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Abstract 

Sexual harassment is a form of crime and decency that causes misery or 
acts both physically, psychologically, neglect and all acts that result in deprivation 
of rights. Sexual harassment is anything related to intentional or unintentional 
sexual intercourse. This act of sexual harassment itself usually occurs due to an 
imbalance in the power relay experienced by the victim. So many victims are 
reluctant to voice what happened to them. In this case the film can be a form of 
social criticism that occurs in that society. One of them is a short film which is 
currently able to provide an overview of how sexual harassment occurs and the 
impact experienced by the victim. This research uses a qualitative approach 
method, in outline qualitative method is a procedure in obtaining descriptive data 
in the form of written or spoken words from other people and observable behavior 
(Pawito, 2008:35). In addition, this research takes the form of qualitative analysis 
research using Roland Barthes's semiotic method with the aim of looking at the 
contents of the implicit communication messages by way of interpretation and 
analysis, this method focuses on signs and text as the object of study. In this 
research it is known that there are many forms of inequality of power relations such 
as domination over other parties, unconsciousness of the oppressed, control over 
resources, and imbalanced relations. In addition, in this study it was concluded that 
forms of domination and unequal relationships are factors that motivate a person 
to commit acts of sexual harassment. 

Keywords: Short Film, Sexual Harassment, Inequality of Power Relations, 
Semiotics 

 

Pendahuluan 

 Pelecehan seksual adalah bentuk tindakan kejahatan dan kesopanan yang 

telah dibahas pada bab kitab UU NO 35 tahun 2014 tindakan yang menimbulkan 

kesengsaraan atau tindakan baik secara fisik, psikis, penelantaran dan segala tindak 

yang menimbulkan perampasan hak. Pelecehan seksual segala yang berkaitan 

dengan seksual yang disengaja atau tidak disengaja. Tindakan seksual yang 
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dilakukan dengan paksaan seperti meminta berhubungan badan dengan paksaan dan 

dengan cara yang tidak lazim oleh pelaku atas korban. Dan kemudian menimbulkan 

ketidak-nyamanan pada korban.  Dengan penyebutan atau nada yang berkaitan 

dengan seksual, seperli melihat payudara. 

Dalam RUU tentang kekerasan seksual, terdapat dua macan bentuk pelecehan 

seksual yang berupa pelecehan fisik dan pelecehan seusla non fisik. Pelecehan 

seksual secara fisik kebanyakan terjadi pada perempuan seperti pemerkosaan, 

pencabulan, meraba bagian tubuh, atau menggesekkan alat kelamin pelaku kepada 

korban. Sedangkan pelecehan non fisik diantaranya adalah komentar yang bernada 

seksual seperti panggilan sayang atau sebutan yang merendahkan, tatapan pada 

bagian tubuh korban. Secara garis besar pelecehan seksual dapat diartikan sebagai 

Tindakan yang dikonotasikan sebagai hal seksual yang hanya dikehendaki oleh satu 

pihak sebagai pelaku. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) 

mencatat sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi dari Januari sampai 

November 2021. Sementara itu, Komnas Perempuan juga mencatat ada 4.500 aduan 

terkait kekerasan seksual yang masuk pada periode Januari hingga Oktober 2021. 

Januari 2022 terdapat laporan 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 

Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual 

pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. Data tersebut berasal dari laporan yang 

didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak 

(Simfoni PPA). 

Satu dari lima perempuan yang ada di dunia, paling tidak pernah mengalami 

kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan oleh laki-laki. Pada tahun 1998, 

kekerasan terhadap perempuan merupakan penyebabk kematian 10 terbesar di 

dunia yang terjadi pada perempuan usia produktif. Dari 50 survei penduduk 

diseluruh dunia, terdapat 10-50% perempuan mengaku pernah mengalami 

kekerasan baik dalam bentuk pukulan atau disakiti secara fisik oleh pasangan hidup 

mereka  (Nurmawati & Sundari, 2014). 

Dengan adanya media mssa seseorang dapat memperoleh infomasi dari 

belahan dunia dari jarak yang sangat jauh. Burhan Bungi (2006) dalam bukunya 
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menjelaskan bahwa media massa merupakan agent of change, media massa juga 

menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap waktu menjadi corong 

kebudayaan, katalisator perkembangan budaya.  

Dalam hal ini film merupakan media massa yang mampu menjangkau 

khalayak ramai melalui media massa modern. Karakter film merupakan media 

massa yang mempu membentuk semacan visual publik consensus. Hal ini 

dikarenakan isi film selalu terhubung langsung dengan nilai-nilai kehidupan yang 

ada di masyarakat dan sesuai dengan selera publik. Sehingga dapat dipahami bahwa 

film merupakan sebuah potret atau gambaran kehidupan masyarakat. Sebuah film 

akan selalu tercipta dari realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

dan diproyeksikan kedalam bentuk layar lebar, (Sobur:2002) 

Realitas yang terkandung dalam sebuah film bisa berupa sebuah realitas yang 

sebenarnya, atau juga bisa berupa realitas imajinasi pembuat karya film. Setiap film 

yang dibuat pasti menawarkan sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada para 

penontonnya. Film harus mampu meyampaikan pesan secara efektif, jangan sampai 

sebuah film tidak mampu menyapaikan inti pesan yang ada. Dengan menonton film 

kita akan diajak untuk menembus ruang dan waktu.dimana latar cerita film tersebut. 

Sebuah film biasanya akan menceritakan kepada kita tentang bagaimana kehidupan 

masyarakat pada masa lampau, cara menghadapai masalah masa kini dan harapan 

manusia di masa mendatang. 

Pada masa kini, perkembangan film pendek sudah sangat besar dan 

diapresiasi oleh beberapa festival film besar dan ajang penghargaan perfilman. 

Menandakan kemajuan film pendek pesat dari berbagai aspek, milai dari kuantitas, 

kualitas dan publikasi. Dimasa kini film pendek diyakini bahwa dapat menjadi 

sarana filmmaker untuk berkarya, dikenal dan menjadi jalur ke dunia professional. 

Sutradara seperti Martin Scorsese, Christoper Nolan, Tim Burton dan James Wan 

memproduksi film pendek sebelum menjadi popler seperti sekarang ini. 

Film pendek sendiri pada umumnya mengangkat isu-isu yang terjadi di 

masyarakat sebagai tema utama pembuatannya. Hal ini dikarekana film pendek 

digunakan untuk menyampaikan kritik sosial yang terjadi di masyakat. Salah 

satunya adalah isu tentang konsep rilasi kuasa. 
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Michel Foucault (1997) menjelaskan bahwa konsep kekuasaan terkait dengan 

pengetahuan. Beliau memaparkan penjelasannya bahwa terdapat relasi yang 

dinamis antara kekuasaan dan pengetahuan. Berbeda dengan pandangan-pandangan 

lama yang beranggapan bahwa pengetahuan hanya mungkin berkembang diluar 

wilayah kekuasaan antara pengetahuan dan kuasa. Namun pada kenyataannya tidak 

ada praktik pelaksanaan kuasa yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada 

pengetahuan yang di dalamnya tidak mengandung relasi kuasa. 

Please Be Quite merupakan film pencek yang berdurasi 20 menit dan 

dibintangi oleh Sheryl Sheinafia, Verdi Solaiman dan Canti Tachril. Dimana film 

tersebut menceritakan tentang perempuan korban pelecehan seksual dan saksinya 

yag dipaksa harus diam. Film pendek ini ditulis oleh Willaim Adiguna dan sudah 

diputar dalam Official Selection Jakarta Film Week 2021 

Perkembangan dunia film Indonesia juga merambah sebagai wadah protes 

akan sebuah kondisi atau permasalahan masyarakat, dari yang umumnya bersifat 

hiburan. Banyak film yang mengangkat isu-isu seputar pelecehan seksual. Dimana 

kebanyakan korban dalam film tersebut adalah seorang perempuan. Salah satu film 

Indonesia yang mengangkak perihal pelecehan seksual adalah Please Be Quite. 

Sebuah Film pendek berdurasi 20 menit ini mengisahkan Sarah yang pada suatu 

malam menyaksikan rekan kerjanya mengalami pelecehan seksual oleh bosnya. 

Meski ada saksi, rekan kerjanya yang bernama Putri justru menolak untuk 

melaporkan hal tersebut karena tahu akan sulit untuk berhasil. Hal ini kemudian 

membuat Sarah akhirnya melakukan konfrontasi langsung dengan sang bos dan 

mengancam akan melaporkan hal tersebut. Namun, Sarah akhirnya gagal karena 

ketimpangan kuasa yang dimiliki oleh bosnya. 

Film pendek ini berhasil menggambarkan betapa sulitnya penyintas 

pelecehan seksual Indonesia dalam melaporkan kasus yang mereka alami. Apalagi, 

jika pelakunya adalah orang yang punya harta melimpah atau kekuasaan yang 

tinggi. 

Untuk mengenalisis penelitian ini, peneliti menggunakan analisis semiotika. 

Dimana analisis semiotika ini sesuai dengan paradigma kritis, analisis semiotika 

sendiri bersifat kualitatif. Penelitian ini mampu memberikan peluang untuk 



6 
 

dibuatnya interpretative-interpretatif alternatif. Dalam penerapannya metode 

semiotik ini mengharapkan pengamatan secara menyeluruh dari suatu isi teks, 

termasuk cara pemberitaan maupun istilah-istilah yang digunakan. Dalam hal ini 

peneliti diminta utuk memperhatikan koheren makda antara bagian. Peneliti 

diminta untuk memperhatikan makna antara bagian dalam teks itu dan koherensi 

teks dengan konteksnya (Sobur: 2006). 

Oleh sebab itu dengan menggunakan metode semiotik, peneliti berusaha 

menggali informasi atau realitas yang didapatkan melalui interpretasi simbol-

simbol dan tanda-tanda yang ditampilkan dalam film pendek. Analisi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah semiotik yang dipaparkan oleh Roland 

Barthes, karena secara umum peneilitan ini pada akhirnya akan menggambarkan 

pesan dan penjelasan lebih rinci dari segi makna yaitu makna denotasi, konotasi 

serta mitos yang terkait dengan realitas pelecehan 

 

Rumusan Masalah 

 Penjelasan di atas merupakan gambaran untuk menjelaskan rumusan 

masalah yang akan diteliti. Yaitu bagaimana simbol-simbol ketimpanga relasi 

kuasa yang dapat memicu terjadinya pelecehan seksual di dalam film pencek Please 

Be Quite. Dan bagaimana pemaknaan simbol-simbol ketimpangan relasi kuasa 

yang berkibat pada pelecehan dan dampak-danpak lainnya dalam film Please Be 

Quite.   

Kajian Teori 

1. Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual 

Pengertian tentang kekerasan seksual telah dijelaskan oleh komisi Nasional 

Anti Kekerasan terhadap  Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan (2017) dalam 

Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Didalamnya dijelaskan 

bahwa kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, 

menyerang dan/atau melakukan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual 

seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa dan bertentangan dengan 

kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tersebut tidak mampu 

memberikan persetujuan adalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa 
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dan/atau gender dan/atau sebab lainnya, yang berakibat atau dapat berakibat 

penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara 

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. 

Bentuk kekerasan seksual tersebut lebih jelasnya terbagi menjadi sembilan 

jenis yaitu: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, 

pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan dalam perkawinan, pemaksaan dalam 

pelacuran, perbudaan seksual dan penyiksaan seksual.  

 Sedangkan pelecehan seksual sendiri merupakan bentuk turunan dari 

kekerasan seksual.  Menurut Utami (2016) dalam penelitiannya menjelaskan 

bentuk-bentuk pelecehan seksual menjadi lima yaitu; 

1. Pelecehan fisik, merupakan segala bentuk tindakan sentuhan fisik dan 

mengarah pada perbuatan seksual, menyentuh, memijat, memeluk, 

menepuk, mencium mengelus, atau menempelkan bagian tubuh yang 

dapat diartikan sebagai kontak fisik 

2. Pelecehan verbal, adalah bentuk pelecehan seksual dalam bentuk 

ucapan yang tidak diinginkan tentang bentuk fisik maupun bagian 

tubuh orang lain 

3. Pelecehan non-verbal, gestur dan bahasa tubuh yang menjurus kepada 

tindakan sensual juga merupakan salah satu bentu pelecehan seksual 

4. Pelecehan visual, sebuah tindakan yang memperlihatkan dan 

mempertontonkan konten berbau sensual kepada orang lain tanpa 

persetujuan 

5. Pelecehan psikologis, bisa berupa suatu tindakan yang merendahkan 

seseorang yang membuat orang lain tidak stabil secara emosiona. 

 Menurut ILO (Interantional Labour Office), Berdahl (2007), dan 

Willness, Steel, & Lee (2007) terdapat 2 jenis pelecehan seksual berdasarkan 

motif atau tujuan pelaku pelecehan seksual yang umum terjadi di lingkungan 

kerja, yaitu quid pro quo dan hostile environment harassment.  

1. Pelecehan sekual quid pro quo, dimana karyawan harus mentolerir 

tindakan pelecehan seksual sebagai imbalan atas pekerjaan yang 
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diberikan, kenaikan gadi, tunjangan pekerjaan, memperoleh promosi 

ataupun untuk menghindari segala bentuk sanksi. 

2. Lingkungan kerja yang tidak bersabar, dimana hal ini berujung pada 

tindakan intimidasi, sikap bermusuhan, atau sikap kasar yang 

menggangu keryawan untuk bekerja sesuai dengan keinginannya. 

 

2. Ketimpanga Relasi Kuasa 

Michale Foucault telah menjelaskan bahwa kekuasan yang dimiliki dan 

dimaksudkan bukan hanya terdapat pada lingkugan kerja atau lemaba negara. 

Kekuasaan juga bisa dipahami kepada struktur yang menlahirkan rentetan aturan-

aturan yang wajib dipatuhi oleh sekelompok individu. 

Namun Foucault juga mengartikan bahwa kekuasaan lahir dari mana saja dan 

dimana saja. Hal ini menjelaskan bahwa teori yang dikemukakan oleh Foucault 

tentang kekuasan tersebut dapat terjadi pada sebuah hubungan atau relasi, dimana 

setiap relasi pasti ada kekuasaan (Foucault: 1997). 

Foulcault menjelaskan bahwa relasi kuasa bisa lahir dari mana saja. Hal ini 

menjelaskan bahwa teori yang dikemukakan oleh Foucault tentang kekuasan 

tersebut dapat terjadi pada sebuah hubungan atau relasi, dimana setiap relasi pasti 

ada kekuasaan (Foucault: 1997). Kekuasaan sendiri bisa terwujud dalam bentuk apa 

saja, baik dalam hal dominasi kekuasaan, pengetahuan dan pengelaman, informasi, 

maupun bentuk suber daya lainnya yang mampu mempengaruhi perilaku khalayak. 

Foulcault juga menjelaskan bahwa tidak ada praktek pelaksanaan kekuasaan 

yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya 

tidak memandang relasi kuasa (Foucault & Muzir, 2002). Dari penjelasan tersebut 

dapat kita ambil garis besar bahwa: 

1. Dalam relas kuasa pasti terdapat pihak-pihak yang memegang 

dominasi, dimana dalam hal ini pihak yang memegang otoritas akan 

berusaha untuk mempertahankan dominasinya atas pihak lain 

2. Ketidak sadaran pihak yang tertindas, biasanya hal ini dapat terjadi pada 

lingkup organisasi yang mana sejak awal pihak yang didominasi tidak 

sadar jika dirinya berada pada posisi tertindas 
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3. Penguasaan atas sumber daya, sumber daya disini dapat berupa 

kemudahan akses informasi maupun kematangan pengalam dalam 

lingkup pekerjaan. 

4. Adanya ketimpangan relasi, hal ini bisa terjadi karena pihak dominan 

memiliki relasi yang lebih luas selama masa kehidupannya. 

 

3. Definisi Film  

Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara umum 

lebih sering disebut sebagai sinema. Sinema sendiri berasal dari istilah kata 

kinematic atau gerak. Film juga sebenarnya merupakan lapisan-lapisan cairan 

selulosa, biasa di kenal di dunia para sineas sebagai seluloid. 

Definisi Film Menurut UU 8/1992, adalah karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas 

sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, 

dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan 

ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau 

tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem 

Proyeksi mekanik, eletronik, dan/atau lainnya (Eneste: 1989). 

Film dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 adalah suatu 

karya cipta sei dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-

dengar yang berdasarkan asas sinemtografi dengan direkam menggunakan pita 

seloloid, pita video, piringan video, atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya 

dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elktronik 

atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukan atau dapat 

ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik lainnya. 

 

4. Film Pendek Sebagai Kritik Sosial 

Film pendek merupakan salah satu produk komunikasi massa yang popular 

dan banyak digemari oleh masyarakat sebagai media hiburan dikala senggang. 

Berbagai fenomena permasalahan yang terjadi dimasyarakat mampu dituangkan 



10 
 

dalam ide cerita film pendek sebagai bentuk realitas sosial yang terjadi. Film dapat 

menjadi sebuah sarana yang menggambarkan realitas yang kemudian disajikan 

kepada audiens (Giovani: 2020). Bukan hanya sebagai media hiburan dan media 

edukasi, film pendek juga mampu menjadi media yang mempresentasikan dari 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat sosial. Film pendek 

mengandung pesan-pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh pembuat film yang 

kemudian dikemas dengan apik dan menarik, sehingga mampu mempengaruhi 

audiens. 

Kritik sosial ini terjadi kerena adanya penyimpangan dan penyelewengan 

oleh seseorang atau suatu kelompok yang tidak sesuai denga nilai sosial yang 

berada dimasyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat, berbagai macam 

permasalahan berupa gejala-gejala sosial yang meresahkan menjadi dasar 

munculnya sebuah kritik, seperti tindakan criminal, pencemaran lingkungan, 

kemiskinan, dan pelanggaran norma-norma yang ada di masyarakat. Dengan 

adanya kritik sosial diharapkan mampu untuk membawa perubahan sosial. 

Kritik sosial dapat disapaikan melalui berbagai cara salah satunya melalui 

media massa yang terbagi menjadi beberada media, media cetak, media penyiaran, 

dan film. Jika dalam dunia jurnalistik yag sangat menguatamakan realitas dan harus 

sesuai dengan kode etik jurnalistik yang menjadi batasannya, maka film pendek 

hampir tidak memiliki batasan hukum yang semacam itu. Karena itu, kritik dalam 

film pencek dapat disampaikan dengan lebih bebas. Sifat pesan yang 

disampaikannya dapat berupa gagasan, sudut pandang, perspektif yang berbeda 

dalam melihat permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat 

(Asri, 2020). 

 

5. Semiotika 

Roland Barthes adalah seorang penerus dari pemikiran Saussure. Saussure 

tertarik dengan cara komplek dari kalimat mana yang dibentuk dan bagaimana cara 

kalimat tersebut mampu membentuk makna yang sesuai, hanya saja Saussure tidak 

tertarik tetang bagaimana suatu kalimat yang dibentuk dan memiliki makna dapat 

menyampaikan arti yang berbeda kepada orang lain disituasi berbeda. Untuk itulah 
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Roland Barthes melanjutkan pemikiran ini dengan menekankan interaksi antara 

teks dan pengalaman pribadi dan budaya dari penggunanya.  

Saussure sendiri menempatkan tada dalam konteks Bahasa komunikasi 

manusia yang terdiri dari dua bagian yaitu penanda/signifier dan petanda/signified. 

Penanda dapat diartikan sebagai apa yang terlihat, dikatakan, dibaca (aspek material 

dari bahasa) sementara petanda didefinisikan sebagai pikiran atau konsep, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa petanda adalah aspek mental dalam Bahasa (Sobur, 

2016:32) 

Kurniawan (2001:53) menjelaskan hubungan penanda dan petanda tersebut 

menghasilkan istilah ketiga yaitu seikat mawar sebagai sebuah tanda, dimana 

sebagai penanda seikat mawar hanyalah sebuah entitas tanaman jenis bunga yang 

biasa, atau lebih jelasnya seikat mawar sebagai penanda adalah kosong, sementara 

petanda seikat mawar adalah penuh (memiliki makna). 

Barthes dalam Alex Sobur (2009: 127) menjelaskan bahwa terdapat dua 

pemaknaan tanda, yaitu konotatif dan denotative, yang dikenal dengan sebutan Two 

Order of  Signification dimana suatu makna denotasi yang menjelaskan signifikansi 

tahap pertama, sebagai hubungan antar penanda dan petanda yang menghasilkan 

makna eksplisit, langsung, pasti, atau makna yang sesungguhnya sesuai denga 

kamus. Sedangkan makna konotasi sesuai dengan yang dijelaskan oleh John Fiske 

(2014:141) yaiut menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu denga 

perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai yang terlahir dari pengalaman 

kultural dan personal (Signifikansi tahap kedua). 

Berdasarkan kerangka Barthes, konotasi sangat erat kaitannya dengan operasi 

ideologi, yang lebih dikenal dengan sebuatn mito. Fungsi mitos menurut adalah 

untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang 

berlaku dalam suatu periode tertentu. Dalam mitos sendiri terdapat pola tiga 

dimensi yaitu penanda, petanda, dan tanda. Mitos merupaka sistem unik yang 

dibagun oleh suatu serangkaian pemaknaan yang sebelumnya telah ada. Seperti 

halnya konotasi, mitos merupakan sistme pemaknaan tahap kedua, didalam mitos 

inilah dimungkinkan terdapat tanda yang terdiri dari beberapa penanda yang lebih 

banyak disbanding petandanya. Sehingga dalam kenyataannya muncul sebuah 
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konsep secara berulang-ulang dalam bentuk yang berbeda-beda, mitologi sendiri 

mempelajari semua bentuk tersebut karena terdapat bentuk perbedaan yang 

repetitif.  

 

Metode Penelitian 

Peneltian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, secara garis besar 

metode kualitatif merupakan prosedur dalam memperoleh data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang lain dan perilaku yang dapat diamati (Pawito, 

2008). Selain itu penelitian ini mengambil bentuk penelitian analisis kualitatif 

menggunakan metode semiotika Roland Barthes dengan tujuan untuk melihat isi 

pesan komunikasi yang tersirat dengan ccara penafsiran dan analisis, metode ini 

berfokus pada tanda dan teks sebagai objek kajiannya. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, dengan studi semiotika yang dikemukakan oleh Roland Barthes 

dimana beliau menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana makna denotatif, 

konotatif, dan mitos dalam Film Please Be Quite. Dimana teori tersebut digunakan 

untuk menganalisis tentang bagiaman relasi kuasa menjadi pemicu pelecehan 

seksual pada perempuan yang ada di dalam Film tersebut. 

Objek penelitian ini adalah Objek penelitian ini adalah film Please Be Quite 

yang tayang di media sosial Youtube. Film ini merupakan film pendek bergenre 

Drama tentang sexploitasi yang menceritakan bagaimana seorang atasan laki-laki 

menggunakan kekuasaannya untuk membungkan karyawan perempuan atas 

tindakan pelecehan seksual yang dilakukan. Berhubung objek dari penelitian ini 

berupa film, maka dalam hal ini peneliti dengan cermat memperhatikan semua isi 

yang terkandung, baik berupa kata-kata, adegan, gerak gerik tubuh, serta istilah-

istilah yang digunakan sehingga diketahui bagimana relasi kuasa mendasari terjadi 

tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja dalam film pendek tersebut. 

 

Sajian dan Analisis Data 

Berdasarakan hasil sampling yang didapat dari 8 scene yang terdapat pada 

film, 4 scene menggambarkan tentang ketimpangan relasi kuasa yaitu pada scene 
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1,2,3, dan 7. Pada scene 4 sendiri terdapat simbol dari pelecehan seksual pada 

korban dimana baik simbol seksual secara verbal, non-verbal, pelecehan seksual 

biologis, maupun bentuk pelecehan seksual dengan pendekatan biologis. Pelecehan 

seksual Verbal sendiri terdapay pada perkataan Pak Benny. Sedangkan simbol-

simbol pemaknaan dari tahap denotatif dan konotatif dari pelecehan seksual quit 

pro quo terdapat pada scene 5,6,7, dan 8 dimana korban dan saksi terpaksa diam 

dan menanggung tindakan pelecehan seksual tersebut. Selain itu penggambaran 

bagaimana dampak psikologis yang terjadi pada korban yang tidak mampu 

memperoleh keadilan juga terlihat jelas pada scene tersebut. 

Ketimpangan Relasi Kuasa 

a) Scene 1 (0.00-144) 

  

Gambar scene 1 

Pada scene 1 ini menceritakan tentang suasana kantor di akhir waktu jam 

kerja dimana terdapat dua orang karyawan yang masih sibuk menyelesaikan tugas 

mereka. Karena sudah malam, Putri membuka pembicaraan dengan Sarah yang 

menjadi rekan kerjanya untuk mengajak pulang dan menyelesaikan pekerjaan 

mereka di rumah saja dengan alasan bahwa Putri ingin menonton drama korea. 

Berhubung pekerjaan Sarah tinggal sedikit lagi, Sarah-pun menyetujui usulan Putri 

dan memberikan peringatan bahwa dirinya tidak ingin mendapat teguran dari atasan 

mereka yaitu Pak Benny. Dalam scene terlihat bagaimana kekuasaan mampu 

mempengaruhi perilaku orang lain. Pak Benny yang menjadi seorang atasan 

memiliki tugas untuk mengingatkan, mengawasi, serta memberikan tindakan tegas 

atas: bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pegawainya. 

b) Scene 2 (01:45-02.41) 
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Gambar scene 2 

Pada scene 2 ini Pak Benny sebagai atakan datang dan langsung memanggil 

Putri yang tengah mengerjakan pekerjaan di meja kerjanya. Pak Benny langsung 

meminta Putri secara mendadak untuk bekerja lembur malam ini membantunya 

mengerjakan deadline dari marketing campaign Akira. Patri yang merasa tak enak 

menjelaskan bahwa dirinya tengah mengerjakan proposal dari Mbak Lenny yang 

deadline pekerjaan tersebut juga besok. Berhubungan Sarah yang sudah 

menyelesaikan perkejaannya hari ini mencoba menawakan diri untuk membantu 

menyelesaikan deadline marketing campaign Akira yang sempat ditawarkan oleh 

Pak Benny kepada Putri. Namun anehnya Pak Benny malah memberikan tugas 

Putri untuk Sarah dan tetap meminta Putri membantunya. Mendengar hal itu Sarah 

terpaksa menerima permintaan dari Pak Benny tersebut. Setelah keduanya setuju 

Pak Benny meminta Putri untuk langsung menuju kantornya setelah menyelesaikan 

makan malamnya. 

 Simbol yang dominanasi dalam scene salah satu nilainya adalah pihak yang 

memegang kekuasaan akan selalu mencoba untuk memanfaatkan dan 

mempertahankan dominasinya atas pihak lain. Seperti halnya dengan bagaimana 

Pak Benny tetap dengan keputusannya meminta bantuan kepada Putri meskipuan 

Sarah sudah menawakan diri.  

c) Scene 3 (2.49-4.09) 

 

Gambar scene 3 
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Scene ini diawali dengan tindakan Putri yang mengeluh kepada Sarah atas tugas 

tiba-tiba yang diberikan oleh Pak- Benny. Sarah-pun sebenarnya juga sudah 

berusaha untuk menawakan diri untuk diberikan tugas tersebut namun Pak Benny 

sendiri tidak mempercayakan kepada Sarah. Alhasil dengan berat hati Putri 

memberikan tugas dari Mbak Lenny kepada Sarah dengan memberikan flasdisk 

miliknya. Setelah itu Putri bergegas untuk mencari makan sebelum membantu 

pekerjaan Pak Benny. Sayangnya Sarah yang akan bergegas pulang melupakan 

flasdisk pemberian Putri. Disini dapat terlihat bagaimana bentuk relasi kuasa sendiri 

mampu mengambil hak orang lain. Seperti ketika Putri sebagai pegawai terpaksa 

untuk lembur menyelesaikan tugas dari Pak Benny yang diberikan secara 

mendadak. Dan dampak dari bekerja berlebih tersebut dimunculkan pada Sarah 

yang sempat melupakan flasdisk pemberian Putri. 

 Selain itu menurut Haryanto (2005: 22) menjelaskan bahwa salah satu cara 

untuk memperoleh kekuasaan adalah ketika seseorang memperoleh kepercayaan. 

Seperti hal dengan Sarah ketika mencoba "Ya padahal ga udah cukup menjilat lo 

ke dia disini Sarah mecoba memperoleh kekuasaan melalui kepercayaan yang di 

pegang oleh pihak yang berkuasa yaitu Pak Benny. 

d) Scene 7 (11.33-19.31)  

 

Gambar scene 7 

Scene ini diwalai dengan Sarah yang telah mengetals Putri tidak ingin membahas 

mengenai pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya sehingga Sarah berambisi 

untuk memperoleh kenaikan jabatan dengan mengancam Pak Banny dengan 

tindakan pelecehan seksual yang terjadi pada Putri Sarah mengancam bahwa 

dirinya akan melaporkan tindakan tersebut kepada HRD agar Pak Benny 

memperoleh sanksi tindakannya. Namun Pak Benny yang memiliki relasi kuasa 
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lebih dibangin Sarah berbalik mengancamnya dengan akan menyewa pengacara 

terbaik dan menyuap hakim sehingga membuat Putri mereasa takut. 

Bentuk Pelecehan Seksual Quid Por Quo 

a) Scene 5 (7.04-9.47) 

    

Gambar scene 5 

Scene ini diawali ketika keesokan harinya setelah Sarah melihat pelecehan 

seksual yang terjadi pada Putri oleh Pak Benny, Sarah yang khawatir berusaha 

untuk menelfon Putri yang datang terlambat. Sesampainya Putri di kantor, Sarah 

yang melihat Putri datang seketika kaget karena melihat mulutnya Putri hilang. 

Sarah mencoba memastikan kejadian tersebut dengan menanyai rekan kerjanya Ian 

untuk melihat ke arah Putri. Namun sayangnya semua rekan kerjanya dan bahkan 

Putri sendiri tidak menyadari keanehan tersebut. Sarah kemudian memutuskan 

untuk berbicara berdua dengan Putri. Hal ini menunjukan bagaimana korban 

pelecehan seksual tepaksa diam atas hal yang dialaminya. Selain itu Ian yang tidak 

bisa melihat keanehan tersebut merupakan penggambaran tentang sulitnya korban 

pelecehan seksual untuk membuktikan tindakan pelecehan yang mereka alami. 

b) Scene 6 (9.48-11.30) 

  

Gambar scene 6 

Setelah melihat keanehan pada mulut Putri, Sarah kemudian mengajak Putri untuk 

berbicara empat mata. Di pantri kantor "Sarah menanyakan perihal kejadian 

pelecehan seksual yang terjadi kemarin kepada Putri. “Gue liat semuanya, dan lo 
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masih bisa gitu dem aja sekarang?” Bujuk Sarah pada Putri. Namun Putri masih 

bersikeras bahwa tidak ada yang terjadi pada dirinya meski Sarah menekankan 

bahwa dirinya melihat kejadian pelecehan seksual tersebut serta bersedia 

membantu. Putri yang masih kekeh dan tidak ingin masalah ini di perpanjang 

masalah ingin pergi meninggalkan Sarah. Hal ini menggmabarkan bagaimana 

kebanyakan korban pelecehan seksual  

c) Scene 8 (18.31-20.00) 

   

Gambar scene 8 

Sarah yang keluar dari ruangan Pak Benny tampak tertekan dan lesu setelah 

menyetujian persaratan Pak Benny, selain itu tampak juga dimana mulutnya Sarah 

ikut hilang setelah mendengarn ancaman dari Pak Benny. Putri yang duduk di meja 

kerjanya dengan mulut yang hilang melihat ke arah Sarah. Scene juga mengambar 

bagiaman sulitnya penyintas tindakan pelecehan seksual untuk memperoleh 

keadilan bahkan ketika mereka sendiri berani untuk membuka suara.  

Bentuk Pelecehan Seksual 

1. Scene 4 (4.39-6.45) 

  

Gambar scene 4 

Sarah yang sehabis kembali ke kantor untuk mengambil flasdisk tampak 

berjalan sempoyongan dengan sembari memegang sisi kepalanya. Ketika berjalan 

melewati ruangan Pak Benny, Sarah tanpa sengaja mendengar pembicaraan Putri 



18 
 

dan Pak Benny yang pada awalnya menanyakan tentang beban kerja yang dialami 

oleh Putri. Namun lambat laun Pak Benny mulai menunjukkan alasan sebenarnya 

mengapa dirinya meminta Putri untuk membantunya dalam menyelesaikan tugas 

malam itu. Alasan utama Pak Benny meminta bantuan Putri adalah untuk 

merayunya agar Putri mau tidur bersamanya (dalam artian seksual) dengan imbalan 

bahwa Pak Benny akan menikkan jabatan Putri sebagai junior maneger di kantor. 

Putri yang kaget dengan hal tersebut merasa tidak nyaman dan ketakutan hingga ia 

langsung pergi. Sarah yang menyaksikan semua tindakan tersebut juga kaget dan 

segera menyembunyikan diri di ruang sebelas dan hanya mampu melihat Putri 

berlari pulang. 

Pada scene ini terlihat jelas bentuk pelecehan Pelecehan seksual secara 

verbal yang diucapkan Pak Benny “Maksud saya kamu nginep di rumah saya”. 

Pelecehan seksual non-verbal dari Pak Benny yang mana dia mencoba mendekat 

ke arah Putri. Pelecehan seksual quid pro quo  yang mana terdapat pada syarat 

kenaikan jabatan Putri. Pelecehan seksual melalui pendekatan herarki dan 

organisasi. Pendekatan pelecehan seksual secara biologis yang mana merupakan 

bentuk ketertarikan Pak Benny sebagai laki-laki kepada Putri sebagai seorang 

perempuan. Serta simbol tulisan “Please Be Quite” yang mempresentasikan tentang 

bagaimana korban harus diam atas pelecehan yang dialami. 

Kesimpulan 

Secra garis besar pemaknaan dari simbol-simbol ketimpangan relasi kuasa 

yang mendasari terjadi bentuk pelanggaran pelecehan seksual yaitu berupa simbol 

dominasi dan ketimpangan relasi yang terdapat pada scene 1,2,3, dan 7. Dimana 

dalam scene tersebut menggambarkan bagaimana Pak Benny memanfaatkan dan 

mempertahankan dominasi kekuasaannya terhadap Sarah dan Putri, serta 

bagaimana Pak Benny menggunakan kekuasaannya untuk memancing Putri ke 

kantornya. 

Selain itu pada scene 7 terlihat jelas bagamana ketimpangan relasi kuasa yang 

dimiliki oleh Pak Benny menjadi pendukung untuk berbalik mengancam Sarah. 

Bahkan dengan relasi kuasa yang dimilikinya, Pak Benny mampu mengancam balik 

Sarah dan memaksanya untuk tutup mulut perihal kejadian pelecehan seksual yang 
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disaksikannya. Pada scene 7 ini sendiri juga tergambar jelas tentang Pak Benny 

yang menguasai sumber daya material mempu mengamcam Sarah dengan akan 

menyewa pengacara dan menyuap hakim untuk memenangkan gugatan yang akan 

dilakukan oleh Sarah.  

Pada scene 4 sendiri terdapat simbol dari pelecehan seksual secara pada 

korban dimana baik simbol seksual secara verbal, non-verbal, pelecehan seksual 

biologis, maupun bentuk pelecehan seksual dengan pendekatan biologis.  

Sedangkan simbol-simbol dari pelecehan seksual quit pro quo terdapat pada 

scene 5,6,7, dan 8 dimana korban dan saksi terpaksa diam dan menanggung 

tindakan pelecehan seksual tersebut. Selain itu penggambaran bagaimana dampak 

psikologis yang terjadi pada korban yang tidak mampu memperoleh keadilan juga 

terlihat jelas pada scene tersebut. Pada keempat scene dan kedelapan tersebut 

terlihat jelas bagaimana mulut Putri dan Sarah yang menghilang, hal ini merupakan 

bentuk pelecehan seksual quit pro quo yang menyebabkan seorang korban 

cenderung enggan untuk membuka mulut perihal pelecehan seksual yang 

dialaminya.  

 Pada penelitian ini dapat dipahami bahwa tindakan pelecehan seksual dapat 

didasari karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Hal ini 

menyebabkan korban meresa takut dan memilih untuk diam atas pelecehan seksual 

yang dialaminya. Selain itu kurangnya bukti menjadi salah satu hal membuat 

korban dan saksi merasa kesulitan untuk memperoleh dukungan dari pihak lain 

ketika pelaku memiliki relasi kuasa yang lebih dominan. 
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