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Abstract

THE KPID of West Java banned most of campursari songs for their pornographic
association. It is an emerging association within a person after witnessing or
learning something that leads to sexual thoughts or desires. This article aims to
describe the characteristics of campursari songs which contain pornographic
association using descriptive qualitative method. It is a CDA study that uses three
approaches, namely semantics, pragmatics, and semiotics. There are 43 songs
banned by the KPID of West Java and became the data in this article which
lyrics were taken from the internet. The data were analyzed using interactive
model. It is found 14 characteristics of campursari songs which contain
pornographic association, namely (1) using sexual activities as song title, (2)
creating ambiguity of meaning, (3) associating with genital, (4) associating with
sensual body parts, (5) associating with sexual surrender, (6) associating with
sexual stimulation, (7) associating with sexual activity stages, (8) associating
with sexual intercourse, (9) associating with the intensity of sexual activity, (10)
associating with sexual satisfaction, (11) associating with sexual affairs, (12)
associating with prostitution site, (13) associating with sexual price, and (14)
associating with sexual relationship consequences.
Key words: characteristics, lyrics, campursari, associations, pornography
Abstrak
SEBAGIAN lagu-lagu campursari dicekal oleh KPID Jawa Tengah karena berasosiasi
pornografi. Asosiasi pornografi merupakan pertautan dalam diri seseorang setelah
melihat atau mendengar suatu objek sehingga mengarahkan ingatan pada hal-hal yang
dapat membangkitkan berahi seksual seseorang. Tujuan penelitian ini adalah
mendeskripsikan karakteristik lirik lagu campursari yang berasosiasi pornografi. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis
wacana dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yakni semantik, pragmatik,
dan semiotik. Dalam pengumpulan data digunakan data lagu campursari yang termasuk
dalam 43 lagu yang dicekal KPID Jawa Tengah. Selanjutnya, digunakan teknik catat
transkrip lirik lagu campursari tersebut dari berbagai sumber di internet. Adapun teknik
analisis data menggunakan model interaktif. Karakteristik lagu-lagu campursari yang
menimbulkan asosiasi pornografi adalah sebagai berikut: pertama, menggunakan pilihan
judul yang terkait objek dan aktivitas seksual; kedua, menciptakan ambiguitas makna;
ketiga, menggunakan asosiasi alat kelamin; keempat, menggunakan asosiasi bagian
tubuh yang sensual; kelima, menggunakan asosiasi kepasrahan seksual; keenam,
menggunakan asosiasi rangsangan seksual; ketujuh, menggunakan asosiasi tahapan
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hubungan seksual; kedelapan, menggunakan asosiasi hubungan seksual; kesembilan,
menggunakan asosiasi intensitas hubungan seksual; kesepuluh, menggunakan asosiasi
kepuasan seksual; kesebelas, menggunakan asosiasi perselingkuhan; kedua belas,
menggunakan asosiasi tempat prostitusi; ketiga belas, menggunakan asosiasi tarif
seksual; keempat belas, menggunakan asosiasi akibat hubungan seksual.
Kata kunci: karakteristik, lirik, campursari, asosiasi, pornografi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Campursari sebagai musik perpaduan
tradisional dan modern mengalami perkembangan
yang pesat. Campursari berasal dari dua kata,
yaitu campur dan sari. Campur berarti
berbaurnya instrumen musik baik dari alat musik
tradisional maupun alat musik modern, sedangkan
sari dapat berarti eksperimen yang menghasilkan
jenis irama yang lain daripada yang lain. Musik
campursari pada awalnya dipopulerkan oleh Ki
Nartosabdho yang bernama asli Sunarto. Ki
Nartosabdho merupakan pembaharu dalam dunia
pedalangan di tahun 80-an. Ki Nartosabdho
menggabungkan musik modern dengan musik
gamelan. Selanjutnya, pada era modern musik
campursari dipelopori oleh Manthous. Manthous
mengawali kesuksesannya dengan munculnya
album campursari Gunung Kidul. Selain
Manthous, nama yang terkenal dalam dunia musik
campursari adalah Didi Kempot. Beberapa lagu
campursari ciptaan Didi Kempot, antara lain
adalah lagu Terminal Tirtonadi, Stasiun
Balapan, dan Cucak Rowo.
Lagu campursari banyak menggambarkan
suasana kehidupan di masyarakat. Lagu tersebut
berisi tentang, baik percintaan, keluarga,
pekerjaan, alam, maupun kritik sosial. Lagu-lagu
tersebut disukai masyarakat. Hal itu terbukti
dengan banyaknya acara-acara radio yang khusus
mengangkat lagu-lagu campursari.
Dalam perkembangan saat ini, di antara
sekian banyak lagu campursari, juga ikut
bermunculan lagu-lagu campursari yang
menggunakan lirik yang mengarah ke hal-hal yang
berasosiasi pornografi. Hal itu bertentangan
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dengan hakikat campursari sebagai produk
budaya masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi
nilai-nilai kesantunan.
Lagu-lagu campursari yang berasosiasi
pornografi tentunya dapat berdampak negatif,
terutama bagi anak-anak dan remaja. Belum lagi,
lagu-lagu tersebut dibawakan dalam acara
panggung-panggung dengan pakaian penyanyi
yang seronok. Hal itu tentu menimbulkan
keresahan di masyarakat.
Langkah tegas ditunjukkan Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah
dengan melakukan pencekalan lagu-lagu
campursari dan juga dangdut yang dinilai
melanggar norma di masyarakat. Data terakhir
dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
Jawa Tengah terdapat 43 lagu yang dicekal karena
mengarah pada pornografi, termasuk di dalamnya
beberapa lagu campursari. Lagu yang dicekal
tersebut di antaranya adalah Cucak Rowo, Buka
Buka Bungkus, Penak Mlumah, Sarinthol, dan
Pentil Kecakot. Lagu-lagu tersebut ada yang
dibatasi dengan hanya dapat disiarkan pada jam
dewasa (22.00–03.00 WIB) dan ada lagu
campursari yang dilarang sama sekali (http://
kpid.jatengprov.go.id).
Hal itu sangat memprihatinkan dan perlu
mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
Apabila lagu-lagu campursari yang berasosiasi
pornografi terus bermunculan, hal itu akan
berdampak buruk bagi penggunaan bahasa Jawa
dan juga merusak generasi muda. Campursari
yang berasosiasi pornografi pastinya memiliki
karakteristik yang membedakan dengan lagu
campursari lainnya. Oleh karena itu, penelitian
ini khusus membahas lagu-lagu campursari, dilihat
dari aspek karakteristiknya.
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1.2 Masalah

2. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang tersebut,
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimanakah karakteristik lagu-lagu campursari
yang berasosiasi pornografi?

Menurut Yuniawan (2005:286–289),
batasan pornografi dan erotisme sering dianggap
samar dan bahkan mempunyai wilayah kajian
yang tumpang tindih. Pornografi mengandung
erotisme, tetapi tidak semua erotisme itu
mengandung pornografi. Erotisme lebih mengarah
pada penggambaran perilaku, keadaan, atau
suasana yang didasari oleh libido atau keinginan
seksual, sedangkan pornografi lebih cenderung
pada penekanan tindak seksual untuk
membangkitkan nafsu berahi.
Pengertian pornografi dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (http://kbbi.web.id) adalah
‘penggambaran tingkah laku secara erotis dengan
lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu
berahi’. Ada indikasi yang diakibatkan pornografi,
yaitu berupa bangkitnya nafsu berahi seseorang.
Bangkitnya nafsu tersebut sebagai akibat dari
melihat atau mendengar gambaran tingkah laku
yang erotis, melalui berbagai media, baik lukisan
maupun tulisan.
Adapun pengertian asosiasi menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (http://kbbi.web.id)
adalah ‘tautan dalam ingatan pada orang atau
barang lain; pembentukan hubungan atau pertalian
antara gagasan, ingatan, atau kegiatan
pancaindra.’Timbulnya asosiasi seseorang terkait
dengan tautan ingatan pada orang atau barang
setelah melihat atau mendengar sesuatu.
Seseorang yang dapat berasosiasi terhadap
sesuatu berarti telah memiliki pengalaman atau
mengetahui tentang orang atau barang tersebut,
misalnya saja orang dapat mengasosiasikan pisang
sebagai alat kelamin laki-laki karena sudah
mengetahui tentang objek tersebut.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
asosiasi pornografi merupakan pertautan dalam
diri seseorang setelah melihat atau mendengar
suatu objek sehingga mengarahkan pada ingatan
tentang hal-hal yang dapat membangkitkan berahi
seksual seseorang. Berdasarkan pengertian
tersebut, dapat dipahami bahwa ketika seseorang
berasosiasi pornografi karena melihat atau
mendengar sebuah objek yang dapat
membangkitkan berahi, berarti orang tersebut

1.3 Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan karakteristik lagu-lagu
campursari yang berasosiasi pornografi. Hasil
penelitian bermanfaat sebagai bahan masukan bagi
para seniman campursari agar lebih bijaksana
dalam membuat lagu yang tidak sekadar laku di
pasaran, tetapi juga perlu mempertimbangkan
aspek moral dan nilai edukatif.
1.4 Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode
penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis dan lisan tentang sifat individu,
keadaan, gejala dari kelompok tertentu yang dapat
diamati (Moleong, 1994:6).
Penelitian ini berhubungan dengan pemakaian
bahasa pada lagu-lagu campursari. Data dipilih dari
43 lagu yang telah dicekal oleh KPID Jawa Tengah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan semantik,
pragmatik, dan semiotik. Pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan analisis dokumen
(Mulyana, 2010:195). Analisis dokumen dapat
dilakukan dengan kombinasi dokumen tanpa
dilengkapi dengan wawancara. Dalam
pengumpulan data digunakan data lagu campursari
yang termasuk dalam 43 lagu yang dicekal KPID
Jawa Tengah. Selanjutnya, digunakan teknik catat
transkrip lirik lagu campursari tersebut dari berbagai
sumber di internet. Adapun teknik analisis data
menggunakan model interaktif, seperti yang
dikemukakan Miles & Huberman (2007:19–20),
yang terdiri atas tiga komponen analisis, yaitu
reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan
atau verifikasi. Aktivitas ketiga komponen itu
dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses
pengumpulan data.
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sebelumnya telah memiliki pengetahuan tentang
objek tersebut.
Dalam kajian linguistik, makna asosiatif
adalah makna yang dimiliki sebuah kata
berkenaan dengan adanya hubungan kata itu
dengan keadaan di luar bahasa, misalnya kata
melati berasosiasi dengan kata suci atau
kesucian (Chaer, 2002:72). Untuk mengetahui
makna kata yang berasosiasi, kita harus
mengaitkan kata itu dengan hal di luar bahasa.
Menurut Chaer (2002: 72), makna asosiasi
berhubungan dengan nilai-nilai moral dan
pandangan hidup yang berlaku di masyarakat
bahasa yang berhubungan juga dengan nilai rasa
bahasa. Khusus tentang timbulnya makna asosiasi
pornografi, tentunya dikaitkan dengan nilai-nilai
yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dasar
pertimbangannya adalah nilai moral dan
pandangan hidup masyarakat yang akan
memengaruhi nilai rasa sebuah bahasa.
Wacana, menurut Kridalaksana (Wijana,
2002: 66), merupakan satuan bahasa terlengkap,
dalam hierarki gramatikal merupakan satuan
gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana
tersebut membawa amanat yang lengkap. Amanat
wacana linguistik bergantung konteksnya yang
bersifat lingual (linguistic context) dan konteks
nonlingual (nonlinguistic context). Konteks
tersebut, menurut Leech (1983), disebut situasi
tutur. Pengertian wacana dapat disimpulkan
sebagai satuan bahasa terlengkap, membawa
amanat yang lengkap yang bergantung situasi tutur,
baik yang bersifat lingual maupun nonlingual.
Verhaar dalam Wijana (2002:59)
mengatakan bahwa analisis wacana bersangkutan
dengan penganalisisan hubungan antara kalimatkalimat yang utuh. Analisis dilakukan untuk
mengetahui amanat dengan mengaitkan situasi
tutur. Untuk mengetahui makna dalam analisis
makna, kita dapat menggunakan beberapa
pendekatan, di antaranya pendekatan semantik,
pragmatik, dan semiotik.
Pendekatan Semantik. Menurut Chaer
(2002:2), pendekatan semantik merupakan
bidang linguistik yang menghubungkan tandatanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya.
Dalam analisis semantik, bahasa unik, dan
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mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
budaya pemakainya. Penggunaan semantik akan
mampu mengungkapkan makna tanda-tanda
linguistik dan keterkaitannya dengan budaya.
Pendekatan Pragmatik. Menurut Wijana
(2002:67), pragmatik mempelajari berbagai
wujud bahasa sebagai refleksi keberagaman
maksud (intention) penuturnya. Maksud adalah
unsur luar bahasa, sedangkan makna adalah unsur
dalam bahasa. Maksud adalah speaker’s
meaning, sedangkan makna adalah linguistic
meaning. Menurut Fromkin & Rodman (1983)
dalam Tarigan (1986:34), dalam setiap bahasa
terdapat banyak kata dan ekspresi yang referensireferensinya seluruhnya bersandar pada keadaankeadaan ucapan tersebut dan hanya dapat
dipahami bila seseorang mengenal serta memahami
situasi dan kondisi tersebut. Dengan menggunakan
pragmatik, seseorang akan mampu mengungkapkan makna yang ada di balik ujaran.
Pendekatan Semiotik. Barthes (1983)
mengungkapkan bahwa semiotik (Budiman, 2002:
95) terarah pada wacana khusus yang disebut
mitos (miyth). Secara semiotis, mitos dicirikan
oleh hadirnya sebuah tataran kewacanaan yang
disebut sebagai sistem semiologis tingkat pertama.
Penanda-penanda berhubungan dengan petandapetanda sedemikian sehingga menghasilkan tanda.
Hubungan tersebut dinamakan signifikansi.
Menurut Budiman (2002:95), apa yang disebut
oleh Barthes sebagai mitos tidak lain adalah
wacana berkonotasi, wacana yang memasuki
lapisan konotasi dalam proses signifikansinya.
Penggunaan semiotik dalam analisis wacana akan
mampu mengungkapkan makna di balik makna
yang disampaikan.
Penerapan analisis wacana sebagai mitos
dicontohkan Barthes (Budiman, 2002: 102–103)
pada pemaknaan gambar “seorang negro muda
yang mengenakan seragam serdadu Perancis
tengah memberi hormat (saluting) dengan mata
menatap ke atas, mungkin tertuju pada bendera
kebangsaan Perancis”. Pada tataran pertama
dapat diidentifikasi setiap penanda dalam citra
tersebut ke dalam konsep-konsep yang setepat
mungkin, seorang serdadu, pakaian seragam,
lengan yang diangkat, mata yang menatap ke atas,
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dan sebuah bendera Perancis. Semua membangun
seperangkat tanda pada lapisan pertama
(denotasi) dengan literal: seorang serdadu berkulit
hitam tengah memberi hormat pada bendera
Perancis. Pada tataran selanjutnya (tataran
konotasi atau mitos) citra ini menyodorkan makna:
bahwa Perancis adalah sebuah bangsa yang besar,
dengan segenap putranya yang tanpa diskriminasi
ras sedikit pun bersetia dan takzim di bawah
lindungan benderanya”.
Selanjutnya, penelitian yang relevan
dengan penelitian ini adalah adalah Pertama,
Teknik Penciptaan Asosiasi Pornografi dalam
Wacana Humor Indonesia (Yuniawan, 2005:
291–292). Dalam penelitian tersebut
dikemukakan beberapa teknik penciptaan
asosiasi pornografi dalam wacana humor
Indonesia yang mencakup (1) teknik ganda, (2)
teknik metafora, (3) teknik tebakan, dan
eufimisme.
Kedua, Kusno (2004) dalam skripsinya
yang berjudul “Asosiasi Pornografi pada Iklan di
Televisi” menyimpulkan beberapa karakteristik
iklan-iklan yang berasosiasi pornografi di televisi,
yang meliputi: 1) bentuk dan wujudnya; 2)
pemakaian tanda verbal linguistik (menggunakan
bahasa sehari-hari yang menunjukkan keintiman
hubungan dan memiliki makna asosiatif dan
reflektif) dan pemakaian tanda verbal
paralinguistik dengan vokal bibir bintang iklan
yang sensual dan gestur yang mengarah pada
asosiasi pornografi; 3) pemakaian tanda nonverbal
dengan gerakan tubuh bintang iklan yang begitu
erotis; 4) pemakaian tanda fashions dengan
model pakaian yang minim dan ketat yang
memperlihatkan sensualitas tubuh; 5) pemakaian
tanda lingkungan dengan adanya benda-benda
yang ada kaitannya dengan fisiologi seks.

3. Hasil dan Pembahasan
Asosiasi pornografi merupakan pertautan
dalam diri seseorang setelah melihat atau
mendengar suatu objek sehingga mengarahkan
ingatan tentang hal-hal yang dapat membangkitkan
berahi seksual seseorang. Lagu-lagu campursari
yang menimbulkan asosiasi pornografi memiliki

karakteristik pada penggunaan larik-larik
bahasanya yang membedakan dengan lagu-lagu
lain. Karakteristik tersebut yang menimbulkan
seseorang, terutama yang sudah dewasa, dapat
mengaitkannya pada hal-hal yang membangkitkan
berahi seksual. Karakteristik lagu-lagu campursari
yang menimbulkan asosiasi pornografi adalah
sebagai berikut.
3.1 Menggunakan Pilihan Judul
yang Terkait Objek dan Aktivitas
Seksual
Judul lagu sebagai representasi isi
dimanfaatkan sebagian penulis lagu campursari
untuk menarik perhatian penikmat musik
campursari. Penulis lagu menggunakan pilihan
judul-judul yang mampu menimbulkan asosiasi
pornografi. Timbulnya asosiasi pornografi
tersebut, selain sekadar ingin menciptakan
asosiasi pornografi meskipun isi lagu tidak
berasosiasi pornografi atau bisa juga memang isi
lagu tersebut juga berasosiasi pornografi. Berikut
beberapa judul lagu campursari yang terkait objek
dan aktivitas seksual.
(1) Sarinthol
(2) Ngidham Penthol
(3) Watu Cilik
(4) Penthil Kecakot
Penggunaan judul Sarinthol berasosiasi
dengan penamaan alat kelamin laki-laki pada
bahasa Jawa. Penggunaan judul lagu Ngidam
Penthol berasosiasi dengan keinginan untuk
‘makan penthol’. Penthol pada lagu tersebut
bukan jajanan penthol, melainkan berasosiasi
dengan alat kelamin laki-laki. Asosiasi tersebut
dikuatkan dengan isi lagu yang memang mengarah
pada alat kelamin laki-laki. Penggunaan judul lagu
Watu Cilik, bagi masyarakat Jawa yang sudah
dewasa, dapat berasosiasi dengan bagian dari alat
kelamin perempuan. Asosiasi tersebut dikuatkan
dengan isi lagu yang juga mengarah pada bagian
alat kelamin perempuan. Selanjutnya, penggunaan
judul lagu Penthil Kecakot jelas-jelas berasosiasi
dengan bagian sensitif perempuan. Hal itu
dikuatkan dengan aktivitas seksual menggigit
bagian sensitif tersebut.
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3.2 Menciptakan Ambiguitas Makna
Ambiguitas yang menimbulkan penafsiran
beragam dimanfaatkan para pencipta lagu
campursari untuk menimbulkan asosiasi
pornografi. Ambiguitas tersebut dikaitkan, baik
dengan benda maupun aktivitas yang dapat
menimbulkan berahi seksual. Berikut ini lirik lagu
campursari yang menggunakan ambiguitas makna.
(5) Pacarku sayang, piye iki kepiye.
Uwis tak cekel, ra ketok bolongane.
Jarene ben gampang, yen diemut pucuke.
Arep tak lebokne, nlisip keno pinggire.
Wong durung dicoba, kok uwis koyo
ngene.
Suwek muwak-mawek, koyo rombengan
wae.
Jarene sih anyar, wis ambyar koyo ngene.
Arep tak dondomi, malah modar
lampune. (Buka Bungkus)
Ambiguitas lirik lagu tersebut terdapat pada
makna pertama. Makna sebenarnya adalah
aktivitas seseorang yang hendak menjahit baju
baru yang ternyata sudah robek. Namun, makna
tersebut menjadi ambigu dan menimbulkan makna
kedua yang mengarah pada asosiasi aktivitas
hubungan seksual. Hal itu diawali dengan larik
pacarku sayang, piye iki kepiye. Penggunaan
larik tersebut mempersepsikan pendengar bahwa
si pria sedang berbicara dengan pacarnya. Lirik
selanjutnya uwis tak cekel, ra ketok bolongane,
jarene ben gampang, yen diemut pucuke, arep
tak lebokne, nlisip keno pinggire. Larik tersebut
menimbulkan asosiasi bahwa si pria dalam lagu
tersebut sedang berhubungan badan. Jadi,
ambiguitas makna orang yang akan menjahit baju
dimulai dengan kerepotan memasukkan benang,
berasosiasi dengan seorang pria yang akan
berhubungan badan dengan pacarnya.
3.3 Menggunakan Asosiasi Alat
Kelamin
Beberapa lagu campursari yang berasosiasi
pornografi menggambarkan atau mengilustrasikan
alat kelamin dalam lagu-lagunya. Hal tersebut
jelas-jelas dapat membuat seseorang
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mempertautkan pada alat kelamin yang dapat
membangkitkan berahi seksual. Berikut ini
beberapa lirik lagu campursari yang
menggambarkan alat kelamin.
(6) nong gedang ono kentang.
yo hang ono rambute.
iku arane kentang jembut.
riko dadi wong lanang. (Kentang Jembut)
Lirik lagu Kentang Jembut tersebut
menimbulkan asosiasi pada alat kelamin laki-laki.
Asosiasi tentang alat kelamin laki-laki tersebut
dibangun dengan simbol dan ciri gedang,
kentang, dan ono rambute.
Selanjutnya, penggambaran alat kelamin
perempuan terlihat pada lirik lagu campursari
berikut.
(7) Kewan cilik arane jangkrik.
Rodo cilik arane kepik.
Nggonamu kuwi tempe kripik. (Watu Cilik)
Pada lagu Watu Cilik tersebut penggambaran alat kelamin perempuan sudah diawali
dengan asosiasi yang ditimbulkan dari judul lagu.
Masyarakat Jawa mudah terasosiasi dengan
bagian alat kelamin perempuan apabila dikaitkan
dengan watu cilik. Lirik nggonamu kuwi tempe
kripik menunjuk pada sesuatu yang dimiliki si
perempuan, yakni tempe kripik bentuk plesetan
dari alat kelamin perempuan.
Asosiasi pornografi pada lagu campursari
yang dikaitkan dengan alat kelamin terlihat jelas
pada lirik lagu berikut.
(8) Cak, aku yo wis eruh.
Sampeyan, yo kebelet ngunu.
Aku janji nek mari ora lali.
Yo entekno sing njemunuk iki. (Kebelet)
Lirik lagu Kebelet tersebut berhubungan
dengan judul lagu yang sudah berasosiasi
pornografi, penggambaran baik alat kelamin lakilaki maupun perempuan terwakili keduanya. Pada
larik Cak, aku yo wis eruh, Sampeyan, yo
kebelet ngunu dapat menimbulkan asosiasi
bahwa si perempuan melihat alat kelamin si pria
yang sudah kebelet. Selanjutnya, pada larik yo
entekno sing njemunuk iki menimbulkan
asosiasi pada alat kelamin perempuan yang
tergambar pada sing njemumuk iki.
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3.4 Menggunakan Asosiasi Bagian
Tubuh yang Sensual
Asosiasi pornografi dapat ditimbulkan dari
penggunaan kata yang berasosiasi dengan bagian
tubuh yang sensual, khususnya perempuan,
sehingga dapat membangkitkan berahi seksual
seseorang. Asosiasi tersebut terlihat pada lirik
lagu campursari berikut.
(9) Watu cilik jenenge krikil.
Serok cilik jenenge sotil.
Mentol neng dodo jenenge kutil.
Kewan cilik arane jangkrik.
Rodo cilik arane kepik.
Nggonamu kuwi tempe kripik .(Watu Cilik)
Pilihan larik mentol neng dodo jenenge
kutil berasosiasi dengan penthil bagian sensual
perempuan. Asosiasi sensualitas tubuh yang dapat
membangkitkan berahi seksual pada lagu
campursari terlihat pada lagu berikut.
(10) Bokong semok, bokonge sopo.
Eman-eman moto sing dienggo ndeleng.
Lambe sesigar lare sigar kepundung.
Gawe gereget kudu-kudu kepingin
nyenthot. (Bokong Semok)
Asosiasi sensualitas tubuh perempuan
tergambar pada lirik bokong semok, bokonge
sopo, dan lambe sesigar lare sigar kepundung
yang merupakan penggambaran sensualitas
bagian tubuh perempuan yang dapat
menimbulkan bangkitnya gairah seksual
seseorang.
3.5 Menggunakan Asosiasi
Kepasrahan Seksual
Berahi seksual seseorang dapat bangkit
apabila mendengar atau melihat asosiasi yang
menunjukkan kepasrahan seksual, terutama
perempuan. Asosiasi kepasrahan perempuan
untuk mendapat perlakukan seksual dapat dilihat
pada larik lagu Kebelet 2 berikut.
(11) Kowe lan aku mas wes podo gedene.
Ngenteni opo mas ra sah piya piye.
Ndang dijeguri mas banyu blumbang iki.
Ben kroso marem ilang roso sepi. (Kebelet
2)

Penggunaan asosiasi yang menggambarkan
kepasrahan dan harapan mendapat perlakuan
seksual terdapat pada larik ndang dijeguri mas
banyu blumbang iki. Banyu blumbang pada
lagu tersebut merupakan simbolisasi kemaluan
perempuan. Perempuan tersebut berharap ben
kroso marem biar terasa nyaman dan bisa ilang
roso sepi menghilangkan kesepian.
3.6 Menggunakan Asosiasi
Menggambarkan Rangsangan
Seksual
Setelah melihat atau mendengar suatu objek
yang menggambarkan rangsangan seksual,
seseorang dapat bangkit berahinya. Ada beberapa
lagu yang berasosiasi pornografi jelas-jelas
mengarah pada rangsangan seksual. Hal itu dapat
dicermati pada beberapa larik lagu campursari
berikut.
(12) Dik endah memakai jubah.
Bila merebah menambah gairah.
Kalau digoyang uh..ah..uh..ah.. (Watu Cilik)
Lirik lagu tersebut menggunakan kata-kata
yang menggambarkan rangsangan seksual. Lirik
Dik Endah memakai jubah menggambarkan si
Endah menggunakan jubah yang bisa
dipersepsikan baju tidur. Lirik berikutnya bila
merebah menambah gairah menimbulkan
asosiasi kalau Endah tidur merebah membuat si
pria makin bergairah. Asosiasi tersebut semakin
menguat dengan lirik kalau digoyang uh... ah...
uh... ah..., jelas-jelas menggambarkan
pengandaian kenikmatan berhubungan seksual.
Asosiasi rangsangan seksual juga terlihat
pada lirik lagu campursari berikut.
(13) Banyu mata dadi saksi.
Mengenese bli diladeni.
Aduh kakang ana ning endi.
Ora tahan, kula pengen dibolongi.
(Pengen Dibolongi)
Pada lirik lagu Pengen Dibolongi tersebut
si perempuan, yang direpresentasikan dalam lagu
tersebut, begitu bergairah dengan mengatakan ora
tahan, kula pengen dibolongi. Si perempuan
tersebut sudah tidak tahan dan ingin dibolongi.
7
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Asosiasi terangsang seksual juga jelas terlihat
pada lirik lagu campursari berikut.
(14) Ojo disenggol Dek awak ku kemriyang.
Ojo dirangkul Dek ndredeg nganti
dengkul.
Senajan kowe rondo wingi sore.
Setrummu banter gede voltasene.
(Kebelet 2)
Pada lirik lagu tersebut digambarkan reaksi
terangsang dalam diri seorang pria karena digoda
seorang janda, ojo disenggol Dek awakku
kemriyang, ojo dirangkul Dek ndredeg nganti
dengkul.
Asosiasi rangsangan seksual yang jelas-jelas
dapat membangkitkan berahi seksual juga terlihat
pada lirik lagu Kebelet berikut.
(15) Dik, aku yo wis nafsu.
Engko bengi aku njaluk iku.
Balung karo ototku podo kaku.
Lekgak ngunu, ora iso turu.
…
Wis kadung koyo ngene.
Iki wis menthol nyengkal koyo jepite.
sandal.
Wis ndusel-ndusel nang njero suwal.
(Kebelet)
Judul lagu Kebelet tersebut sudah
mengasosiasikan rasa ingin berhubungan seksual
yang tidak tertahan. Representasi judul tersebut
terurai dalam lirik-lirik lagu Kebelet, terutama
dengan penguatan ilustrasi alat kelamin pria wis
ndusel-ndusel nang njero suwal.
3.7 Menggunakan Asosiasi Tahapan
Hubungan Seksual
Pertautan dalam diri seseorang, setelah
mendengar lagu campursari yang memuat lirik
berisi tahapan hubungan seksual, lirik lagu itu akan
mengarahkan ingatan pada hal-hal yang dapat
membangkitkan berahi seksual. Berikut ini lirik
lagu campursari Buka Bungkus yang
menggunakan asosiasi tahapan hubungan seksual.
(16) Pacarku sayang, piye iki kepiye.
Uwis tak cekel, ra ketok bolongane.
Jarene ben gampang, yen diemut pucuke.
8

Arep tak lebokne, nlisip keno pinggire.
(Buka Bungkus)
Lirik lagu uwis tak cekel, ra ketok
bolongane tersebut berasosiasi tahapan awal
hendak berhubungan seksual. Asosiasi tersebut
dikuatkan dengan jarene ben gampang, yen
diemut pucuke, arep tak lebokne, nlisip keno
pinggire, arep tak lebokne, nlisip keno pinggire.
Rangkaian lirik tersebut membangun asosiasi
tahapan seseorang yang berhubungan seksual.
3.8 Menggunakan Asosiasi
Menggambarkan Hubungan
Seksual
Pertautan dalam diri seseorang yang dapat
membangkitkan berahi seksual seseorang begitu
kuat ketika mendengar lagu berasosiasi hubungan
seksual. Penggambaran pada saat berhubungan
seksual tergambar pada lirik lagu berikut.
(17) Pi : Yen mengkono, ayo kapan kawin.
Pa: Sesuk esuk, mangkat ning Pak
Modin.
Pi : Pentil kecakot, opo wis trimo.
Pi : Aku trimo, ojo gawe loro. (Penthil
Kecakot)
Pada larik lagu tersebut digambarkan
sepasang manusia yang melakukan aktivitas
seksual dengan tuturan dari si pria seandainya
pentil(nya) kecakot, opo wis trimo? sebagai
pertanyaan kepada perempuan. Tuturan tersebut
mendapat balasan dari perempuan aku trimo, ojo
gawe loro. Bentuk lagu bersahutan tersebut
semacam bentuk kompromis antara laki-laki dan
perempuan dalam melakukan hubungan seksual.
Hal yang sama juga terlihat pada larik lagu
Penak Mlumah berikut.
(18) Yen dek e mengkureb ra biso tak lebokke.
Yen miring gawe bingung piye sing
nglebokke.
Yen mlumah kuwi genah gampang sing
mleboke.
Gari kroso penake. (Penak Mlumah)
Asosiasi hubungan seksual tergambar pada
larik yen mlumah kuwi genah gampang sing
mleboke, gari kroso penake. Lirik tersebut
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membentuk asosiasi saat seseorang sedang
melakukan hubungan seksual.
3.9 Menggunakan Asosiasi
Intensitas Hubungan Seksual
Asosiasi intensitas hubungan seksual juga
menimbulkan asosiasi pornografi. Berikut ini
penggambaran seksualitas yang menunjukkan
intensitas hubungan seksual tersebut.
(19) Timbang di gejoh ora ono duite.
Mending tak gawe gendakan wae.
Ora usah mikir sak bendidane.
Seminggu cukup sepisan wae. (Wedhus)
Pemakaian mending tak gawe gendakan
wae dilanjutkan dengan ora usah mikir sak
bendidane, seminggu cukup sepisan wae.
Asosiasi intensitas hubungan seksual dalam lagu
campursari tersebut berupa lebih baik selingkuh
seminggu sekali.
3.10 Menggunakan Asosiasi
Kepuasan Seksual
Asosiasi pornografi yang timbul karena
terkait kepuasan seksual dapat dilihat pada lirik
lagu campursari berikut.
(20) Yen dek e mengkureb ra biso tak lebokke.
Yen miring gawe bingung piye sing
nglebokke.
Yen mlumah kuwi genah gampang sing
mleboke.
Gari kroso penake. (Penak Mlumah)
Asosiasi tersebut timbul dari kesan hubungan
seksual dengan berbagai macam posisi. Asosiasi
susahnya hubungan seksual, baik dengan posisi
tengkurap maupun miring tergambar pada lirik yen
dek e mengkureb ra biso tak lebokke, yen
miring gawe bingung piye sing nglebokke.
Kesan mudah dan puas tergambar pada lirik yen
mlumah kuwi genah gampang sing mleboke,
gari kroso penake. Penggambaran kepuasan
seksual juga dapat dilihat pada lagu Cucak Rowo
berikut.
(21) …
Manuke manuke cucak rowo.

Cucak rowo dowo buntute.
Buntute sing akeh wulune.
Yen digoyang ser-ser aduh enake. (Cucak
Rowo)
Lagu tersebut, meskipun termasuk
campursari lama, juga dicekal KPID Jawa Tengah
karena berasosiasi pornografi. Asosiasi kepuasan
seksual tergambar pada larik buntute sing akeh
wulune,yen digoyang ser-ser aduh enake.
3.11 Menggunakan Asosiasi
Perselingkuhan
Saat ini budaya barat cenderung permisif,
seperti perselingkuhan. Perselingkuhan sekarang
ini termasuk sesuatu yang biasa, bahkan menjadi
tren, tidak terkecuali lirik-lirik lagu campursari pun
ikut terkontaminasi unsur perselingkuhan.
(22) Mending tuku sate timbang tuku weduse.
Mending gendakan timbang dadi bojone.
Mangan sate ora mikir mburine.
Ngingu wedhus ndadak mikir sukete.
(Wedhus)
Pada lirik lagu Wedhus tersebut terdapat
larik lagu mending gendakan timbang dadi
bojone. Hal itu menimbulkan asosiasi lebih baik
selingkuh daripada menjadi istrinya.
3.12 Menggunakan Asosiasi Tempat
Prostitusi
Asosiasi pornografi yang merepresentasikan
tempat prostitusi dapat dilihat pada larik lagu
Watu Cilik berikut.
(23) Awak ayem bar nonton dugem.
Pingin seneng main no neng sarkem.
Pingin urip seneng uripo neng pakem.
(Watu Cilik)
Asosiasi pornografi yang timbul karena
terkait dengan acuan tempat prostitusi terdapat
pada larik pingin seneng main no neng sarkem.
Berdasarkan Wikipedia (http://id.wikipedia.org/
wiki/Sarkem), Sarkem singkatan dari Pasar
Kembang adalah tempat lokalisasi yang berada
di Yogyakarta. Tempat ini terletak di gang-gang
sempit di belakang gedung pemerintahan menuju
9
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pinggiran rel kereta api barat Stasiun Tugu.
Penggunaan acuan menggambarkan tempat
prostitusi tersebut menimbulkan asosiasi
pornografi, terutama bagi masyarakat Yogyakarta
dan sekitarnya yang kebetulan mengetahui tentang
Sarkem.

‘diberi’, suami menjadi marah. Rujukan tersebut
menguatkan asosiasi pornografi pada lagu
tersebut.

4. Penutup
4.1 Simpulan

3.13 Menggunakan Asosiasi Tarif
Seksual
Asosiasi pornografi juga dapat ditimbulkan
dari acuan yang menggambarkan tarif seksual.
Acuan tersebut, kebetulan penyanyi perempuan,
menguatkan apabila si penyanyi juga bisa menjadi
wanita penjaja seks. Berikut ini adalah contoh
penggunaan lagu campursari yang menggunakan
asosiasi tarif seksual.
(24) Timbang digejoh ora ono duite.
Mending tak gawe gendakan wae.
Ora usah mikir sak bendidane.
Seminggu cukup sangang juta wae.
(Wedhus)
Lirik lagu Wedhus tersebut menguatkan
acuan bahwa si perempuan dapat dibayar dengan
menggunakan timbang di gejoh ora ono duite,
mending tak gawe gendakan wae. Daripada
berkeluarga tidak ada uangnya, lebih baik
selingkuhan saja dengan mengajukan tarif
seminggu cukup sangang juta wae.
3.14 Menggunakan Asosiasi Akibat
Hubungan Seksual
Selanjutnya, asosiasi pornografi juga dapat
timbul apabila membicarakan akibat melakukan
hubungan seksual, sebagaimana pada larik lagu
Ngidam Penthol berikut ini.
(25) Iki ngono perbuatanmu mas.
Wetengku cilik mbok gawe lemu.
Kowe seneng nggugahi wong turu.
Ra diwehi mengko kowe nesu. (Ngidam
Penthol)
Larik lagu tersebut menggambarkan akibat
perbuatan suami melakukan hubungan seksual,
sang istri menjadi hamil. Asosiasi pornografi juga
dikuatkan lirik yang menyatakan suami sering
membangunkan istri saat sedang tidur. Kalau tidak
10

Asosiasi pornografi merupakan pertautan
dalam diri seseorang setelah melihat atau
mendengar suatu objek sehingga mengarahkan
ingatan pada hal-hal yang dapat membangkitkan
berahi seksual seseorang. Karakteristik lagu-lagu
campursari yang menimbulkan asosiasi pornografi
adalah sebagai berikut: Pertama, menggunakan
pilihan judul yang terkait objek dan aktivitas
seksual. Timbulnya asosiasi pornografi tersebut,
selain sekadar ingin menciptakan asosiasi
pornografi meskipun isi lagu tidak berasosiasi
pornografi, atau bisa juga memang isi lagu tersebut
juga berasosiasi pornografi. Beberapa judul lagu
berasosiasi pornografi, antara lain adalah
Sarinthol, Ngidham Penthol, Watu Cilik, dan
Penthil Kecakot.
Kedua, menciptakan ambiguitas makna.
Ambiguitas yang menimbulkan penafsiran yang
beragam dimanfaatkan para pencipta lagu
campursari untuk menimbulkan asosiasi
pornografi. Ambiguitas lirik lagu Buka Bungkus
tersebut pada makna pertama, makna sebenarnya,
adalah aktivitas seseorang yang hendak menjahit
baju baru yang ternyata sudah robek. Namun,
makna tersebut menjadi ambigu dan menimbulkan
makna kedua yang mengarah pada asosiasi
aktivitas hubungan seksual.
Ketiga, menggunakan asosiasi alat kelamin.
Hal tersebut jelas-jelas dapat membuat seseorang
mempertautkan pada alat kelamin yang dapat
membangkitkan berahi seksual, seperti pada lagu
Kentang Jembut yang menimbulkan asosiasi
pada alat kelamin laki-laki. Asosiasi alat kelamin
laki-laki tersebut dibangun dengan simbol dan ciri
gedang, kentang, dan ono rambute.
Keempat, menggunakan asosiasi bagian
tubuh yang sensual. Asosiasi pornografi dapat
ditimbulkan dari penggunaan kata yang
berasosiasi dengan bagian tubuh yang sensual,
khususnya perempuan, sehingga dapat
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membangkitkan berahi seksual seseorang.
Asosiasi sensualitas tubuh perempuan tergambar
pada lirik bokong semok, bokonge sopo, dan
lambe sesigar lare sigar kepundung.
Kelima, menggunakan asosiasi kepasrahan
seksual. Berahi seksual seseorang dapat bangkit
apabila mendengar atau melihat asosiasi yang
menunjukkan kepasrahan seksual, terutama
perempuan. Penggunaan asosiasi yang
memperlihatkan kepasrahan dan harapan
mendapat perlakuan seksual terdapat pada larik
ndang dijeguri mas banyu blumbang iki.
Keenam, menggunakan asosiasi
rangsangan seksual. Setelah melihat atau
mendengar suatu objek yang menggambarkan
rangsangan seksual, seseorang dapat bangkit
berahinya. Pada lirik lagu Pengen Dibolongi
tersebut, si perempuan yang direpresentasikan
dalam lagu tersebut, begitu bergairah dengan
mengatakan ora tahan, kula pengen dibolongi.
Ketujuh, menggunakan asosiasi tahapan
hubungan seksual. Pertautan dalam diri seseorang,
setelah mendengar lagu campursari yang memuat
lirik berisi tahapan hubungan seksual, lirik lagu itu
akan mengarahkan pada ingatan tentang hal-hal
yang dapat membangkitkan berahi seksual. Pada
lirik lagu Buka Bungkus, uwis tak cekel, ra
ketok bolongane tersebut berasosiasi tahapan
awal hendak berhubungan seksual. Asosiasi
tersebut dikuatkan dengan jarene ben gampang,
yen diemut pucuke, arep tak lebokne, nlisip
keno pinggire. arep tak lebokne, nlisip keno
pinggire. Rangkaian lirik tersebut membangun
asosiasi tahapan seseorang yang berhubungan
seksual.
Kedelapan, menggunakan asosiasi
hubungan seksual. Asosiasi hubungan seksual
tergambar pada lirik lagu Penak Mlumah, yen
mlumah kuwi genah gampang sing mleboke,
gari kroso penake.
Kesembilan, menggunakan asosiasi
intensitas hubungan seksual. Pada lirik lagu
Wedhus, pemakaian mending tak gawe
gendakan wae, dilanjutkan dengan ora usah
mikir sak bendidane, seminggu cukup sepisan
wae. Asosiasi intensitas hubungan seksual dalam
lagu campursari tersebut berupa lebih baik

selingkuh seminggu sekali.
Kesepuluh, menggunakan asosiasi kepuasan
seksual. Asosiasi pornografi yang timbul karena
terkait kepuasan seksual dapat dilihat pada lirik
lagu campursari Penak Mlumah. Asosiasi
tersebut timbul dari kesan hubungan seksual
dengan berbagai macam posisi. Kesan mudah dan
puas tergambar pada lirik yen mlumah kuwi
genah gampang sing mleboke, gari kroso
penake.
Kesebelas, menggunakan asosiasi
perselingkuhan. Pada lirik lagu Wedhus tersebut,
terdapat larik lagu mending gendakan timbang
dadi bojone. Hal itu menimbulkan asosiasi lebih
baik selingkuh daripada menjadi istri.
Kedua belas, menggunakan asosiasi tempat
prostitusi. Asosiasi pornografi yang
merepresentasikan tempat prostitusi dapat dilihat
pada larik lagu Watu Cilik. Asosiasi pornografi
yang timbul karena terkait dengan acuan tempat
prostitusi terdapat pada larik pingin seneng main
no neng sarkem.
Ketiga belas, menggunakan asosiasi tarif
seksual. Lirik lagu Wedhus tersebut menguatkan
acuan bahwa si perempuan dapat dibayar, dengan
menggunakan timbang digejoh ora ono duite,
mending tak gawe gendakan wae. Daripada
berkeluarga tidak ada uangnya, lebih baik
selingkuhan saja dengan mengajukan tarif
seminggu cukup sangang juta wae.
Keempat belas, menggunakan asosiasi
akibat hubungan seksual. Larik lagu Ngidam
Penthol menggambarkan akibat perbuatan suami
melakukan hubungan seksual, sang istri menjadi
hamil. Asosiasi pornografi juga dikuatkan lirik
yang menyatakan suami sering membangunkan
istri saat sedang tidur. Kalau tidak ‘diberi’, suami
menjadi marah.
4.2 Saran
Para pencipta lagu campursari sebaiknya
tidak lagi menggunakan pilihan, baik tema lagu
maupun bahasa yang dapat menimbulkan asosiasi
pornografi. Lagu campursari dapat menjadi sarana
yang baik bagi para remaja untuk mengenal
bahasa dan budaya Jawa. Namun, apabila tetap
11
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menggunakan lagu-lagu yang berasosiasi
pornografi, hal itu justru akan merusak mental
generasi muda. Penelitian tentang asosiasi
pornografi perlu terus dikembangkan pada objek-

objek lain yang bersentuhan dengan masyarakat.
Hal itu bertujuan untuk dapat ikut mengedukasi
masyarakat dalam menggunakan bahasa yang
baik tanpa mengumbar pornografi.
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