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Sebagai sebuah genre, film horor merupakan genre yang paling populer di Indonesia, 

bahkan di dunia. Popularitas film horor ini terutama didorong oleh kondisi produksi film-

film komersial dan adanya penerimaan penonton yang luas. Meskipun populer dan 

banyak diproduksi, pembahasan film horor Indonesia secara kritis bisa dibilang sangat 

sedikit.  

Padahal sebagai genre, film horror juga mengalami perkembangan, baik dari segi 

naratif/cerita dan ikonografi. Di satu sisi, film horor Indonesia menghadirkan 

kesinambungan (kehadiran hantu, motivasi dendam), tetapi di sisi lain menghadirkan 

variasi dan perkembangan baru, terutama menyangkut sumber cerita, ikonografi, setting 

dan alur.  

 

Sejarah film horor di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah film Indonesia sendiri. 

Meski baru berkembang dengan pesat di dekade 1970-an, kehadiran unsur horor dan 

ikonografi horor telah muncul sejak diproduksinya film oleh orang-orang Hindia 

Belanda.  

Berbagai versi tentang lahirnya film horor pertama di Indonesia diajukan oleh berbagai 

penulis. Mengacu pada tulisan Karl G.Heider tentang genre horor di Indonesia1, Katinka 

van Heeren2 berargumentasi bahwa genre horor telah diproduksi sejak tahun 1930-an, 

ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan penjajah Belanda. Film Doea Siloeman Oeler 

                                                
1 Karl G. Heider, Indonesian Cinema:National Culture on Screen, Honolulu:University of Hawaii Press, 
1991, hal.43-44.  
2 Katinka van Heeren, “Return of the Kyai:representations of horror, commerce, and censorship in post-
Suharto Indonesian film and television”, dalam Jurnal Inter-Asia Cultural Studies, 8:2, 2007. 
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Poeti en Item (1934)3 oleh The Teng Cun dianggap sebagai film horor pertama, 

sementara JB Kristanto4 menuliskan bahwa film Lisa (1971) merupakan film horor 

Indonesia pertama, disusul oleh film Beranak dalam Kubur (1971), lalu diikuti oleh 

produksi film-film horor lain.  

 

‚Temuan’ yang pertama, bagi saya, menemukan pembenaran dalam ciri-ciri ikonografi 

film. Dalam periode 1926 hingga kemerdekaan Indonesia (1945), berbagai film tentang 

siluman atau makhluk jadi-jadian merupakan salah satu jenis film yang diproduksi. Baru 

pada tahun 1971, produksi film-film yang bersifat menakut-nakuti kembali hadir. Pada 

tahun 1971, muncul dua film yang dapat dianggap sebagai film horor, yakni film Lisa dan 

film Beranak dalam Kubur. Setelah kedua film ini, bermunculanlah film-film horor 

Indonesia yang memiliki cerita dan ikonografi hantu yang begitu khas. Film-film ini 

menggunakan materi cerita folklore lokal, terutama Jawa. Maka bermunculanlah cerita-

cerita film horor dengan tokoh si Manis Jembatan Ancol, sundel bolong, kuntilanak, 

tuyul dan Nyi Roro Kidul. Sosok macam Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Sundel Bolong 

hingga Kuntilanak merupakan sosok-sosok yang dikenal rakyat kebanyakan, terutama di 

desa-desa di Jawa dan memiliki akar sejarah narasi yang panjang. Tradisi ini terus 

berkembang hingga produksi horor di tahun 1990. 

 

Beberapa pola nampak dengan jelas pada perkembangan genre horor Indonesia, yakni 

munculnya film dengan tema/karakter makhluk-makhluk supranatural (hantu, siluman, 

roh, dan lain-lain), film dengan tema perdukunan dan ilmu hitam, serta film yang 

menggambarkan karakter-karakter manusia yang sakit secara psikologis (psikopat, 

nekrofilia, dan lain-lain).  

 

Tipologi Film Horor Indonesia 1926-1998 

Film Horor  

 Horor psikologi/manusia (nekrofilia, psikopat, kanibal, dll) 

 Ilmu hitam/dukun 
                                                
3 Katinka van Heeren, ibid. 
 
4 JB Kristanto, Katalog Film Indonesia, 1926-2007, Jakarta:Penerbit Nalar, 2007. 
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 Makhluk gaib  hantu (kuntilanak, sundel bolong, pocong, dan lain-lain 

termasuk arwah penasaran) 

    makhluk gaib bukan hantu, yakni Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, 

dll. 

    berbagai jenis siluman 

 

Tipologi Film Horor Indonesia 1998-2008 

Film Horor  

 Horor psikologi/manusia (nekrofilia, psikopat, kanibal, dll) 

 Makhluk gaib  hantu (kuntilanak, sundel bolong, pocong, dan lain-lain 

termasuk arwah penasaran) 

    

 

Ciri-ciri Film Horor dalam 2 Periode 

Aspek Analisis Film Horor 1970-1998 Film Horor setelah 1998 

Asal cerita Legenda masyarakat 

pedesaan, terutama Jawa 

Legenda masyarakat 

perkotaan (urban legend) 

Jenis hantu/arwah/roh Kuntilanak, sundel bolong, 

pocong, wewe, genderuwo, 

Nyi Roro Kidul, Nyi 

Blorong, siluman 

Kuntilanak, sundel bolong, 

pocong, genderuwo, suster 

ngesot 

Karakter Orang-orang di desa Remaja di perkotaan 

Setting Pedesaan, gunung, sungai, 

laut, hutan 

Apartemen, jembatan 

layang, rumah mewah, 

kuburan di kota, kereta api, 

rumah sakit, sekolah 

Plot Kondisi tenang (order)  

gangguan, kematian 

protagonis  hantu 

membalas dendam  

Teror dari hantu  

investigasi keberadaan 

hantu/pengungkapan  

peristiwa di masa lalu 
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kembali ke order (sebab-

akibat-penyelesaian) 

(akibat-sebab) 

Motivasi Balas dendam Pengungkapan, balas 

dendam 

Closure Penyelesaian masalah oleh 

sosok kyai/ustadz/guru 

ngaji/agama 

Tidak ada penyelesaian 

(open ending) 

Penonton Seluruh masyarakat di 

bioskop yang tersebar 

secara geografis di banyak 

kota 

Kebanyakan remaja di 

bioskop-bioskop yang 

berada di pusat 

perbelanjaan (shopping 

mall) 

 

Perubahan alur, karakter dan ikonografi ini mencerminkan perubahan 

situasi produksi film di Indonesia sekaligus perubahan sosial-politik-ekonomi 

yang telah melanda masyarakat Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Namun 

demikian, film-film horor Indonesia memiliki konsistensi yang membuatnya terus 

bertahan sebagai institusi sinema yang penting. Konsistensi tersebut menyangkut 

kehadiran hantu/makhluk supernatural, yang kebanyakan perempuan dengan 

motivasi balas dendam. 

Kehadiran hantu bagi film horor dan dendam ini adalah sebuah metafora 

tentang masa lalu yang menakutkan dan menyakitkan atau traumatik. Film-film 

horor, berbeda dengan jenis film lain yang diproduksi di Indonesia, menghadirkan 

citraan-citraan dari masa lalu yang menggambarkan kesakitan, kekejaman, 

kekejian dan dendam ke masa kini. Di dalam film horor, citraan tentang 

pengorbanan, pemerkosaan dan pembunuhan hadir sebagai wajah paling buruk 
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dari masa lalu.  

Hal yang paling khas dari film horor Indonesia adalah 

ekspos/penggambaran trauma peristiwa masa lalu yang terjadi dalam konteks 

negara bangsa Indonesia. Meski mengambil konvensi dan pola naratif dari 

berbagai sentra produksi film horor dunia (Hollywood, Jepang, Thailand), film-

film horor Indonesia menjadi khas Indonesia karena kehadiran ikonografi hantu 

dan referensi pada peristiwa-peristiwa trauma yang terjadi dalam masyarakat 

Indonesia.  

Dalam film-film yang dibuat sebelum reformasi, karakter-karakter dan 

masyarakat Indonesia yang ditampilkan dalam film-film horor adalah karakter dan 

masyarakat yang hidup dengan legenda dan kepercayaan-kepercayaan tradisional. 

Dalam film-film kontemporer, karakter dan masyarakat yang ditampilkan adalah 

karakter dan masyarakat Indonesia yang modern yang terjebak dalam situs dan 

arsitektur yang dibuatnya sendiri dan yang kemudian menjadi sumber ancaman. 

Rumah, apartemen, jembatan, dan jalan raya menjadi situs lahirnya horor dan 

teror akibat masa lalu yang tidak diselesaikan.  

Membaca film-film ini kita bisa melihat bahwa film horor menghadirkan 

tiga hal bagi penonton (John Fiske, 2003), yakni kesenangan, memberi makna 

bagi keberadaan kebudayaan horor (atau mistik), dan terutama, memberi identitas 

sosial bagi masyarakat penonton Indonesia.  

Kesenangan yang diterima penonton terjadi karena film horor Indonesia 

menghadirkan citraan-citraan yang tidak pernah muncul dalam film-film di luar 

horor. Seks, kekerasan dan hal-hal yang selama ini tidak ingin dilihat dan 
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disajikan oleh film-film di luar horor. Horor menjadi tempat bagi hal-hal yang 

bersifat tabu, terlarang, berbahaya, menjijikkan atau pun menakutkan, muncul dan 

menjadi sesuatu yang penting. Dalam film horor, hasrat-hasrat terpendam 

manusia, seperti hasrat seksual, hasrat akan uang dan kekuasaan ditampilkan 

secara langsung dan terbuka. Singkatnya, film-film horor menjadi situs perayaan 

hal-hal yang selama ini ditindas.  

Film horor juga memberi makna pada kepercayaan masyarakat Indonesia 

pada hal-hal yang berbau mistik. Cerita-cerita pemerkosaan dan pembunuhan 

yang selama ini beredar sebagai legenda dan cerita lisan diberi makna, baik 

sebagai pengingat (memori) maupun sebagai rasionalisasi bagi peristiwa-peristiwa 

nyata yang terjadi dan tidak bisa dijelaskan. Oleh karena itu, cerita film horor 

Indonesia selalu terikat dengan situasi dan konteks masyarakat Indonesia.  

Hal ini terlihat dengan jelas dalam hal pemunculan karakterisasi hantu dan 

pola perkembangan alur. Trauma yang muncul dalam film-film horor Indonesia 

ini bersifat khas, bukan hanya karena referensinya yang bersifat lokal Indonesia, 

tetapi juga pada konvensi naratif dan ikonografi film yang Indonesia. Meski film-

film horor Indonesia kontemporer banyak terpengaruh konvensi film-film horor 

asing, sejak awal genre ini adalah genre yang paling konsisten menghadirkan 

hantu-hantu yang khas Indonesia, seperti kuntilanak, sundel bolong, genderuwo 

dan lain-lain. Kemunculan ikonografi lokal yang diikuti dengan naratif yang 

mengacu pada peristiwa-peristiwa yang terbatas dalam satu konteks negara-

bangsa membuat film horor Indonesia menjadi bagian penting dari kebudayaan 

sinema yang lahir dari konteks nasional tertentu. Ia adalah bagian dari sinema 
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nasional yang hanya mengangkat persoalan nasional tertentu.  

Dalam konteks ini, istilah audiens film horor adalah subyek yang aktif, 

yang memproduksi makna dan kesenangan dari proses menonton. Apa yang 

ditampilkan difilm ditanggapi oleh penonton dan diberi makna sehingga memiliki 

fungsi sosial. Film memediasi kebudayaan masyarakat dan ideologi dengan cara 

menundukkan hasrat individu di bawah tatanan sosial. Horor dapat berfungsi 

menegakkan kembali represi sosial dan mengembalikan kekacauan dan kekerasan 

ke arah harmoni/ketertiban dengan jalan menghilangkan sang monster/hantu 

(film-film horor Orde Baru). Namun fungsi ini bisa juga bersifat subversif karena 

film horor menunjukkan kegagalan sistem sosial dalam merepresi ekspresi dari 

hasrat tidak sadar yang menjadikan monster menjadi medium (film-film masa 

reformasi).  

Dari dua pendekatan ini, terlihat bahwa film tak pelak menjadi situs 

perjuangan ideologi antara berbagai proses produksi makna (meaning production). 

Dari studi naratif film-film ini terlihat bahwa film horor menjadi situs kontestasi 

ideologi antara yang dominan dan yang marjinal, yang modern dan tradisional, 

antara yang patriarkal maupun subversif yang saling berjuang mendapatkan 

tempat. Meski menjadi tempat perayaan massa (populer), film-film horor dengan 

naratifnya yang menjadikan perempuan sebagai korban sekaligus monster yang 

menakutkan, menjadi alat konstruksi ideologi patriarkal yang bersifat konservatif.  

Selain representasi misoginis perempuan, film-film horor, terutama yang 

diproduksi pada masa 1970-an hingga 1990-an selalu menghadirkan kekuatan 

dominan yang diwakili oleh kekuatan agama dan negara. Agama diperlihatkan 
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sebagai piranti untuk mengembalikan tatanan (order) dan harmoni yang  menjadi 

obsesi dan karakteristik rezim Orde Baru yang saat itu berkuasa. Di luar teks film, 

ideologi dominan Orde Baru ini bekerja dengan cara memberlakukan sensor yang 

ketat pada film horor. Setelah reformasi, kehadiran agama tidak lagi terlihat tetapi 

kekuatan sensor masih terlihat kuat, seperti dalam studi kasus film Dendam 

Pocong. Kehadiran sensor merupakan penggambaran paling lugas tentang 

intervensi negara dalam proses seleksi ingatan, proses seleksi tentang apa yang 

boleh dan bisa direpresentasikan dalam media film.  

Dengan begitu, film horor Indonesia menjadi situs penampakan semua hal 

yang selama ini ditindas. Namun, film horor juga memiliki sifat transparan, dalam 

arti, ia menjadi cermin tentang apa yang sedang terjadi dan menjadi persoalan 

masyarakat penontonnya, yakni bangsa Indonesia. Seperti yang telah dikatakan 

sebelumnya, film horor membuktikan bahwa masyarakat masih memiliki 

kepercayaan pada hal-hal yang berbau mistis yang sering diidentikkan dengan hal-

hal tradisional. Masyarakat Indonesia yang direpresentasikan dalam film horor 

kontemporer adalah masyarakat Indonesia yang telah hidup di masa modern, 

dengan berbagai pembangunan infrastruktur dan piranti modern yang terlihat jelas 

sebagai bagian kehidupan yang tak bisa dielakkan. Modernitas dalam film-film 

horor menjadi sesuatu yang terlihat dalam mise en scène.  

Namun di sisi lain, masyarakat ini ’dipaksa’ melihat hantu-hantu dari masa 

lalu yang mau tak mau harus mereka terima sebagai kenyataan yang terlihat 

dengan jelas. Dengan pembacaan seperti ini, film horor mengajukan pertanyaan 

radikal bagi bangsa Indonesia karena film-film ini mengajukan representasi politik 
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dan sejarah yang selama ini tidak mendapat tempat dalam wacana nasional. Ia 

mempertanyakan setiap klaim representasi dan kepentingan politik di baliknya. 

Proses produksi, distribusi dan eksebisi film horor membuktikan dengan terang-

terangan bahwa nilai-nilai dan kepercayaan pada hal-hal yang bersifat 

supernatural atau mistik, yang selama ini diidentikkan dengan hal-hal yang 

bersifat tradisional dan musyrik (berlawanan dengan kepercayaan agama), justru 

adalah nilai-nilai dan kepercayaan yang masih dipegang secara kuat, yang masih 

mendapatkan basis pengikut yang berjumlah jutaan. Dengan demikian, hal ini 

membuktikan bahwa mitos bangsa Indonesia yang telah masuk ke masa modern 

dan meninggalkan tradisionalisme dibongkar, dengan kenyataan yang 

menggambarkan dengan jelas bahwa modernitas diterima bersamaan dengan 

kehadiran nilai-nilai dan hal-hal yang bersifat tradisional.  

 


