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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 “Dangdut is the music of my country”, demikian kelompok penyanyi pop 

tanah air Project Pop mengekspresikan kebanggannya terhadap musik dangdut 

dalam sebuah lagu, sekitar awal tahun 2000an. Dangdut sebagai hiburan dapat 

dinikmati di berbagai suasana dan tempat-tempat hiburan, seperti kelab malam, 

panti pijat, pesta politik, pesta rakyat, pesta perusahan, pernikahan, khitanan, 

taysakuran, hiburan para tentara dan para aparat keamanan, radio, televisi, 

internet, dan lain-lain. Weintraub menjelaskan bahwa luasnya audiens penikmat 

dangdut yang tersebar luas di seluruh wilayah tanah air ini lah yang menyebabkan 

munculnya sebutan Dangdut sebagai musik terpopuler di Indonesia  (Weintraub 

A. , 2013, p. 162).   Di samping audiens yang tersebar luas, dangdut terasa dekat 

di masyarakat mengingat tema lagu-lagu dangdut banyak mengisahkan atau 

mengungkapan realitas kehidupan sehari-hari, khususnya masyarakat kelas bawah 

yang hidup dalam berbagai tekanan (Luayik & Khusyairi, 2012, p. 31). 

Musik dangdut berakar dari orkes melayu yang pada tahun 1950an hingga 

tahun „60an sangat dipengaruhi oleh budaya India dan Arab, Persia (timur 

tengah). Perpaduan tabuhan gendang (tabla) sebagai unsur utama dalam perfilman 

musik India dengan unsur cengkok penyanyi berharmonisasi dengan irama musik 

merupakan ciri khas utama irama melayu yang kemudian beradaptasi menjadi 

musik dangdut. Pada awal tahun 1970an dangdut kembali beradaptasi ketika 
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Rhoma Irama yang kemudian dijuluki sebagai “Raja Dangdut” memadukan suara 

serta gaya penampilan band-band beraliran musik rock asal Amerika dan Inggris. 

Selain mencampurkan warna musik rock barat, Rhoma dengan berani 

menyampaikan kritik sosial bernafaskan Islam dalam lirik-lirik lagunya sebagai 

bentuk dakwah lewat musik. Ia berharap musiknya dapat memotivasi dan 

mendidik orang kepada pembentukan akhlak manusia, demikian kutipan 

Weintraub dari pers. comm., 14 Juli 2005. Bagi Rhoma, seperti yang ia katakan 

pada Tempo, 25 Mei 1991, “syair yang terlalu lugas tidak menjadi masalah 

selama syair tidak bersifat destruktif dan yang memuat selera rendah akan 

dibiarkan karena seni memiliki otonomi sendiri (Weintraub A. N., 2010, p. 88). 

Pada perkembangannya, di akhir tahun 1980an hingga awal 1990an dangdut 

berevolusi menjadi dangdut etnik dan regional, salah satunya dangdut koplo. 

Istilah koplo diambil dari pil koplo, sejenis obat-obatan terlarang yang ketika 

dikonsumsi seseorang menimbulkan halusinasi dan perasaan terbang atau 

melayang.  Dangdut koplo mencuat ketika presiden Soeharto mengundurkan diri 

dari jabatannya di bulan Mei 1998. Kebangkitan koplo tepatnya hadir ketika 

diberlakukan otonomi daerah dan desentralisasi politik. Koplo saat itu 

menggambarkan kegairahan rakyat kecil saat situasi politilk serba tidak pasti 

namun tetap memiliki impian dan harapan (Weintraub A. , 2013, p. 166). 

Perbedaan mendasar antara dangdut koplo dengan dangdut menurut 

Weintraub adalah pada cara penyajiannya, dimana koplo menekankan pada pola 

permainan drum, tempo dinamis, aransemen yang lebih lentur dan menampilkan 

tontonan erotis.  Erotisme ini kemudian menjadi stigma yang melekat pada musik 
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dangdut. Raditya pada penelitiannya mengatakan bahwa konten-konten negatif 

dangdut koplo meliputi judul dan lirik lagu, serta gerakan erotis dari para 

penyanyinya (Simatupang, 2017). Seperti beberapa contoh lagu  berikut yang 

berkonotasi cabul sehingga dilarang beredar di media oleh Ketua KPID Jawa 

Barat, Dedeh Fardiah yaitu: Paling Suka 69 (Julia Peres), Wanita Lubang Buaya 

(Mirnawati), Simpanan (Zilvana), Hamil Sama Setan (Ade Farlan), Mobil 

Bergoyang (Asep Rumpi dan Lia M.J.), Apa Aja Boleh (Della Puspita), Hamil 

Duluan (Tuty Wibowo), Mucikari Cinta (Rimba Mustika), Satu Jam Saja (Zaskia 

Gotik), Melanggar Hukum (Moza Kirana), Cowok Oplosan (Geby Go), Merem-

merem Melek (Ellicya), dan Gak Zaman Punya Pacar Satu (Lolita) (Raditya M. 

H., 2017).  

Secara visual, konten vulgar seperti gerakan tubuh erotis penyanyi juga 

menjadi unsur penting saat menyajikan pertunjukan. Di tahun 2003 Inul Daratista 

dengan „goyang ngebor‟
1
 di stasiun televisi menerima kecaman melalui tokoh 

masyarakat Rhoma Irama dan Majelis Ulama Indonseia (MUI). Rhoma 

mengatakan bahwa gerakan tubuh erotis goyangan Inul melewati batas kewajaran 

dan dapat merusak moral bangsa. Pendapat ini diperkuat oleh Ketua Komisi 

Fatwa MUI, KH Maruf Amin, dengan mengatakan,"kalau goyang biasa yang 

berpengaruh (syahwat) saja haram, apalagi goyang semacam itu. Bukan hanya 

                                                           
1
 Goyang ngebor not only upset the MUI; Rhoma Irama was outraged. He condemned her dance 

and stage performances as immoral, as no more than staging “goyang tempat tidur” (lit., “bed 

shaking”, referring to movements associated with sexual activity) (Cek dan Ricek 2003(e): 4) and 

“goyangan pelacur” (prostitutes‟ moves) (Gatra 2003(i): 34). He also accused her of throwing 

dangdut into “comberan” (lit., “the mud”) (Koran Tempo 2003(b): B1).  Rhoma went further to 

suggest that her goyang ngebor could potentially incite men to commit rape (Forum Keadilan 

2003(b): 22; Gatra 2003(l): 30-33). In support of this accusation, he referred to a rape case in 

which the rapist allegedly claimed to have been aroused after watching a VCD of one of Inul‟s 

performances. 
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haram, tapi juga berbahaya.” (https://www.merdeka.com/peristiwa/gus-dur-

rhoma-mui-dan-goyang-ngebor-inul.html). Keresahan para tokoh masyarakat 

terhadap aksi vulgar pada pertunjukan melahirkan UU Anti Pornografi tahun 2008 

yang diterapkan kepada media tradisional dalam upaya menghindari konten-

konten yang mendefiniskan aksi pornografi dan pornoaksi pada program atau 

acara (Weintraub A. , 2013, p. 181). 

Undang-undang pornografi menjadi „panduan‟media tradisonal dalam 

memproduksi konten-konten di program hiburan. Namun pertunjukan konten 

erotis dangdut koplo masih tetap dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat 

pecinta dangdut. Di XT Square Yogyakarta misalnya, pertunjukan dangdut koplo 

diadakan hampir setiap malam, layaknya kebutuhan masyarakat sehari-hari 

(Raditya M. H., 2017). Mereka yang datang hadir berasal dari berbagai golongan, 

mulai dari anak-anak, gelandangan, orang-orang sehabis pulang kerja atau selepas 

menjalankan ibadah, supir-supir, penjahat, pegawai negeri sipil (pns), santri, dan 

berbagai lapisan masyarakat lainnya sudah seperti menjadi bagian dari 

pertunjukan dangdut koplo (Weintraub A. , 2013, p. 176).  

Warga yang datang berkerumun menyaksikan pertunjukan menurut hasil 

beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dikutip oleh (Raditya M. H., 2017), 

terbagi dalam empat jenis: 1). Penonton multimedia yakni penonton yang secara 

aktif merekam aksi-aksi penyanyi melaui gadget secara detil; 2). Penonton joged, 

penonton yang cenderung mengonsumsi alkohol, berada cukup dekat ke 

panggung dan aktif turut bergoyang; 3). Viewers yaitu penonton yang tidak 

banyak terlibat dalam gerakan atau joged namun menyimak penampilan penyanyi 

https://www.merdeka.com/peristiwa/gus-dur-rhoma-mui-dan-goyang-ngebor-inul.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/gus-dur-rhoma-mui-dan-goyang-ngebor-inul.html
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secara utuh yang berkaitan dengan kostum, postur tubuh dan goyangannya; 4). 

Penjoged adalah penonton yang berada di barisan penonton terbelakang (posisi 

terjauh dari panggung) bukan karena tidak mendapat area dekat panggung, namun 

karena hanya ingin “asyik sendiri”. 

Pada setiap pertunjukan dangdut, panitia penyelenggara senantiasa 

berupaya mengkreasikan acara bagaimana supaya pertunjukan ramai apalagi 

ketika pangggung pertunjukan diadakan pada sebuah acara tasyukuran seperti 

pesta khitanan atau pernikahan. Semakin ramai pertunjukan semakin besar rejeki 

dan doa-doa yang diturunkan kepada keluarga atau pihak penyelenggara pesta 

(Weintraub A. , 2013, p. 179). Keramaian suasana pertunjukan dipimpin dan 

dipandu oleh Pimpinan Orkes yang berperan sebagai manajer pertunjukan band 

dan artis, sekaligus sebagai pembawa acara. Penonton bebas menikmati 

pertunjukan dengan cara dan keinginan masing-masing. Hal ini menggambarkan 

kekuatan hegemoni gagasan Gramsci seperti yang dikutip oleh Stoddart, bahwa 

peranan pemandu acara bekerja sekuat tenaga meyakinkan setiap penonton dan 

warga lainnya untuk bergembira bersama-sama pada tatanan dan nilai-nilai sosial 

dari sebuah sistem eksploitasi yang melekat pada acara (Stoddart, 2007, p. 201). 

Penonton diberi kebebasan dalam mengekspresikan diri: turut bernyanyi, berjoget, 

melamun, terbengong-bengong, bersentuhan dengan penyanyi, „nyawer‟
2
, atau 

                                                           
2
 The men dancing and giving money on stage are giving large bills, described as colored purple 

(10,000 rupiah), green (20,000 rupiah), or blue (50,000 rupiah). The singer will mention these 

individuals‟ names, which will raise their status. The man on the left, tongue sticking out, holds a 

stack of bills in his left hand, and is shelling them out freely to the singer. Those standing in front 

of the stage also give money, but the bills are smaller. The caption reads “not worrying about their 

families going hungry, they offer gray- colored bills (2,000 rupiah) and brown-colored bills (5,000 

rupiah).” (Weintraub A. , 2013). 
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turut serta merekam jalannya pertunjukan melalui gadget; terutama merekam 

gerakan-gerakan erotis penyanyi dengan sudut pengambilan gambar sesuai 

dengan selera dan keinginan individu. 

Perekaman video pertunjukan juga lazim dilakukan oleh awak peliputan 

gambar multi kamera yang disediakan oleh panitia penyelenggara. Video-video 

yang digarap oleh produser lokal tersebut sangat menunjang kepopupuleran artis 

dangdut koplo yang pada umumnya berasal dari luar wilayah ibu kota. Hal ini 

terjadi pada Inul Daratista penyanyi asal Pasuruan, Jawa Timur, yang namanya 

mulai terkenal di luar Pasuruan setelah produser lokal memroduksi, mengedit, 

menggandakan dan menjual „goyang ngebor”nya dalam kemasan lempeng cakram 

di kios-kios VCD.   Sambutan masyarakat yang luar biasa menyebabkan Inul 

semakin terkenal, dilirik, dan dipekerjakan oleh media televisi sebagai salah satu 

komoditas. Kini, Inul si penyanyi daerah menjadi penyanyi tingkat nasional akibat 

respon audiens yang sangat tinggi yang berdampak pada kenaikan rating program 

(Weintraub A. , 2013, p. 164). 

Pernak-pernik seronok pada dangdut koplo yang diangkat televisi sebagai 

komoditas tidak berlangsung lama dijadikan sebagai bagian dari program-

program hiburan. Hal ini disebabkan karena adanya himbauan pencekalan dari 

beberapa tokoh masyarakat. Melihat fenomena keseksesan Inul, produser lokal 

kembali meneruskan pekerjaannya sebagai produser video dangdut koplo daerah 

yang bertujuan memopulerkan dan meningkatlan taraf hidup artis-artis lokal, di 

samping ingin meraih keuntungan juga tentunya.  Kini dangdut koplo dengan 

konten vulgarnya diproduksi, digandakan, dipasarkan dan disirkulasikan melalui 
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medium baru: internet. Pecinta konten seronok dangdut koplo tetap dapat 

menikmati hiburan sehari-hari mereka melalui media yang jauh lebih mudah 

diakses. Produser sebagai kelompok pemodal, menggiring masyarakat ke dalam 

suatu dimensi produk kultur dimana masyarakat dari kelompok sosial yang tidak 

memiliki akses dalam penggunaan teknologi tetap dapat menikmati hiburan 

vulgar dangdut koplo melalui media sosial, atas „kebaikan hati‟ produser. 

Keadaan ini dikatakan Marcuse,  “Where people can more easily meet their “true 

needs,” their attention turns to the “false needs” that the capitalist classes 

construct.” (Stoddart, 2007, p. 199). Setiap individu yang secara aktif menikmati 

dan menganggap bahwa konten vulgar pada pertunjukan koplo merupakan bentuk 

hiburan masyarakat sesungguhnya, maka masyarakat menjadi kelompok kapitalis. 

  

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah  

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Video-video yang sarat dengan konten vulgar makin lama makin ramai 

mengisi platform hiburan di media-media sosial terutama YouTube. YouTube 

merupakan medium yang paling utama dan banyak digunakan masyarakat 

mengingat medium ini memfasilitasi siapapun pengguna internet untuk 

berkespresi, berkreasi melalui video, tidak terikat pada waktu dan tempat ketika 

mengonsumsi konten, serta tidak terikat dalam berbagai aturan pembuatan video 

seperti yang terdapat pada media tradisional atau televisi.  Supervisi kualitas dan 

isi konten secara umum ada di dalam tangan atau kendali para pengguna media.    
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Berbeda halnya dengan media tradisional yang sangat ketat mematuhi 

aturan atau ketentuan-ketentuan dalam pembuatan program acara. Ketentuan 

sebagai panduan dibuat untuk menghindari konten-konten yang bersifat negatif 

dan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Dua macam 

ketentuan yang menjadi panduan pekerja media televisi meliputi ketentuan 

organisasi dan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah atau undang-

undang. Secara organisasi awak media menguji kelayakan tayang sebuah materi 

program dengan melalui beberapa tahapan, meliputi: 1).  Tahap mengkaji konten 

dalam tingkat kreatif, produksi dan penyuntingan. Dalam tahap ini awak media 

akan bekerja secara otomatis layaknya badan sensor internal; 2). Tahap QC 

(quality control) yaitu tahap pengujian kualitas gambar dan suara; 3) Tahap 

sensor. 

Panduan awak media tradisional bekerja selanjutnya mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Berkaitan dengan konten erotisme pasal 

1 ayat (1) tentang Pornografi menyebutkan : “Pornografi adalah gambar, sketsa, 

ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 

percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk 

media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat 

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 

masyarakat” (Kemenag, 2017). 

Selain itu media tradisional juga memperhitungkan pengaturan jam tayang 

program menurut kelompok usia penonton.  Di Amerika ketentuan layak tonton 

menurut kelompok usia, menurut Straubhaar diatur dalam ketentuan rating 
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MPAA (Motion Picture Association of America), yakni sistem rating terhadap 

film-film bisokop yang dibentuk pada tahun 1968. MPAA merupakan organisasi 

perdagangan industri yang mewakili film-film besar di Amerika.  Rating ini 

dibuat untuk menghindari tindakan penyimpangan perilaku di masyarakat, asusila, 

dan mengikuti adegan-adegan kekerasan dan seksualitas di kehidupan sehari-hari, 

seperti yang ditemui pada konten film-film layar lebar.    Kategori MPAA ratings 

terdiri dari: 1). G - tontonan untuk segala usia, tidak ada adegan seks dan 

kekerasan; 2). PG (Parental Guidance) menjelaskan kategori keterlibatan orang 

tua atau mendamping anak-anaknya ketika menonton konten-konten yang agak 

sedikit vulgar dalam adegan kekerasan dan seksualitas; 3). PG-13: di tahap ini 

orang tua sangat disarankan mendampingi anak-anak di bawah usia 13 tahun saat  

menonton adegan-adegan yang tidak wajar di usia mereka; 4). R (Restricted) yaitu 

film-film yang secara jelas-jelasan menampilkan adegan kekerasan dan adegan 

sex seperti mempertontonkan aurat. Penonton di bawah usia 17 tahun wajib 

ditemani orang tua ketika menonton; 5). NO-17, yaitu pelarangan menonton 

secara total bagi anak-anak di bawah usia 17 tahun (Straubhaar, 2016, p. 221). 

Jelas bahwa antara media tradisional dan media baru memiliki tradisi yang 

jauh berbeda dalam hal proses penyampain hiburan dan informasi. Pada media 

tradisional, sumber informasi terdiri dari beberapa divisi yang menguji layak 

tidaknya suatu konten informasi. Sehingga ketika media mengekspos budaya 

massa berupa seni dan musik, menurut Severin dan Tankard,” seseorang dapat 

meningkatkan rasa, selera dan apresiasinya terhadap seni, meski anggapan ini 

buat sebagian orang kurang tepat mengingat ada beberapa media yang justru 
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merusak makna berkesenian.”  (Severin & Tankard, 2005, p. 388). Dalam media 

baru, setiap individu bebas merdeka menjadi sumber informasi. Kelompok sosial 

yang memiliki modal kuat akan lebih mudah memroduksi pesan-pesan dibanding 

kelompok sosial yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi. Hal 

ini disiasati produser dangdut koplo dalam „upaya‟nya menaikkan popularitas 

artis-artis dangdut koplo daerah ke tingkat artis nasional sekaligus memenuhi 

kebutuhan hiburan masyarakat luas, umumnya mereka yang berasal dari golongan 

ekonomi menengah ke bawah.     

Proses penggarapan video konten vulgar dangdut kolpo dilakukan oleh 

produser lokal dengan teratur dan terencana. Seperti pertunjukan musik pada 

umumnya, hiburan dangdut koplo melibatkan banyak pekerja untuk menangani 

beberapa pekerjaan, terdiri dari penata panggung, cahaya, gambar, suara serta 

penyunting gambar.    Hasil video rekaman tidak mesti dikerjakan oleh editor 

profesional, tapi dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki aplikasi ataupun 

software pada komputer rumahan sekalipun. Hasil akhir video kemudian 

digandakan dan dijual sebagai VCD bajakan, juga diunggah pada YouTube. 

Pekerjaan editan di antaranya meliputi penambahan caption, logo, running text 

dan animasi yang mempromosikan rumah produksi. Dan, video inilah yang pada 

akhirnya diunggah di media sosial, dimana gaya dan kualitas video pertunjukan 

musik semakin jauh dari estetika seni. Mengingat editor hanya mengeksploitasi 

gambar-gambar, teks, animasi vulgar, bukan pada esensi pertunjukan musiknya. 

Eksploitasi gambar atau teks vulgar oleh editor video seolah menggambarkan 

kegiatan pedagang kaki lima yang berteriak,”Obral…obral..!”. 
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Setiap tontonan memiliki audiensnya masing-masing. Mereka yang 

menyukai dangdut koplo akan setia menikmati video-video yang disediakan, 

termasuk memberi komentar. Namun tidak jarang juga masyarakat di luar audiens 

dangdut koplo memberikan tanggapan dalam bentuk komentar terhadap gerakan 

dan aksi erotis. Komentar mengalir dalam berbagai ungkapan, apakah itu caci 

maki, pujian, hujatan dan lain-lain. Kesemuanya diungkapkan dalam bahasa yang 

sangat vulgar. Laman komentar YouTube dimanfaatkan sebagai forum 

pertarungan, selain sebagai sarana untuk meluapkan ekspresi-ekspresi cabul. 

Keadaan ini seperti yang dijelaskan oleh Kellner bahwa  media dan teknologi 

informasi dijadikan sebagai sarana pemberdayaan oleh kelompok marginal atau 

masyarakat kelas bawah yang selama ini kurang mendapat perhatian khusus oleh 

media tradisonal. Media sosial dijadikan sarana untuk mencurahkan dan 

mengekspresikan apa saja yang dipikirkan dan dirasakan oleh individu (Kellner & 

Share, 2007). 

Bentuk komunikasi di era digital menurut Castells yaitu pergeseran bentuk 

komunikasi media tradisional sebagai media massa ke bentuk komunikasa massa 

yang baru, yaitu mass-self communication. Dikatakan komunikasi massa karena 

sebuah pesan yang disampaikan melalui media baru memilki potensi jangkauan 

audiens yang tersebar luas di seluruh dunia.   Pada waktu yang bersamaan terjadi 

self-generated, yaitu tindakan memaknai teks media menurut buatannya sendiri. 

Seorang penerima pesan yang memiliki potensi mengkritisi dapat dianggap tidak 

berguna, kecuali konten hasil seleksinya sendiri. Kebaruan dari mass-self 

communication adalah bertemunya masyarakat global di media baru, saling 
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berinteraksi, saling melengkapi, hingga memunculkan kelompok-kelompok sosial 

dengan perubahan kultur di dalamnya, sebagai akibat dari proses interaksi 

individu yang ada di dalam kelompok tersebut (Fuchs, 2014, p. 75). 

Tradisi pengolahan informasi di media baru, komunikator yang adalah 

publik atau masyarakat umum (individu, kelompok sosial, atau organisasi) 

menurut Henry Jenkins berlangsung dalam kultur partisipasi yang terbagi dalam 

empat area, disebut “The Four Cs”: Create, Connect, Circulate dan Collaborate
3
 

(Buffardi, 2013). Sirkulasi (circulate) berbeda dengan distribusi pesan yang 

dilakukan oleh media tradisional.  Sirkulasi pesan dikerjakan oleh network saat 

menerima dan mengirim konten dari satu komputer ke komputer lain. Sirkulasi 

adalah bagian dari distribusi termasuk unauthorized distribution demikian istilah 

Jenkins dalam mengartikan adanya pembajakan konten (piracy).  Kualitas pesan 

rentan dengan konten-konten yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, terutama 

dalam hal moral.  

Dalam pandangan ideologis teori hegemoni Antonio Gramsci, menurut 

Boggs seperti yang dikutip oleh Lull, kelompok dominan merupakan kelompok 

yang memiliki akses kuat dalam memanfaatkan media massa. Media dijadikan 

sarana untuk memperkokoh kedudukannya sebagai pengendali, peningkat 

kekayaan dan status, menurut prinsip, kultur dan standar moral yang mereka 

terapkan pada publik (Lull, 1995, p. 33). Pada hakikatnya, kelompok dominan 

inilah yang memroduksi dan mereproduksi konten, merubah makna dan 

                                                           
3
 The new skills that are required in a participatory culture are in the areas of the four Cs that 

Jenkins identifies: Create, Circulate, Connect, Collaborate, “new skills for a digital media 

curriculum that incorporates new literacies for this digital age” (Cupaiolo, 2012).  
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mengembangkan berbagai kreasi dan ide menurut selera kelompok sosial yang 

berada di bawah dominasinya. Sebagai pemegang kunci dalam lembaga sosial, 

kelompok dominan senantiasa menggarap konten-konten semenarik mungkin di 

mata publik. 

Publikasi, exposure dan reaksi masyarakat terhadap konten vulgar 

berlangsung dalam   intensitas tinggi. Video pertunjukan dangdut koplo di 

YouTube bukan sebagai barang langka untuk dinikmati meski sebagian 

masyarakat menentang dan berharap konten-konten vulgar tidak dijadikan sebagai 

hiburan pada ranah publik. Fenomena dangdut koplo dengan konten vulgar dalam 

kedudukannya sebagai hiburan rakyat, sesuai dengan pandangan Teun van Dijk 

merupakan peperangan antara kelompok dominan dan kelompok yang didominasi 

(macro vs micro) yang tidak dicermati publik akibat kurangnya pemahaman 

dalam mengonsumsi informasi melalui media. Makro berperan sebagai pengakses 

wacana sekaligus mengendalikannya, disamping kendali teks, konteks dan kognisi 

audiens. Mikro mengonsumi bahasa, teks, wacana dengan melakukan interaksi 

verbal di antara sesamanya dimana hubungan sosial berujung pada situasi 

ketidakseimbangan dan dominasi (Dijk T. A., 2015, p. 355).  

Keberadaan media dan teknologi informasi dan komunikasi digunakan 

oleh kelompok marjinal sebagai alat untuk pemberdayan diri. Artinya internet 

dijadikan sebagai peluang untuk secara leluasa mengeskpresikan hasrat dan 

keinginan individu yang selama ini diabaikan oleh media tradisional.  Bersamaan 

dengan itu, kelompok dominan (pemodal) turut mensiasati keadaan sosial dengan 

memproduksi hiburan dangdut koplo yang kental dengan konten vulgar dan 
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menyuguhkannya pada kelompok marjinal tanpa mematuhi aturan seperti yang 

diterapkan pada media penyiaran.        

Konten vulgar yang pada awalnya dirancang, diproduksi dan difasilitasi 

oleh kelompok pemodal untuk menghibur mayarakat marjinal, diwacanakan dan 

berkembang sebagai pertunjukan tanpa kendali atau aturan. Bukan hanya 

kelompok dominan saja, tapi kelompok yang terdominasi pun turut mereproduksi 

vulgaritas atas nama kebebasan berekspresi, membentuk kekuatan sosial dan 

melihat persitiwa tersebut sebagai hal yang wajar. 

Dari latar belakang inilah teridentifikasi masalah yang bersinggungan 

dengan situasi sosial yaitu: 1). Produksi konten vulgar pada pertunjukan dangdut 

koplo dijadikan sebagai wacana oleh kelompok masyarakat yang memiliki 

kekuatan akses dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; 2). 

Teknologi informasi dan komunikasi sebagai medium ”everyday life” yang 

berlandaskan prinsip demokrasi dalam penggunaannya, dijadikan masyarakat 

sebagai sarana berapresiasi dan berekspresi menurut hasrat dan keinginan 

individu; 3). Individu-individu yang tergabung atas kesamaan hasrat dan minat 

membentuk suatu kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan baru, sehingga 

pada akhirnya turut serta mengendalikan konten-konten vulgar pertunjukan 

dangdut koplo; 4). Hiburan dangdut koplo sebagai hiburan rakyat namun sarat 

dengan konten vulgar diproduksi, disirkulasi, disaksikan, dinikmati pada ranah 

publik yang dapat dijangkau oleh berbagai golongan usia dan latar belakang 

sosial.  
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1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, media dan teknologi 

informasi dan komunikasi digunakan sebagai alat pemberdayaan diri oleh 

masyarakat, terutama mereka yang sering termarjinalisasi oleh media 

konvensional, kini meraih kebebasan dan peluang menyampaikan atau berbagi 

pengalaman, keperdulian dan kejadian sehari-hari di sekitarnya dalam bentuk 

ekspresi melalui media sosial.  Di sisi lain kelompok dominan menggunakan 

peluang teknologi informasi dan komunikasi dengan menyediakan hiburan 

alternatif yang berhubungan erat dengan apa yang disukai oleh masyarakat 

marjinal selama ini. Keberadaan teknologi komunikasi bersama-sama difungsikan 

sebagai alat pemberdayaan, kebebasan, dominasi, manipulasi ataupun untuk 

memperoleh „pencerahan‟. 

Kelompok penguasa dan kelompok yang dikuasai sama-sama membangun 

dan mengembangkan konten vulgar sebagai wacana yang ditunjang oleh 

teknologi digital. Menjadi pertanyaan sekarang adalah:  1). Bagaimana konten 

vulgar pada pertunjukan dangdut koplo yang secara umum dinikmati oleh 

berbagai golongan usia dijadikan sebagai wacana; 2). Bagaimana proses produksi 

dan reproduksi konten, berikut proses penerimaanya; 3).  Bagaimana penerimaan 

dan dampak dari wacana konten vulgar dalam kehidupan sosial.  

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam permasalahan, maka 

penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode kualiatif dengan 

pendekatan kritis. Konsep-konsep yang berkaitan dengan konten vulgar akan 

dijabarkan sesuai dengan teori analisi wacana kritis serta teori hegemoni. 
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Penekanan konsep konten vulgar terletak pada relasi hubungan sosial antara 

produser sebagai kelompok dominan; artis, dan audiens sebagai kelompok yang 

didominasi yang secara tidak langsung turut memperkaya konten vulgar. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara metode trustworthiness, yakni 

observasi keabsahan deskripsi data menurut pandangan Lincoln dan Guba. Data-

data kemudian akan dianalisa dan dijelaskan dengan analisis wacana kritis dalam 

model kerangka analisis tiga dimensi Norman Fairclough.   

 

1.3. Tujuan Penelitian    

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis menetapkan beberapa 

tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:   

1. Untuk menyelidiki dan menjelaskan teknik dan strategi dari wacana 

konten vulgar dalam pertunjukan dangdut koplo. 

2. Untuk menganalisa proses produksi dan penerimaan konten vulgar dalam 

struktur sosial.  

3. Untuk menjajaki dan menjelaskan pengaruh wacana dalam kehidupan 

sosial. 

 

1.4. Kegunaan atau Manfaat Penelitian  

 

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi di 

bidang studi ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya, yang membahas 

tentang produksi serta dampak vulgaritas pada pertunjukan musik lokal. 

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk mengevaluasi penggarapan 

program hiburan musik sebagai suatu karya seni dan produk budaya.  
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3. Secara umum penilitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat atau mewaspadai praktik pembudidayaan vulgarisme melalui 

media sosial di balik kedok hiburan.  

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Gagasan dari penelitian ini berawal dari pengamatan penulis terhadap 

reaksi masyarakat terhadap konten vulgar pada pertunjukan musik yang beredar di 

media sosial. Musik secara universal dinikmati sebagai hiburan atau sebagai 

sarana melepaskan diri dari kepenatan dan kejenuhan. Orang biasanya menjadi 

rileks, senang, atau terhanyut dalam suatu nostalgia atau sebaliknya 

mendatangkan insprirasi. Oleh sebab itu peranan musik sangat berarti dalam jiwa 

seseorang.  

Dengan hadirnya media sosial, mayarakat memiliki banyak pilihan 

medium hiburan musik, baik secara audio maupun audio-visual. YouTube salah 

satu media sosial yang paling banyak memberi informasi hiburan bagi para 

pengguna gadget. Saat ini hampir setiap orang menggunakan perangkat teknologi 

internet di kehidupan sehari-hari. Tua-muda, miskin-kaya, berpendidikan atau 

kurang pendidikan, semua berkumpul dalam global village berlomba mengakses 

dan mengonsumsi informasi. Umumnya konten-konten informasi di media sosial 

sangat mudah diakses, hanya dengan syarat memiliki kuota akses penggunaan 

jalur telekomunikasi. 

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat tema Wacana Konten Vulgar 

Pada Video Pertunjukan Dangdut Koplo di YouTube. Konten-konten vulgar yang 
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dimaksud adalah penggambaran, pengucapan, pengarahan, serta elemen-elemen 

konsep lingusitik lainnya yang disampaikan kepada masyarakat dalam kemasan 

hiburan. Berkaitan dengan sudut pandang penelitian yang digunakan peneliti, 

maka konteks vulgar yang akan dikaji terdiri dari beberapa sumber kajian. 

Konteks-konteks yang dimaksud meliputi: 1) Konteks vulgar sebagai pernak-

pernik mencolok yang dijadikan sebagai bahan komoditas media, 2). Konteks 

konten vulgar yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang berlaku 

sehubungan dengan pornografi dan pornoaksi; 3) Konteks konten vulgar berupa 

sikap dan tindakan yang diproduksi dan direproduksi bersama oleh masyarakat 

kaum elit (produser) dan masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai penonton.  

Dengan kata lain, konten vulgar merupakan hasil dari kegiatan bersama dalam 

suatu kelompok sosial. Poin ke-tiga inilah yang dijadikan sebagai batasan 

permasalahan dalam penelitian.  

Bertolak dari konteks konten vulgar sebagai hasil produksi dan reproduski 

sikap dan perilaku secara bersamaan dalam suatu kelompok sosial, maka penulis 

akan memfokuskan pada hal-hal vulgar yang diproduksi melalui tindakan dan 

perilaku produser, artis, audiens dan masyarakat umum. Bagaimanan produser 

mempersiapkan, memproduksi, mengedit, dan menyirkulasikannya. Bagaimana 

juru kamera pertunjukan menentukan komposisi dan sudut pengambilan gambar, 

bagaimana artis menjalankan tugasnya sebagai tokoh sentral konten vulgar seperti 

menentukan kostum, mempertontonkan gerakan tubuh, berikut interaksi dengan 

pemain musik dan penonton. Serta, bagaimana audiens dan penonton turut 
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mewujudkan aksi-aksi vulgar saat pertunjukan berlangsung (on location), juga 

memberikan reaksi terhadap video pertunjukan yang disaksikan di YouTube.    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 




