya perempuan kulit hitam hanya merupakan 

satu atau lain hal: bernafsu atau aseksual, tidak cerdas atau sangat 

berpendidikan, ambisius atau tidak berambisi, atraktif atau tidak (Boylorn, 

2008; Collins, 2004; Entman & Rojecki, 2000; hooks, 1992 dalam Moody, 

2012). Bahkan stereotip positif perempuan kulit hitam juga membawa nada 

negatif. Misalnya, independent black woman yang digambarkan sebagai 

terlalu berprestasi dan sukses secara finansial, namun narsis dan sombong di 

sisi lain. Akibatnya, perempuan kulit hitam digambarkan “mengebiri” laki-

laki kulit hitam. 

Sinnamon Love, seorang black feminist pornographer juga 

menyuarakan keprihatinannya terhadap stereotip rasial yang sama, terutama 

dalam industri pornografi. Love menilai bahwa gambar-gambar perempuan 

kulit non putih dalam pornografi secara langsung berkaitan dengan apa yang 

dianggap seksi oleh sutradara lelaki kulit putih atau apa yang mereka yakini 

sebagai seksi bagi kebanyakan penonton lelaki kulit putih) akan terlihat seksi 

(Love dalam The Feminist Porn Book, 2013). Akibatnya, sebagian besar 

perempuan Afrika-Amerika di layar dikotak-kotakkan ke dalam salah satu 
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dari dua kategori: mereka yang ditampilkan sedekat mungkin dengan orang 

kulit putih atau mereka yang dihina untuk merendahkan budaya kulit hitam 

yang direndahkan. Kelompok pertama akan diperankan oleh aktris dengan 

anyaman rambut panjang, kulit lebih terang, bingkai fisik lebih langsing, 

payudara lebih besar, dan pinggul dan pantat yang lebih kecil. Kategori kedua 

diperankan oleh perempuan dengan pantat yang lebih besar, tubuh yang 

curvy, kulit yang lebih gelap, dan lebih sering ditempatkan dalam film dengan 

nilai produksi lebih rendah dan judul yang menghina. 

Lelaki kulit hitam juga menjadi target eksploitasi rasial dalam 

pornografi. Dalam analisisnya terhadap film produksi perusahaan pornografi 

yang fokus terhadap hubungan seksual lintas ras kulit hitam-kulit putihm 

Felkins (2015) menunjukkan bagaimana tubuh lelaki kulit hitam 

digambarkan dalam hubungannya dengan tubuh perempuan kulit putih. 

Felkins melihat bahwa dalam hubungan seksual lelaki kulit hitam dan 

perempuan kulit putih, lelaki kulit hitam digambarkan memiliki kebuasan 

seksual. Sementara itu, pasangan perempuan kulit putihnya disejajarkan 

dengan kesucian dan kesalehan. Aktris kulit putih yang dipilih biasanya 

mungil dengan kulit yang sangat pucat. Dalam berhubungan seksual, 

perempuan kulit putih sering digambarkan dihukum secara seksual oleh lelaki 

kulit hitam. Hukuman seksual ini dilakukan sebagai pembenaran atas 

hilangnya kesucian perempuan kulit putih karena sudah berhubungan seksual 

dengan lelaki kulit hitam. 

Penggambaran-penggambaran yang berpijak pada eksploitasi 

seksual-rasial berdampak pada dinamika dan representasi hubungan lintas ras 

pula. Dari kesemua hubungan lintas ras yang memugkinkan, hubungan lintas 

ras kulit hitam dan kulit putih salah satu hubungan yang paling kontroversial. 

Rockquemore dan Brunsma (2001) menyatakan bahwa orang kulit hitam dan 

kulit putih terus menjadi dua kelompok dengan jarak sosial terbesar, 

pemisahan yang spasial tinggi, dan tabu terkuat terhadap pernikahan antar ras. 

Childs (2005) juga menemukan bahwa penelitian sebelumnya telah 
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mendokumentasikan bahwa pasangan ras kulit putih-hitam merupakan 

pasangan yang dipandang paling negatif dibandingkan kombinasi hubungan 

lintas ras lainnya.  

Peneliti juga tertarik melihat usaha feminist porn dalam 

mendekonstruksi narasi kekerasan dan agresi yang sering ditempelkan pada 

kelompok rasial kulit hitam dan kemudian diterjemahkan kembali dalam 

representasi seksual pada pornografi. Dalam penelitiannya terhadap 

interracial black/white X-rated pornography videocassettes, Cowan & 

Campbell (1994) menemukan bahwa selain agresi yang cenderung 

menargetkan perempuan, terdapat lebih banyak agresi dalam interaksi seksual 

lintas ras daripada interaksi seksual dengan ras yang sama. Perempuan kulit 

hitam menjadi target utama agresi, baik oleh laki-laki kulit hitam maupun 

kulit putih, dan laki-laki kulit hitam lebih sering mengekspresikan agresi 

terhadap perempuan kulit putih daripada kulit hitam. Lebih banyak tindakan 

agresi dilakukan oleh laki-laki kulit putih terhadap perempuan kulit hitam 

daripada terhadap perempuan kulit putih, dan lebih banyak tindakan agresi 

dilakukan oleh laki-laki kulit hitam terhadap perempuan kulit putih daripada 

terhadap perempuan kulit hitam (Cowan & Campbell, 1994). 

Penelitian Shor & Golriz (2018) menyuarakan temuan yang senada 

dalam analisisnya terhadap 172 video pornografi Pornhub dengan kombinasi 

rasial yang berbeda. Shor & Golriz (2018) menemukan bahwa video yang 

mengandung interaksi rasial/etnis yang beragam lebih cenderung mencakup 

agresi yang terlihat dibandingkan dengan video dengan aktor adan aktris yang 

seluruhnya berkulit putih. Lelaki kulit hitam tetap lebih cenderung 

menggunakan agresi dibandingkan dengan lelaki kulit putih. Shor & Golriz 

(2018) menyatakan bahwa dibandingkan lelaki kulit putih, lelaki kulit hitam 

juga tiga kali lebih mungkin muncul dalam video dengan judul yang 

menggambarkan agresi lelaki yang terlihat dan lebih mungkin muncul di 

video dengan persentase agresi yang lebih tinggi. 
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Temuan Cowan & Campbell serta Shor & Golriz sejalan dengan 

penggambaran media umum dan citra publik tentang seksualitas lelaki kulit 

hitam. Cowan & Campbell (1994) menilai bahwa pornografi memperkuat 

stereotip seksual-rasial seperti gagasan bahwa lelaki berkulit hitam “sangat 

diberkahi” secara seksual. Dines dalam Felkins (2015) menuliskan bahwa 

fokus dari film dengan lelaki kulit hitam yang berhubungan seksual dengan 

perempuan kulit putih adalah bagaimana ukuran penis lelaki kulit hitam yang 

besar dapat merusak lubang putih kecil, dengan terus-menerus menampilkan 

ketidakmampuan perempuan kulit putih untuk berhadapan dengan ukuran 

penis lelaki kulit hitam. 

Cowan & Campbell (1994) juga menyatakan bahwa lelaki kulit hitam 

tidak ditampilkan sebagai manusia, tetapi sebagai mesin seks. Dalam 

pornografi yang diteliti, laki-laki kulit hitam ditunjukkan melakukan perilaku 

intim lebih sedikit daripada laki-laki kulit putih. Dibandingkan perempuan 

kulit putih dan kulit hitam serta laki-laki kulit putih, laki-laki berkulit hitam 

mendapat nilai terendah dalam tindakan keintiman. Ini menunjukkan bentuk 

dehumanisasi atau kurangnya rasa kemanusiaan pada lelaki berkulit hitam 

(Cowan & Campbell, 1994). Shor & Golriz (2018) mengusulkan 

penggambaran agresi lelaki kulit hitam sejalan dengan penggambaran lelaki 

kulit hitam dalam media sebagai binatang buas yang penuh dengan kekerasan 

dan hiperseksual. 

Cowan & Campbell (1994) menyatakan bahwa pornografi 

menggambarkan dominasi terhadap perempuan, namun terutama perempuan 

kulit hitam. Laki-laki dalam pornografi memang ditampilkan sebagai mesin 

seks, tetapi laki-laki kulit hitam khususnya begitu. Love (dalam The Feminist 

Porn Book, 2013) menyatakan pula bahwa adegan-adegan dalam pornografi 

BDSM lebih cenderung menampilkan dua kombinasi pasangan: seorang 

perempuan kulit putih yang submisif dengan seorang lelaki kulit hitam yang 

dominan dan agresif yang mengambil keuntungan darinya, atau seorang 
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perempuan kulit hitam yang submisif namun hiperseksual dengan seorang 

lelaki kulit putih yang agresif. 

Cowen & Campbell berspekulasi bahwa sejarah perbudakan di 

Amerika dapat memberikan konteks interpretatif untuk interaksi orang kulit 

hitam-putih. Perempuan kulit hitam dianggap sebagai barang milik laki-laki 

kulit putih selama perbudakan dan penggambaran laki-laki kulit putih yang 

menaklukkan perempuan kulit hitam merupakan fantasi laki-laki kulit putih 

untuk memerankan seksisme dan rasisme secara bersamaan. Tracey A. 

Gardner (1980) menegaskan bagaimana rasisme berkorelasi dengan 

pornografi Amerika kontemporer. Ia menyatakan bahwa pornografi 

mengeksploitasi tubuh people of color dengan memanfaatkan sejarah dan 

mitos yang melatarbelakangi dan menindas people of color di Amerika 

Serikat. Childs (2009) menyatakan pula bawa representasi hubungan lintas 

ras dalam media populer memiliki salah satu atau lebih kriteria berikut dalam 

penggambaran hubungan lintas ras sebagai penyimpangan; melindungi, 

membela, mengistimewakan, dan memberdayakan whiteness, dan 

melanggengkan praktek serta sikap yang rasis dengan menolak pertimbangan 

akan penting tidaknya ras.  

Penelitian sebelumnya sudah menunjukkan bahwa artikulasi identitas 

gender dan ras dalam media, utamanya melalui gambar dan wacana 

interracial sex dalam pornografi, tidak hanya mengungkapkan pandangan 

terhadap hubungan seksual dan pernikahan lintas ras dalam masyarakat 

(Childs, 2009). Gambaran tersebut, dalam konteks penelitian ini melalui 

feminist porn, dapat mengungkap hierarki, stigma, dan stereotip seksual-

rasial tertentu yang mampu mempengaruhi persepsi internal individu 

terhadap dirinya sendiri dan persepsi eksternal terhadap diri individu pula. 

Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada gambaran karakter kulit 

hitam dan kulit putih, untuk melihat bagaimana feminist porn merombak 

narasi rasial-seksual dominan ini. 

1.5.4 Feminist Porn 
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Seorang akademisi film feminis, Linda Williams dalam buku Hard 

Core: Power, Pleasure, and the “Frenzy of the Visible” menyatakan bahwa 

asumsi-asumsi dan kesimpulan umum tentang pornografi dari perspektif 

feminis dapat berangkat dari kritik yang sering dilemparkan kritik film 

feminis pada sinema klasik. Pada dasarnya, pornografi sering diyakini 

sebagai bentuk penampilan seksual untuk kepuasan penonton laki-laki, 

voyeurisme literal, sadisme yang menghukum perempuan karena seseksual 

bayangan laki-laki, fetisisme atas tubuh perempuan (Williams, 1989). 

Namun, Williams menyadari bahwa asumsi awalnya tentang pornografi 

sebagai objek ilustratif yang mengobjektifikasi tubuh perempuan untuk 

memuaskan hasrat laki-laki sebelum menulis buku tersebut salah. Dengan 

menggunakan perspektif Foucaultian, Williams sadar bahwa dalam diskursus 

yang menggunakan tubuh perempuan sebagai objek pengetahuan, fungsi 

kekuasaan dan kenikmatan krusial dalam usaha untuk mengubah dominasi 

kekuasaan dan kenikmatan laki-laki dalam budaya secara besar-besaran, 

bahkan dalam genre film yang paling maskulin sekalipun (Williams, 1989).  

Williams menekankan pentingnya gagasan Foucault tentang 

kenimatan atas tubuh yang tergantung perubahan konstruksi sosial secara 

historis, terutama gagasan bahwa kenikmatan atas tubuh yang tidak hadir 

dalam oposisi abadi terhadap kekuasaan yang represif, namun sebenarnya 

diproduksi dalam konfigurasi-konfigurasi kekuasaan yang menggunakan 

kenikmatan untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, bukunya secara konsisten 

mencari perubahan makna dan fungsi genre pornografi, terutama pornografi 

hard core, dalam bentuk sinematik visualnya yang spesifik (Williams, 1989). 

Dari pemikiran Williams ini, jelas terdefinisi bahwa buah pemikiran tentang 

kenikmatan atas tubuh yang hadir dalam pornografi hanya dibatasi pada 

pornografi dalam bentuk audio visual. Pada pembahasan selanjutnya, format 

pornografi yang dimaksud peneliti dengan feminist porn pastilah berupa 

materi seksual berbentuk video. 

Selanjutnya, Williams memberikan contoh perubahan makna dan 

fungsi dalam pornografi dengan menggambarkan pembagian label biner yang 
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dilekatkan feminis anti pornografi terhadap seksualitas perempuan dan laki-

laki. Seksualitas perempuan yang otentik dan dapat diterima dianggap 

‘erotis’, dan seksualitas laki-laki yang kasar dan vulgar dianggap 

‘pornografis’. Namun, dengan kemunculan pasar fiksi romansa untuk 

perempuan yang semakin eksplisit secara seksual, pornografi hard core yang 

disutradai dan dipasarkan untuk perempuan, serta pornografi lesbian yang 

merayakan sadomasokisme, label biner tersebut menjadi sulit didefinisikan 

(Williams, 1989) 

Pendahuluan Williams ini cukup menjadi dasar tentang pentingnya 

studi pornografi dan diskusi akademik kritis tentang pornografi yang tidak 

berpusat pada perdebatan atau ketidaksepakatan tentang bahaya pornografi, 

melainkan fokus yang bertahap pada sejarah pornografi, analisis produksi dan 

konsumsinya, estetikanya, signifikansinya untuk khalayak tertentu, serta 

letaknya dalam budaya kontemporer (Atwood & Smith, 2014).  

Williams kemudian merujuk pada film-film Candida Royalle, seorang 

 sutradara yang sering dianggap sebagai perintis gerakan feminist porn 

karena karyanya yang by and for women. Williams menggunakan karya 

Royalle sebagai bukti bahwa “…re-vision and not just revision is possible” 

(Sabo, 2012). Artinya revisi dengan melihat kembali dari sudut pandang yang 

baru memungkinkan; dengan penguasaan alat produksi oleh perempuan 

untuk menghasilkan pendekatan dan penggambaran seks dengan cara dan 

sudut pandang perempuan sendiri. 

Konsep feminist porn yang direvisi kemudian diperdalam oleh Anne 

G. Sabo. Bukunya After Pornified: How Women Are Transforming 

Pornography & Why It Really Matters bermaksud menunjukkan potensi dan 

pentingnya re-visioned porn atau bentuk pornografi baru yang sudah ditinjau 

kembali dan diubah secara radikal. Sabo menyatakan bahwa re-visioned porn 

dapat memberikan dampak positif dengan mengubah cara kita berpikir 

tentang dan mempraktikkan seks, seperti halnya pornografi yang selama ini 

telah mempengaruhi cara kita membayangkan dan mempraktikkan seks 
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dengan cara negatif. Sabo percaya bahwa pornografi yang direvisi dapat 

“..empower, inspire, inform, and reform” (Sabo, 2012).  

Dalam membuat kriteria re-visioned porn yang baik, Sabo 

mendiskusikan film-film garapan Candida Royalle yang dianggap sebagai 

pelopor utama gerakan feminist porn. Ajuan Sabo untuk kriteria re-visioned 

porn meliputi dua hal, yaitu nilai produksi sinematik yang tinggi dan 

komitmen seksual-politik yang progresif (Sabo, 2012). Berikut gagasan-

gagasan dari dua kritieria tersebut yang menjadi penilaian Sabo tentang 

pornografi yang bagus: 

1. Nilai produksi sinematik yang tinggi 

 Akting yang kuat dan meyakinkan 

 Manuskrip yang membangun seks dalam konteks realistis 

 Latar dan kostum yang realistis 

 Soundtrack musik yang komplementer atau bahkan membantu 

mengisi apa yang kita lihat, desahan yang jujur dan seimbang, tidak 

seperti erangan berlebihan dalam mainstream porn. 

 Pencahayaan yang melengkapi suasana 

 Kualitas gambar menyajikan apa yang dilihat secara estetis 

 Sinematografi dan penyutradaraan oleh seseorang dengan selera yang 

bagus tentang bidikan, latar, dan pembingkaian yang baik 

 Editing oleh seseorang yang punya selera yang bagus untuk 

pemotongan dan transisi serta penyambungan bidikan untuk 

menghasilkan efek yang terbaik 

2. Komitmen seksual-politik yang progresif 

 Bidikan, sudut, dan gerakan kamera memotret dan membingkai tubuh 

dan aktivitas seksual mereka secara demokratis sehingga menyajikan 

bahasa yang baru untuk heteroseksualitas yang gender democratic 

 Film menyajikan gender democratic gaze yang sama-sama fokus pada 

semua pihak dan bukan gaze yang mengobjektifikasi perempuan 

seperti dalam mainstream porn 
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 Film melegitimasikan voyeurisme konsensual dan memperteguh 

kepuasan saat dilihat, serta kenikmatan melihat (scopophilia) 

 Film menggambarkan penggunaan roleplay (bermain peran) yang 

subversif, dengan menyesuaikan, merevisi, dan memainkan fantasi 

erotis secara kritis 

 Film mengusulkan simbol alternatif dalam pendefinisian seksual diri, 

hasrat, dan kenikmatan dibandingkan fokus mainstream porn 

terhadap bidikan ereksi dan money shot (ejakulasi laki-laki) 

 Film mengkonfrontasi sensor politis dan beban rasa bersalah dan malu 

historis terhadap seks 

 Sesuai dengan tren sosial dan politik, film menggambarkan 

masyarakat dengan kesetaraan gender yang meningkat, termasuk 

berkembangnya bayang-bayang keintiman yang beragam, dimana 

perempuan dan laki-laki memiliki ‘lapangan bermain’ yang lebih 

besar untuk mempraktekkan seksualitas mereka, namun ketabuan 

seksual dan kategori gender yang sempit masih tetap membatasi 

pengalaman gender dan seksualitas banyak orang 

Meskipun kriteria Sabo dapat membantu kajian feminist porn dalam 

mengidentifikasikan pornografi yang “baik”, perlu ditekankan tulisan Sabo 

hanya berkutat pada pornografi yang dibuat oleh sutradara perempuan. Karya 

yang dianalisis juga hanya berfokus pada pornografi heteroseksual. Adapun 

adegan yang menghadirkan homoseksualitas yaitu lesbianisme dalam film 

yang dibahas tidak disoroti oleh Sabo. Biseksualitas yang hadir dalam salah 

satu contoh pun hanyalah berupa fantasi dan tidak mengeksplorasinya sebagai 

orientasi seksual yang nyata. Sabo memang menyarankan kehadiran simbol 

alternatif yang menggambarkan keragaman identitas, baik dalam hal gender 

maupun seksualitas sebagai kriteria pornografi yang baik. Namun, 

dikarenakan tidak adanya pembahasan mengenai hal tersebut dalam contoh-

contoh karya yang dipilih, kriteria Sabo masih kurang sempurna apabila 

dijadikan satu-satunya acuan penilaian akan apa yang termasuk feminist porn. 
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Buku The Feminist Porn Book: The Politics of Producing Pleasure yang 

diedit oleh Miller-Young, Penley, Shimizu, & Taormino mungkin dapat 

menjadi rujukan yang lebih konkret dalam usaha memahami feminist porn. 

The Feminist Porn Book yang terdiri dari kompilasi esai bersama oleh 

produser feminist porn dan akademisi feminist porn mengeksplorasi 

kompleksitas industri pornografi dan kegunaan pornografi setelah dibuat. 

Alur esai disusun dengan fokus awal pada proses pembuatan feminist porn 

hingga pandangan yang beragam tentang sirkulasi pornografi tersebut di 

dunia. Dalam pendahuluan, penulis memberikan definisi luas tentang feminist 

porn sebagai berikut: feminist porn menciptakan gambar-gambar alternatif 

dan mengembangkan estetika dan ikonografi tersendiri untuk memperluas 

diskursus dan norma seksual yang sudah ditetapkan (Miller-Young, Penley, 

Shimizu, & Taormino, 2013). Selain itu, praktik kerja dalam produksi 

feminist porn juga menjadi penting. Perlakuan terhadap pelaku/pekerja seks; 

berbeda dengan norma di industri non-feminist porn, didorong untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, etis, konsensual dan sering 

menciptakan karya melalui kolaborasi dengan subjek mereka. Pada akhirnya, 

feminist porn menganggap representasi seksual dan produksinya sebagai 

wadah resistensi, intervensi, dan perubahan (Miller-Young, Penley, Shimizu, 

& Taormino, 2013). 

Dalam The Feminist Porn Book, sejarah feminist porn dapat ditelusuri 

dari porn atau sex wars pada tahun 80-an dimana para feminis berdebat 

tentang peran dari representasi (yang) seksual dalam masyarakat. Seiring 

dengan perang tersebut, muncul karya-karya yang menjadi bibit feminist 

porn. Candida Royalle yang merupakan seorang aktris pornografi mencoba 

membuat pornografi dari sudut pandang perempuan yang berfokus pada alur 

cerita, nilai produksi yang tinggi, dan kenikmatan perempuan, serta romansa. 

Penerbit Myrna Elana dan Deborah Sundahl, bersama dengan Nan Kinney 

dan Susie Bright, mendirikan majalah pornografi pertama oleh dan untuk 

lesbian. Setahun kemudian, Kinney dan Sundahl mulai memproduksi dan 
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mendistribusikan film pornografi lesbian. Seorang aktris pornografi dan 

perawat, Nina Hartley mulai memproduksi dan membintangi serangkaian 

video pendidikan seks yang mulai dirilis pada tahun 1984 (Miller-Young, 

Penley, Shimizu, & Taormino, 2013). 

Pada tahun 90-an, kesuksesan Royalle dan Hartley mempengaruhi 

industri pornografi untuk memproduksi lebih banyak couples porn atau 

pornografi pasangan yang lebih lembut dan romantis dengan alur cerita dan 

nilai produksi tinggi. Industri pornografi mulai mengakui hasrat dan penonton 

perempuan. Walaupun pelan, pornografi oleh dan untuk lesbian dan 

pornografi yang menghadirkan aktor transgender juga mulai berkembang 

(Miller-Young, Penley, Shimizu, & Taormino, 2013). 

Tahun 2000-an, semakin banyak sutradara yang mengidentifikasikan 

diri dan karya mereka sebagai feminis, baik di Amerika Serikat maupun 

Eropa. Tahun 2006, gerakan feminist porn memperoleh posisi yang lebih 

penting dengan terbentuknya The Feminist Porn Awards (FPAs). Ajang 

penghargaan pornografi ini menerima film yang memenuhi satu atau lebih 

dari kriteria berikut: 

1. Adanya seorang perempuan yang memiliki andil dalam produksi, penulisan, 

penyutradaraan, dan sebagainya dalam karya; 

2. Film menggambarkan kesenangan perempuan yang asli; dan / atau; 

3. Adanya perluasan batas-batas representasi seksual pada film dan tantangan 

terhadap stereotip yang sering ditemukan di mainstream porn.  

4. “…and, of course, it has to be hot!” (Feminist Porn Awards, 2011). 

Dalam situsnya, FPAs menyatakan bahwa secara keseluruhan, 

pemenang FPAs cenderung menampilkan film yang mempertimbangkan 

audiens perempuan dari awal hingga akhir. Artinya, akan terlihat lebih 

banyak keinginan dan persetujuan aktif, orgasme yang riil, dan perempuan 

yang mengambil kendali atas fantasi mereka sendiri (bahkan jika fantasi itu 

meliputi penyerahan kendali tersebut sendiri) (Feminist Porn Awards, 2011). 
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Singkatnya, feminist porn merupakan genre pornografi tersendiri dan 

proyek politik pula pada saat yang bersamaan. Feminist porn bertujuan 

memperluas pandangan yang liberal akan gender dan seksualitas, 

mengedukasi dan memberdayakan aktor/aktris serta konsumennya. Kondisi 

kerja yang adil dan etis bagi pekerja seks dan pengikutsertaan identitas-

identitas yang jarang direpresentasikan (ras, orientasi seksual, disabilitas, dan 

sebagainya) juga menjadi unsur-unsur penting yang membedakan feminist 

porn dari pornografi lain. Begitu pula usaha feminist porn dalam menentang 

hegemoni penggambaran gender, peran seks, dan kenikmatan serta kekuatan 

dari non-feminist porn. Sebagai proyek politik pula, feminist porn 

mempromosikan pratik etika dan estetika yang mengintervensi representasi 

seksual yang dominan dan menggerakkan visi kolektif untuk perubahan. 

Sama halnya dengan feminisme sendiri yang masih dikontestasi, para 

editor memilih untuk tidak membatasi feminist porn dengan kaku (Miller-

Young, Penley, Shimizu, & Taormino, 2013). Masalah yang muncul pun 

dipertanyakan Rebecca Whisnant dalam tulisannya “But What About 

Feminist Porn?”: Examining the Work of Tristan Taormino. 

Taormino, yang merupakan salah satu editor The Feminist Porn Book, 

menggambarkan diri sebagai seorang sutradara feminis. Namun, Whisnant 

berargumen bahwa karya feminist porn Taormino jauh dari apa yang 

diteriakkannya. Konsepsi feminisme, autentisitas, etika seksual karya 

Taormino tipis dan terbatas, terutama karena didorong oleh keperluan 

berbasis keuntungan dalam produksi di industri pornografi mainstream 

(Whisnant, 2016). Diskusi Whisnant terutama menyerang sisi produksinya; 

bahwa persetujuan dan autentisitas murni tidak memungkinkan karena pada 

akhirnya, aktor/aktris pornografi tidak benar-benar bebas dalam 

pekerjaannya. Membatasi pilihan aktivitas seksual berarti membatasi 

alternatif pekerjaan dan audiens yang dituju. Pengaruh kewajibannya sebagai 

seorang penghibur yang dibayar berarti ia harus menjalankan pekerjaannya 

untuk memuaskan sutradara dan penonton agar tetap dipekerjakan di 
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kemudian hari. Selain itu, terdapat perdebatan tentang konten, terutama 

konten feminist porn yang mengukuhkan bahwa penggambaran dominasi, 

ketundukan, rasa sakit, dan hierarki sebagai sesuatu yang menggairahkan 

secara seksual tidak menjadi masalah, selama perempuan menyetujui dan 

menikmatinya (Whisnant, 2016).  

Peneliti sendiri sepakat dengan pendapat Whisnant bahwa hal tersebut 

dapat beresiko mengukuhkan stereotip lama yang berbahaya, bahwa 

sesungguhnya perempuan ingin dimanfaatkan secara seksual, diobjektifikasi, 

dan didominasi. Namun, menurut hemat peneliti, apabila konten yang 

memuat penggambaran tersebut dapat dengan eksplisit menunjukkan kepada 

penonton bahwa kesemua aktivitas seksual atas keinginan aktif pihak terkait 

dan dinikmati pihak terkait, kenikmatan seksual sebagian perempuan tentu 

akan terpenuhi. Ini dikarenakan sesungguhnya penggambaran BDSM 

(bondage and discipline, domination and submission, sadism, masochism) 

dalam mayoritas pornografi menjadi problematik karena tidak 

memperlihatkan persetujuan pihak terkait secara antusias serta aturan main 

dengan jelas. Padahal, persetujuan dan peraturan merupakan dua unsur yang 

sebenarnya sangat lekat dalam komunitas BDSM di dunia nyata. Argumen 

ini sebenarnya didasari oleh argumen paling mendasar feminis pro pornografi 

dalam menjawab argumen feminis anti pornografi; bahwa apabila kenikmatan 

seorang perempuan menjadi prioritas, dan feminisme anti pornografi 

menetapkan pornografi sebagai musuh perempuan, maka feminisme menjadi 

anti perempuan karena perempuan malah harus menerima tambahan rasa 

malu, bersalah, dan takut untuk jujur akan perasaan seksual mereka yang 

sebelumnya juga sudah hadir tanpa feminisme anti pornografi (Willis, 1992). 

Untuk memperkuat pemahaman akan feminist porn sendiri, peneliti 

merujuk pada pandangan sutradara yang karyanya akan diteliti dalam tulisan 

ini pula. Melalui www.erikalust.com, Erika Lust, sutradara yang telah 

beberapa kali menyandang penghargaan dari Feminist Porn Awards, dengan 

http://www.erikalust.com/


 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 

43 
 
SKRIPSI                   GAMBARAN KARAKTER KULIT...  CARMEN BRILLIANWATI 

eksplisit menegaskan prinsip-prinsip yang selalu menjadi fondasi produksi 

karya-karya yang dinaungi Erika Lust Films (2019): 

1. Kenikmatan perempuan sangat penting; 

2. Keberagaman adalah inti dari pembuatan sinema baru yang 

groundbreaking; 

3. Selalu membayar semua orang dengan adil, dari interns hingga 

performers; 

4. Buat karya yang dapat dibanggakan. Berkebalikan dengan situs 

mainstream porn yang tidak menampilkan nama produser dan sutradara, 

informasi kontak ataupun identitas lainnya, Erika Lust Films tidak 

menyembunyikan apa-apa karena kami bangga dengan apa yang kami 

hasilkan; 

5. Shooting merupakan lingkungan yang aman secara seksual, dengan 

setiap performer yang menyediakan hasil tes penyakit menular seksual 

yang up-to-date dan kebebasan setiap performer untuk menggunakan 

kondom maupun tidak; 

6. Setiap bagian dari proses shooting didiskusikan dan disepakati antar 

performer terlebih dahulu. Kami tidak pernah meminta performer untuk 

melakukan sesuatu yang tidak mereka sepakati atau harapkan. 

7. Setiap shoot menyediakan waktu istirahat, makanan, dan suasana yang 

hangat dan santai 

8. Setiap sutradara atau studio yang ditampilkan di situs kami dibayar per 

komisi dari penjualan karya-karya mereka 

Peneliti menganggap prinsip-prinsip yang dipegang Erika Lust Films 

ini representatif akan nilai-nilai kunci gerakan feminist porn. Pada akhirnya, 

seperti penulis-penulis yang sudah ditinjau, peneliti percaya akan potensi 

feminist porn untuk mengubah representasi seksual dan mengedukasi audiens 

tentang ragam seksualitas. Penelitian Sabo, hanya berfokus pada pornografi 

yang dibuat oleh dan untuk perempuan, dan tidak menjelajahi identitas lain 

yang menjadi penting seperti homoseksualitas dan biseksualitas (queer 
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identities), ras, disabilitas, dan sebagainya. Padahal, pertemuan kesemua 

identitas sosiokultural tersebut dalam representasi pornografi menjadi 

penting, seperti yang telah diuraikan di subbab sebelumnya. Dikarenakan 

satu-satunya penelitian yang melakukan analisis mendalam terhadap konten 

feminist porn sendiri hanyalah penelitian Sabo, peneliti akan melanjutkan 

analisis Sabo dengan melihat aspek sosiokultural lainnya, yaitu ras. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini, penulis ingin mengeksplorasi bagaimana 

feminist porn, utamanya karya Erika Lust, menggambarkan relasi seksual-

rasial dalam hubungan heteroseksual antar karakter kulit hitam dan kulit 

putih. 

1.5.5 Clock of Character Jens Eder 

Masing-masing film feminist porn yang akan diselidiki meliputi satu 

pasangan heteroseksual beda ras yang menjalin hubungan seksual dalam film. 

Oleh karena itu, dalam menjelaskan penggambaran karakter yang lebih 

mendalam, diperlukan analisis atas karakter kulit hitam dan kulit putih yang 

berpartisipasi dalam film. Dalam penelitian ini, pembacaan atas karakter 

tersebut akan merujuk pada model clock of character oleh Jens Eder. 

Eder (2010) menyatakan bahwa pembentukan model clock of 

character didasari pemahaman akan berbagai pendekatan dalam studi 

karakter, diantaranya jenis kelamin dan gender dalam teori film feminis, kelas 

dan etnis dalam studi budaya Inggris, hubungan objek dan identifikasi dalam 

psikoanalisis, aksi dan fokus dalam teori naratif, teori bintang dan akting 

Richard Dyer, teori kognitif penerimaan karakter Ralf Schneider (2001), 

hingga teori karakter Fotis Jannidis (2004). Eder (2010) sampai pada 

kesimpulan bahwa karakter seharusnya dianalisis secara menyeluruh sebagai 

fictional being atau makhluk fiksi yang dapat diidentifikasi dengan 

kehidupannya yang hadir melalui artefak-artefak yang dibangun secara 

komunikatif dalam film. 
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Eder melihat bahwa artefak-artefak atau informasi yang diproduksi 

pembuat film dan kemudian diproses penonton sebenarnya merupakan hasil 

konstruksi kolektif dengan komponen-komponen normatif. Artinya, karakter 

tidak sebatas tanda dalam teks atau representasi mental dalam kepala, 

melainkan hasil pemrosesan informasi – baik visual, akustik, linguistik, dan 

seterusnya – yang dikembangkan dari berbagai pengetahuan pembuat film 

dan penonton yang kurang lebih sama tentang realitas dan konvensi atas 

kecenderungan tubuh dan mental karakter. Keselarasan dan konvensi atas 

pengetahuan tentang karakter ini kemudian membentuk model karakter 

mental yang merupakan salah satu level reaksi penonton yang berkaitan 

dengan penerimaan karakter. 

Eder (2010) memaparkan bahwa terdapat lima level reaksi 

penerimaan penonton terhadap karakter yang saling membangun di atas satu 

sama lain: 

1. persepsi utama terhadap gambar dan suara film; 

2. pembentukan model karakter mental; 

3. kesimpulan dari makna tidak langsungnya; 

4. penyusunan hipotesis tentang sebab-sebab (eksternal) dan konsekuensi nyata 

dari karakter; dan 

5. refleksi estetika akan cara-cara penyajian karakter dalam film serta reaksi 

sebagai penonton. 

Setiap level reaksi di atas mencakup proses kognitif dan emosional 

tertentu yang dibangun di atas satu sama lain dan saling berinteraksi secara 

konstan. Oleh karena itu, analisis karakter perlu memperhitungkan kelima 

level psikologis penerimaan karakter. Eder kemudian menerjemahkan kelima 

level tersebut ke dalam sebuah heuristik analisis karakter yang terdiri dari 

empat aspek karakter dalam clock of character. Keempat aspek dari clock of 

character Eder (2010) masing-masing menganalis karakter sebagai artifact 
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(aspek estetika), fictional being (aspek mimetik), symbol (aspek tematik), dan 

symptom (aspek kausal). Menurut heuristik ini, karakter memiliki empat 

aspek, yang dapat diperiksa berdasarkan pertanyaan kunci perihal estetika, 

mimetik, tematik, dan kausal: 

 

 

Gambar 1.1 Clock of character oleh Jens Eder 

Sumber: Understanding Characters (Eder, 2010) 

1. Artifact 

Eder (2010) menyatakan bahwa sebagai artifact, karakter dibentuk oleh 

informasi audio visual dalam film. Aspek ini menjawab pertanyaan kunci 

estetika: bagaimana dan dengan cara apa karakter diwakili? Karakter dilihat 

dari struktur formal yang dimiliki karakter dan bagaimana mereka dibentuk 

dengan bantuan alat dan teknik pembuatan film. Analisis ini dapat dilakukan 

secara sistematis melalui empat aspek, diantaranya: 

a. Representational devices 

Aspek ini mengacu pada berbagai perangkat representasi yang 

menghadirkan fisik karakter film secara konkret melalui gambar dan 

suara. Faktor utama yang berkontribusi di sini adalah cast, star image, 

performance styles, mise-en-scène, camera work, sound design, music, 

dan editing. Kesemuanya berkaitan dengan proses produksi yang dapat 

menyokong mode penampilan karakter. 

b. Information distribution 
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Aspek ini mengacu pada penyajian informasi sepanjang film yang 

ditahan dan dibocorkan sesuai keinginan pembuat film. Pembacaan 

aspek ini perlu melihat bagaimana berbagai perangkat representasional 

film, sistem tanda, dan bentuk-bentuk fokalisasi dan komunikasi 

menghadirkan informasi film sesuai dengan fungsi, relevansi, 

modalitas, seberapa langsung atau tidak langsung, dan seberapa dapat 

diandalkan. Pembacaan juga perlu melihat bagaimana informasi 

karakter diatur secara struktural sepanjang film dengan memperhatikan  

urutan, luas, frekuensi, durasi, kepadatan, dan kontekstualisasi serta 

keterkaitan penyajian informasi dalam hubungannya dengan sifat 

redundansi, saling melengkapi, atau perbedaannya. Kesemua elemen ini 

akan berdampak pada bentuk dari film, partisipasi emosional, serta 

keingintahuan, ketegangan, dan kejutan dalam penonton. 

c. Artifact properties 

Artifact properties berkaitan dengan sifat-sifat artefak yang ditempelkan 

pada karakter dalam konstruksinya. Ini meliputi realism, typification, 

complexity, consistency, transparency, dimensionality, dynamics, dan 

pasangannya masing-masing. Artinya, karakter dilihat dari seberapa 

realistis, tergolong, kompleks, konsisten, transparan, dimensional, dan 

dinamisnya karakter. Artifact properties juga dapat memberi tahu kita 

tentang hubungan antara model karakter dan konten mental penonton. 

d. Character conceptions 

Character conceptions mengacu pada konsepsi karakter tertentu yang 

dimantapkan dari perulangan kombinasi artifact properties tertentu 

sepanjang sejarah film. Bordwell dalam Eder (2010) menyatakan bahwa 

konsepsi ini pada gilirannya juga berfungsi sebagai pedoman 

pembentukan karakter dalam praktik pembuatan film. Konsepsi karakter 

tidak hanya mempengaruhi penilaian estetika karakter, tetapi 

penggambaran human nature atau sifat alami manusia pula. Konsepsi 
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karakter yang dominan adalah mainstream realism, dimana protagonis 

harus individualistis, otonom, multidimensi, dinamis, transparan, 

mudah dipahami, konsisten, dan dramatis. Dengan demikian, film 

mainstream menyajikan gambaran sifat manusia yang aktif, reflektif, 

rasional, emosional, tidak ambigu secara moral, dapat dipahami, 

koheren, dan otonom. Konsepsi karakter yang merujuk pada 

independent realism sebaliknya lebih buram, lebih ambivalen, sulit 

dipahami, kurang dramatis, agak statis, lebih tidak konsisten, dan pasif 

dibandingkan karakter dalam film mainstream. Konsepsi karakter 

seperti ini menyajikan sifat alami manusia yang pada dasarnya tidak 

dapat dipahami, tersebar secara emosional, didorong oleh kekuatan 

bawah sadar, mengalami impuls internal dan eksternal, kompleks dan 

tidak koheren, dengan moralitas yang tidak mungkin dinilai secara jelas. 

Terdapat pula sejumlah konsepsi karakter lain seperti dalam film 

postmodern atau surealis yang menjauhkan diri dari konsepsi realisme 

dan bahkan, melakukan fragmentasi karakter berskala besar secara 

ekstrem. 

2. Fictional being 

Sebagai fictional being, karakter memiliki tubuh, pikiran, sosialitas, dan 

perilaku yang ditampilkan dalam film. Pertanyaan kunci aspek ini 

menjawab hal-hal mimetik: ciri dan hubungan-hubungan seperti apa yang 

dimiliki karakter tersebut sebagai penghuni dunia fiksinya, dan bagaimana 

karakter tersebut bertindak dan berperilaku di dunia tersebut? Di sini, 

karakter dipandang sebagai makhluk yang berpikir, merasa, dan aktif. 

Kategori fundamental yang dapat dilihat meliputi jenis kelamin, usia, 

kemampuan tubuh, atau bentuk. Di luar dari itu, domain properti paling 

umum karakter dapat dianalisis dengan tiga kategori antropologis manusia, 

yaitu corporeality, mind, dan sociality, atau jasmani, pikiran, dan sosialitas.  

a. Corporeality 
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Dalam menganalisis jasmani karakter, Eder merujuk pada penelitian 

tentang komunikasi non-verbal. Kategori ini meliputi penampilan luar 

dan bahasa tubuh karakter yang berkaitan dengan bentuk tubuh, wajah, 

pandangan, mimik, gestur, proxemik, postur, sentuhan, gaya rambut, 

pakaian, dan artefak lain yang dekat dengan tubuh. 

b. Sociality 

Untuk analisis sosialitas, konsep sosiologis dan sosiopsikologis sangat 

relevan dalam menggambarkan dan menjelaskan keanggotaan 

kelompok mereka (misalnya, keluarga, persahabatan, kemitraan, etnis, 

bisnis atau profesi, agama, kebangsaan), interelasi, interaksi, peran 

sosial, posisi kekuasaan, dan status karakter. 

c. Mind 

Analisis pikiran, batin, dan kepribadian karakter dilihat dari apa yang 

khas dari kemampuan mental persepsi, kognisi, evaluasi, motivasi, dan 

emosi masing-masing karakter. Analisis dapat menggunakan konsep-

konsep teoritis tentang pikiran, seperti folk psychology, the psychology 

of personality, cognitive science, maupun psikoanalisis. Pada analisis 

nantinya, peneliti akan bertumpu pada folk psychology dimana pembuat 

film menggunakan asumsi-asumsi konvensional serta primacy effect 

dan mengandalkan kemampuan penonton dalam membaca social cues 

untuk membantu pemahaman film dan karakter (Bordwell, 2007).  

Eder (2010) menambahkan bahwa dalam analisis karakter sebagai artifact 

maupun fictional being, peneliti perlu mempertimbangkan konteks dimana 

karakter ditanamkan, terutama dalam hal plot film dan character 

constellation atau konstelasi karakter. Hubungan penting antara karakter 

dan plot film adalah motivasi karakter. Ketika karakter melakukan tindakan 

eksternal tertentu, penonton melekatkan motif tertentu yang mengakibatkan 

tindakan tersebut, misalnya kebutuhan, dorongan, emosi, nilai, keinginan, 

tujuan, atau rencana dari karakter. Motif karakter yang sentral dan konsisten 
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sepanjang film yang menjadi bagian inti dari kepribadian dan identitas 

mereka. Dengan begitu, perkembangan karakter dapat menjadi sumber daya 

penting untuk memahami tema film dan partisipasi emosional penonton. 

Kebutuhan dan motif sosial yang disebut sering pula merupakan hasil social 

conditioning oleh keanggotaan kelompok dan peran sosial (Eder, 2010). 

Keduanya menunjukkan berbagai tingkat egoisme atau altruisme, baik 

secara eksternal maupun internal, yang dapat mengakibatkan konflik 

dengan satu sama lain maupun dalam diri karakter sendiri. Selain 

menghubungkan mereka dengan plot film, motif sosial dan konflik karakter 

juga menjelaskan hubungan mereka dengan satu sama lain yang dapat mulai 

membangun konstelasi karakter. 

Selain melihat konfigurasi motif dan konflik karakter, konstelasi karakter 

juga melihat konteks mereka sebagai artifact. Konstelasi karakter 

memposisikan setiap karakter dalam jaringan hubungan dengan karakter 

lain melalui jaringan hierarki, fungsi dan nilai, interaksi dan komunikasi, 

persamaan dan kontras, daya tarik dan penolakan, kekuasaan dan pengakuan 

antar dan akan karakter tersebut. Misalnya, terdapat hierarki perhatian 

antara tokoh utama dan pendukung; jaringan tindakan dan konflik antara 

protagonis atau antagonis; jaringan sistem nilai antara heroes dan villains; 

dan seterusnya. 

Keseluruhan jaringan beserta prinsip-prinsip moral, daya tarik fisik, dan 

atribut-atribut lain yang terbagi antar karakter menunjukkan struktur yang 

mengelompokkan atau mengisolasi karakter tertentu. Dengan demikian 

analisis akan mampu menghasilkan character constellation yang 

menampilkan struktur tertentu secara efektif melalui berbagai cara, 

diantaranya dari tingkat perhatian; fungsi dramaturgi; gaya pembentukan 

dan sifat artifak; persamaan dan kontras; fitur fisik, mental dan sosial; 

interaksi dan kehidupan sosial; nilai-nilai; perspektif, kedekatan, dan jarak 

serta partisipasi emosional setiap karakter. Kekuatan kolektif dari semua 
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struktur yang berbeda ini merupakan dasar penting untuk menganalisis 

symbol dan symptom dari karakter.  

3. Symbol 

Karakter sebagai symbol mencoba melihat pelambangan tema, pesan, atau 

metafora tertentu yang dapat disampaikan melalui karakter tersebut. Aspek 

ini menjawab pertanyaan: apa yang dilambangkan karakter dan makna tidak 

langsung apa yang disampaikannya? Menurut Eder, dalam produksi film 

komersial, penulis naskah film, produser, dan sutradara biasanya 

berkonsentrasi pada aspek karakter sebagai artifact dan fictional being 

untuk menghadirkan efek yang kuat dalam pengalaman menonton film. 

Sebaliknya, interpretasi film ilmiah perlu mengenali simbolisme karakter, 

terutama dalam kontribusi mereka terhadap tema film. Dalam analisis 

simbolisme ini, peneliti menyelidiki kembali aspek-aspek sebelumnya 

beserta motivasi dan konstelasi karakter dengan menggunakan pendekatan 

yang berorientasi pada penerimaan. Ini dikarenakan simbolisme berkaitan 

tentang pertanyaan tentang apa yang seharusnya disaksikan penonton. 

Penonton dapat memproses informasi karakter lebih lanjut dan 

mengaitkannya dengan makna simbolis tertentu, seperti jenis dan kelompok 

sosial, nilai-nilai kebajikan dan kejahatan umum, ketakutan dan keinginan 

yang ditekan, simbol mitos dan agama terdahulu, atau tokoh-tokoh historis. 

Asosiasi karakter dengan ide-ide semacamnya dapat muncul dari berbagai 

sumber, baik generalisasi atas sifat dan perkembangan karakter, identifikasi 

kesamaan dan analogi, bentuk personifikasi atau alegori, maupun koneksi 

metaforis.  

4. Symptom 

Sebagai symptom, karakter dianalisis sebagai sebab dan akibat, utamanya 

dalam intensi pembuat film, efek penerimaan karakter dan refleksi 

penonton, konteks sosial-budaya, dan seterusnya.  Analisis menjawab 

pertanyaan kunci: apa yang menyebabkan karakter menjadi sebagaimana 
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adanya dan apa efek yang dihasilkannya? Dalam perspektif ini, karakter 

dianggap sebagai konsekuensi atau faktor penyebab dari elemen 

komunikasi nyata; misalnya, sebagai hasil karya pembuat film atau sebagai 

role model bagi para penonton. Ini dikarenakan karakter dapat memicu 

proses pembelajaran, berkontribusi pada pencerahan serta pengembangan 

pandangan dunia dan gambar-gambar kemanusiaan, atau pada penegasan 

status quo sosial. Artinya, karakter menjadi blok bangunan untuk 

pembangunan identitas, memicu replikasi tindakan, mengurangi defisit 

sosial, atau memblokir tindakan sosial tertentu. Tujuan analisis aspek ini 

adalah untuk menawarkan alasan atas asumsi bahwa karakter memiliki efek 

seperti itu, atau untuk menilai mereka secara kritis dengan mengacu pada 

semua aspek karakter yang sebelumnya telah dibahas. 

Eder (2010) menyatakan bahwa dalam menganalisis karakter, clock of 

character memiliki fleksibilitas yang luar biasa. Mayoritas analisis mungkin 

tidak berkaitan dengan setiap elemen-elemen terkecil dari film, melainkan 

fitur-fitur dari karakter yang secara intuitif dianggap penganalisis paling 

mencolok penting dari keseluruhan film. Dikarenakan analisis karakter dalam 

penelitian ini akan menganalisis setiap karakter utama dalam feminist porn 

Chicazo, My Moaning Neighbor, dan Dominate Me, analisis akan paling 

menekankan aspek-aspek karakter sebagai fictional being. Analisis didukung 

dengan mode-mode representasi film tertentu dalam analisis karakter sebagai 

artifact, seperti mise-en-scène dan camera works (lihat Bab 1.5.6). Analisis 

akan menimbang konteks hubungan antar karakter dan tindakan serta motif 

setiap karakter untuk melakukan intrepretasi karakter sebagai tema dalam 

film (symbol) beserta diskusi konsekuensi sosial budaya karakter (symptom).  

1.5.6. Mise-En-Scène dan Camera Works  

Analisis representational devices pada aspek artifact clock of 

character Eder akan dilengkapi oleh elemen-elemen mise-en-scène yang 

dijabarkan Bordwell, Thompson, & Smith (2016) serta camera works dalam 

Grammar of the Shot Thompson & Bowen (2009). Menurut Bordwell, 
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Thompson, & Smith (2016), mise-en-scène meliputi aspek-aspek film 

berikut: 

1. Setting atau latar tempat yang membentuk ekspektasi naratif. Desain 

keseluruhan setting berikut props di dalamnya dapat membantu penonton 

memahami cerita. 

2. Pakaian dan tata rias yang diatur sedemikian rupa untuk menggambarkan 

karakterisasi dan perubahan karakter, mengukuhkan pola tematik dan 

naratif film, atau kualitas estetika film. 

3. Lighting atau pencahayaan yang membantu menciptakan komposisi 

keseluruhan shot dan memandu perhatian penonton pada objek dan tindakan 

tertentu. Cahaya terang dapat menarik mata pada subjek, objek, maupun 

gerakan kunci, sementara bayangan dapat menyembunyikan detail atau 

membangun ketegangan tentang apa yang mungkin hadir. Lighting juga 

dapat mengartikulasikan tekstur dan kontur subjek maupun objek, bekerja 

dengan setting untuk mengatur pengertian penonton akan latar tempat 

maupun waktu, mengartikulasikan tema atau suasana, serta mengatur skala 

kepentingan karakter.  

4. Staging meliputi akting dan performa karakter, dari penampilan, gestur, 

ekspresi, suara, hingga efek-efek lain yang disertakan dalam film untuk 

menyokong performa karakter dan film itu sendiri. 

Dalam hal camera works, peneliti akan mengacu pada shot types dan 

camera angles dari setiap shot. Thompson dan Bowen (2009) 

mendefinisikan shot sebagai rekaman dari satu tindakan dari satu sudut 

pandang tertentu pada satu waktu tertentu. Shot yang satu dapat berbeda 

dengan shot yang lainnya apabila camera angle, camera position, dan/atau 

lens focal length dari shot diubah.  Thompson dan Bowen (2009) 

mengklasifikasikan 3 jenis shot types dasar dengan variasi 2 shot types 

turunan untuk masing-masing shot types dasar, diantaranya: 
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1. Medium Shot (MS): jarak sedang (sekitar 1,5 hingga 3 meter dengan 

kamera/penonton) dan shot yang sangat nyaman untuk ditonton karena 

terasa seperti pengamatan biasa. Variasi medium shot lainnya berupa 

medium long shot (MLS) dan medium close-up (MCU). 

2. Close-Up (CU): shot yang intim; memperdekat dan memperjelas pandangan 

akan subjek, objek, atau tindakan yang dibidik. Shot ini mampu memberikan 

informasi yang agak spesifik dan terperinci kepada penonton. Variasi close-

up dapat berupa Big close-up (BCU) atau extreme close-up (XCU/ECU). 

3. Long Shot (LS) atau Wide Shot (WS): shot yang diambil dari jarak jauh dan 

lebih membingkai lingkungan di sekitar subjek, objek, atau tindakan yang 

sedang dibidik. Shot ini sering menunjukkan hubungan hal yang dibidik 

dengan ruang fisiknya dan menyediakan bidang informasi visual yang lebih 

luas. Variasi long shot dapat berupa extreme long shot (XLS/ELS) dan very 

long shot (VLS). 

 

 

Gambar 1.2 Macam-macam shot types oleh Thompson & Bowen 

Sumber: Grammar of the Shot (Thompson & Bowen, 2009) 
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Dalam mengklasifikasikan camera angles, Thompson dan Bowen 

(2009) membaginya menjadi dua, yaitu: 

1. Horizontal camera angles, dimana subjek atau objek bidikan menjadi pusat 

bidikan dan sudut-sudut kamera mengitari kelilingnya. Angle dari depan, 

terutama angle ¾ depan adalah sudut paling umum dalam film fiksi. Angle 

ini memberikan penonton pandangan yang jelas akan ekspresi wajah, 

gerakan tangan, dan seterusnya. Angle dari belakang sebaliknya menutupi 

wajah karakter dan menyembunyikan pikiran, perasaan, dan niat sebenarnya 

dari karakter tersebut. 

 
Gambar 1.3 Macam-macam horizontal camera angles oleh 

Thompson & Bowen 

Sumber: Grammar of the Shot (Thompson & Bowen, 2009) 

2. Vertical camera angles, dimana subjek atau objek bidikan menjadi pusat 

bisikan sudut-sudut kamera bergerak di atas atau di bawah garis horizon 

untuk menunjukkan subjek atau objek dari low atau high angle. Umumnya, 

kamera menggunakan sudut netral untuk menunjukkan orang, tindakan, 

atau peristiwa dari ketinggian yang sama sehingga penonton dapat lebih 

baik melihat karakter lain sebagai sederajat. Ketika kamera diposisikan dari 

sudut pandang karakter tertentu di bawah atau atas subjek yang dibidik, 

kamera menghasilkan dinamika kekuasaan tertentu melalui bidikannya. 

Apabila sudut pandang diambil dengan high angle, karakter memiliki 

kekuasaan yang lebih tinggi dari subjek yang dibidik. Sebaliknya, low angle 

menunjukkan subjek yang dibidik sebagai lebih besar, lebih menjulang, 
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lebih signifikan, dan lebih kuat. Namun, bisa saja low angle dipilih untuk 

menunjukkan perbedaan tinggi antar karakter secara fisik. 

 
Gambar 1.4 Macam-macam vertical camera angles oleh Thompson 

& Bowen 

Sumber: Grammar of the Shot (Thompson & Bowen, 2009) 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah untuk mengungkap penggambaran karakter 

kulit hitam dan kulit putih dalam feminist porn. Pendekatan penelitian 

adalah pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan menghasilkan 

interpretasi terhadap feminist porn menggunakan clock of character Jens 

Eder dengan didukung oleh data sekunder berupa tinjauan pustaka dan 

penelitian terdahulu. 

1.6.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode clock of charcter 

Jens Eder. Metode ini dipilih karena teks yang akan diteliti merupakan film 

dengan karakter-karakter fiksi yang dapat dianalisis melalui clock of 

character yang terdiri dari artifact (aspek estetika), fictional being (aspek 

mimetik), symbol (aspek tematik), dan symptom (aspek kausal) (Eder, 

2010). 

1.6.3 Objek Penelitian 
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Objek penelitian adalah pornografi feminist porn yang disutradarai 

oleh sutradara feminist porn, Erika Lust, yaitu Chicazo, My Moaning 

Neighbor, dan Dominate Me. Peneliti memilih ketiga film ini karena ketiga 

film menggambarkan karakter kulit hitam dan kulit putih yang ingin dilihat 

peneliti.  

1.6.4 Unit Analisis 

Unit analisis merujuk pada gambar-gambar dalam film Chicazo, My 

Moaning Neighbor, dan Dominate Me yang diturunkan ke dalam empat 

aspek clock of character Eder, yaitu: 

1. Artifact, yaitu analisis komposisi audio-visual dalam film; 

2. Fictional being, yaitu analisis corporeality, sociality, dan mind dari 

karakter;  

3. Symbol, yaitu analisis tema-tema atau pesan-pesan dalam film; 

4. Symptom, yaitu analisis sebab-akibat sosial-budaya produksi film 

karakter. 

 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti akan mengumpulkan data primer melalui informasi audio-

visual dalam feminist porn. Data sekunder didukung oleh tinjauan pustaka 

dan penelitian terdahulu yang dipaparkan sebelumnya. 

1.6.6 Teknik Pengolahan Data 

Setelah dikumpulkan, data primer berupa informasi audio-visual 

dalam pornografi Lust akan diinterpretasikan sesuai dengan metode clock 

of character Eder, untuk kemudian menghasilkan interpretasi yang 

mengungkap penggambaran karakter kulit hitam dan kulit putih dalam 

feminist porn. Dikarenakan publikasi akan terbuka untuk publik, penyajian 

data temuan tidak menyajikan seluruh informasi visual film yang dianalisis. 

Peneliti tetap melakukan pengolahan data visual, namun hanya 

menghilangkan informasi visual tertentu agar sesuai dengan etika publikasi. 




