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BAB II 

KONTEKSTUALISASI PENELITIAN 

2.1 Gambaran Politik Gender dan Motherhood di Indonesia  

2.1.1 Era Orde Baru 

Perempuan di Indonesia umumnya bersifat apolitis pada era kepemimpinan 

Soeharto yang bertahan lebih dari 30 tahun. Keikutsertaan dan partisipasi aktif 

perempuan dalam ranah publik hampir tidak ada. Adapun partisipasi perempuan pada 

ranah publik merupakan bagian dari power exercise rezim Soeharto yang dilakukan 

melalui unit-unit keluarga (nuclear family). Secara diskursif, citra perempuan pada 

zaman tersebut inferior dari laki-laki dan negara, dan memiliki tugas sipil baik 

sebagai istri maupun ibu rumah tangga (Robinson, 2009: 68). 

Motherhood atau keibuan di Indonesia era Orde Baru sangat erat kaitannya 

dengan istilah state of ibuism (ibuisme negara). Istilah ini dikemukakan oleh aktivis 

Julia Suryakusuma, yang mencoba melihat permasalahan gender pada motherhood. 

Desintha Asriani dalam penelitiannya yang berjudul ‘Being Mother: Comparative 

Study of the Contested Motherhood between South Korea and Indonesia’, 

menekankan bahwa definisi ibu di era tersebut merupakan anggota bagian dari 

nuclear family. Asriani lalu mengemukakan bahwa terdapat power relation di antara 

ibu dan negara. Perempuan ideal dalam rumah tangga khususnya yang berperan 

sebagai istri dan ibu, merupakan bagian dari hegemoni yang dihidupkan oleh 

pemerintahan Orde Baru. Sejalan dengan konservatisme yang ada di Indonesia, 
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perempuan dibentuk sebagai pelayan negara melalui keluarga mereka sesuai dengan 

kodrat yang ada di ajaran Islam (Asriani, 2017: 3). 

State of ibuism yang digalakkan oleh rezim Soeharto tersebut menyediakan 

bio-power dalam menyiapkan para perempuan untuk menjadi mitra hidup para lelaki, 

melahirkan suatu bangsa, dan menjadi ibu serta pendidik anak-anak. Negara 

menggunakan kekuasaan mereka untuk membentuk imajinasi yang diinternalisasi 

perempuan bahwa mereka harus menjadi pendamping suami dan ibu yang ideal. 

Industrialisasi ekonomi di Indonesia dan pergerakan masif pekerja perempuan desa 

bersamaan dengan besarnya dorongan negara untuk domestikasi perempuan. 

Intervensi negara membuat perempuan jauh dari partisipasi politik, dengan tujuan 

stabilitas politik demi perkembangan ekonomi. Internalisasi atas ibu ideal tersebut 

diperkuat dengan adanya organisasi seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga) pada level masyarakat, dan Dharma Wanita pada level negara. Ideologi 

yang ditanamkan yaitu bahwa perempuan adalah pendukung utama suami, pendidik 

anak-anak, pencari nafkah tambahan, dan anggota masyarakat Indonesia (Asriani, 

2017: 6). 

Perempuan ibu rumah tangga diharapkan untuk berkontibusi dalam 

pembangunan lewat mendukung suami dan meneruskan keturunan sebagai generasi 

penerus bangsa. Perempuan harus menuruti kodrat mereka sebagai istri, dan 

utamanya seorang ibu. Dalam sebuah nilai budaya, kodrat perempuan dilihat sebagai 

gagasan tentang peranan dan kedudukan perempuan atas harapan-harapan, nilai, dan 

keadaban sosialnya. Kodrat ini menjadi otoritas atau norma dalam masyarakat, yang 
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menghubungakn perbuatan atau bentuk perempuan sebagai pujian atau sanksi 

(Kusmana, 2014: 784).  

Gambaran tipe ideal perempuan sebagai ibu tentunya adalah fitrah alamiah 

mereka untuk memiliki reproduksi yang subur sekaligus pandai untuk merawat dan 

membesarkan mereka (Mulia, 2007: 123). Dengan menjadi istri dan dapat 

menghasilkan keturunan, perempuan dapat menjadi anggota masyarakat. Terutama 

bagi perempuan Muslim, naturalisasi perempuan sebagai istri dan ibu yang patuh, 

dipromosikan lewat kurikulum sekolah, agen pembangunan serta media massa. 

Perempuan sebagai ibu menjadi tiang negara dan keluarga. Apabila keluarga 

berantakan, kesalahan akan ditimpakan kepada ibu yang tidak becus dalam merawat 

suami dan mengasuh anak-anak (Mulia, 2007: 125). 

2.1.2 Era Reformasi (Pasca Orde Baru) 

Pada akhir era Orde Baru, politik perempuan semakin semakin bermunculan 

baik di daerah perkotaan maupun  pedesaan. Organisasi-organisasi ini menjadi 

pembuat keputusan utama dalam birokrasi nasional, khususnya yang berfokus pada 

kesejahteraan perempuan. Kelompok feminis urban kelas-menengah membuat 

gerakan politis yang menentang state gender regime bergerak di daerah perkotaan, 

dan kelompok muslimah pedesaan lewat majlis taklim mendorong perempuan untuk 

aktif dalam penyediaan layanan kesehatan dan kesejahteraan keluarga maupun desa 

(Robinson, 2009: 136).  

Perubahan gambaran tentang motherhood pada masa Reformasi sangat erat 

kaitannya dengan dekonstruksi ideologi gender Orde Baru. Seiring dengan lengsernya 

rezim Soeharto, maka ideologi gender seperti State Ibuism juga memudar. Peran 
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perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak lagi bersifat apolitik, namun secara aktif 

berpartisipasi dalam pembangunan (subjek pembangunan). Hal ini dapat dilihat saat 

pembentukan Suara Ibu Peduli (SIP) pada tahun 1998 sebagai respons terhadap krisis 

ekonomi dan moneter pertengahan tahun 1997. Suara Ibu Peduli secara cerdas 

memanfaatkan sosok ibu versi Orde Baru untuk melancarkan protesnya Agenda 

utama yang mereka perjuangkan adalah menumbangkan citra tradisional perempuan 

versi Orde Baru yang pasif dan apolitik. Selain itu, saat pemerintahan Gus Dur, 

keterlibatan perempuan dalam rumah tangga diarahkan untuk menjadi lebih sejajar. 

Hal ini dapat dilihat pada program Keluarga Berencana (KB) yang memberikan 

perempuan posisi untuk tawar-menawar dengan laki-laki, sebagai mitra aktif dalam 

pasangan rumah tangga. Orientasi PKK pun dirubah dengan semangat untuk 

penyadaran gender bagi perempuan, bahwa mereka setara dengan laki-laki dalam 

segala aspek rumah tangga (Dewi, 2007: 63-65).  

Peran ibu rumah tangga dalam sektor ekonomi juga meningkat dengan 

signifikan saat munculnya fenomena Tenaga Kerja Wanita (TKW). Perempuan—

terutama ibu—dari daerah rural Indonesia pergi ke negara-negara Asia dan Timur 

Tengah untuk menjadi pekerja ranah domestik demi menghidupi keluarga dan anak-

anak mereka. Walaupun jaminan kesehatan dan keselamatan mereka dari potensi 

menjadi korban kekerasan di luar negeri masih sangat minim, TKW menyumbang 

lebih dari 2.709.534 USD terhadap ekonomi nasional pada tahun 2005. Penelitian 

oleh Dewi (2011) menunjukkan bahwa peran ibu dalam mendukung ekonomi 

keluarga menyebabkan pergeseran paradigma tentang melihat konstruksi good 

mothering yang ada di Indonesia (Dewi, 2011: 208-210). 
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Konsep good mother yang lama (era Orde Baru) menekankan pada cinta dan 

keamanan, sebagai kualitas yang pasif—seperti kesabaran, keandalan dan kemauan 

untuk menghabiskan waktu untuk keluarga. Ibu teladan dilihat sebagai suatu 

pencapaian yang dikaitkan dengan keberhasilan dalam mendukung suami serta 

mengasuh dan mendidik anak-anak dalam nuclear family. Perempuan yang memiliki 

peran lebih tinggi daripada suami dianggap sebagai hal yang tabu (Dewi, 2011: 211-

212).  

Pada kenyataannya, perempuan (ibu) di daerah rural dan yang memiliki suami 

tidak produktif secara ekonomi harus mendukung mereka untuk menjaga 

keberlangsungan kehidupan keluarga. Penelitian oleh Dewi (2011: 213) menunjukkan 

bahwa mendukung dan membantu suami—secara finansial—juga merupakan kualitas 

dari good mothering. Perempuan tidak memiliki pilihan untuk tidak melakukan 

kegiatan di luar kegiatan domestik, terlebih keadaan ekonomi dan material keluarga 

mereka mengharuskan untuk berbuat lebih. Kualitas good mothering merupakan 

konstruksi sosial—walaupun diinternalisasi oleh banyak perempuan—ditentang oleh 

kaum perempuan itu sendiri. Perkembangan zaman, perbedaan status sosial dan 

ketimpangan ekonomi membuat kualitas good mothering menjadi konsep yang 

kompleks. Hampir setiap perempuan memiliki persepsi yang berbeda tentang apa 

yang mereka perlukan untuk menjadi “ibu teladan”.  

2.2 Representasi Motherhood dalam Film Horor 

Sebagaimana yang disampaikan dalam Encyclopedia of Communication 

Theory, film sebagai salah satu media komunikasi mengonstruksi makna lewat teks 

yang dihasilkan dari satu penghasil makna atau secara kolektif oleh seluruh peserta 
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komunikasi. Kajian semiotika komunikasi lalu menunjukkan bahwa manusia 

mengambil bagian memori dari masa lalu untuk memproduksi makna baru di masa 

sekarang, dan dikonstruksi secara bersamaan oleh banyak pihak (Littlejohn dan Foss, 

2009: 876).  

Pemahaman di atas juga bekerja pada kerangka pemikiran dalam membaca 

teks film horor, terutama sub-genre maternal horror film—film horor yang berfokus 

pada karakter dan naratif tentang ibu sebagai subjek dalam film atau kualitas maternal 

(dalam bentuk simbol). Selain menitikberatkan pada semiotika komunikasi dan 

gender relation, penelitian ini juga berfokus pada bagaimana teks film horor bekerja 

dalam merepresentasikan perempuan. Peneliti banyak merujuk pada buku Maternal 

Horror Film oleh Sarah Arnold (2013) untuk melihat bagaimana wacana motherhood 

ditampilkan dalam film horor, sejalan dengan ideologi patriarki. 

Weedon (dalam Brooks, 2009: 115) menjelaskan bahwa laki-laki dengan 

kelebihan penis mereka membuat membuat posisi kuasa dan kontrol dalam tatanan 

simbolik—tatanan sosial dan budaya yang membentuk identitas gender. Perempuan, 

tidak memiliki posisi dalam tatanan simbolik, apabila tidak memiliki relasi dengan 

laki-laki yaitu menjadi ibu—yang bahkan proses keibuan tersebut berada dalam 

makna patriarkal. Dalam film horor, tercatat bahwa subjektivitas dan desire yang 

dimiliki oleh perempuan ditolak dan diabaikan. Desire yang ada pada perempuan 

hanya terdapat pada anaknya—yaitu menjadi ibu (Arnold, 2013: 39-40).  

Pembatasan identitas gender pada teks film horor berlanjut pada identifikasi 

good mother atau bad mother. Dualitas karakter ibu yang berasal dari patriarchal 
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desire tersebut tidak hanya muncul pada film horor, walaupun bad mother merupakan 

naratif yang kerap menjadi penggambaran perempuan dalam film horor.  

Good mother dalam film horor, umumnya sejalan dengan essential 

motherhood—konsep dari Patricia DiQuinzio tentang keibuan merupakan suatu 

kapasitas dari feminitas dan fungsi alamiah seorang perempuan mulai dari 

mengandung sampai membesarkan anak. Pengorbanan diri juga merupakan elemen 

dari good motherhood yang diidealisasi oleh ideologi patriarki. Walaupun banyak 

film yang sudah mencoba untuk keluar dari stereotip tipe keluarga inti—dengan 

menampilkan ibu yang juga merupakan wanita karir atau penopang ekonomi 

keluarga, konsep pengorbanan diri seorang ibu tetap dijustifikasi lewat elemen horor 

(menyeramkan) dalam teks film.  

Bad mother, digambarkan sebagai antitesis dari essential motherhood, karena 

digambarkan melalui karakter yang menolak motherhood dan dialienasi dari standar 

“ibu ideal”. Bad mother lebih dominan digambarkan dalam film horor. Mereka 

beroperasi sebagai kekuatan yang melawan norma, dalam konteks film horor 

Indonesia, seringkali merupakan agama. Bad mother, berbeda dengan good mother, 

mempengaruhi kehidupan anaknya dan menahan mereka dari memasuki tatanan 

simbolik (The Law of The Father). Return of the Repressed—yang berarti kembalinya 

sosok yang tertindas, menunjukkan karakter bad mother yang menolak untuk 

melepaskan anaknya dari otoritas maternal mereka. Pengaruh tersebut akhirnya 

membuat perwujudan evil dari ibu muncul pada anak.  

Setelah berelaborasi dengan dualitas motherhood menurut ideologi patriarki, 

Sarah Arnold justru mengungkapkan bahwa konsep dari dualitas tersebut—terutama 
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pada bad mother, merupakan suatu perdebatan yang kompleks. Selain dipengaruhi 

oleh perbedaan budaya, wacana bad mother juga dipengaruhi oleh pengabaian aspek 

melodrama dan maternal horror dari proses keibuan itu sendiri. Kembali pada poin 

sebelumnya di mana subjektivitas perempuan ditolak, bad mother seperti good 

mother, tidak mencakupi bagaimana perempuan memiliki pengalaman yang unik dan 

berbeda dari laki-laki. Film horor umumnya gagal untuk menunjukkan konteks drama 

keluarga atau latar belakang kehidupan karakter perempuan tersebut. Karakter ibu—

terutama sebagai hantu dalam film Indonesia, digambarkan sebagai sosok yang tidak 

hadir. Sudut pandang dari mereka terbatas, dan hanya berfokus pada sudut pandang 

anak-anaknya.   

Hager dan Herzog (2016: 125) lebih jauh menerangkan tentang kompleksitas 

karakter bad mother dalam film horor. Menurut mereka, karakter tersebut berbeda 

menurut perilaku dan motivasi mereka. Overfeeding mother digambarkan dengan 

karakter ibu yang mengasuh anaknya dengan cinta dan disiplin yang tinggi. Karakter 

tersebut akan mencegah anaknya dapat mengatur keputusan dan kehidupan mereka 

sendiri. Anak akan didominasi ibu bahkan saat setelah kematiannya. Di lain sisi, 

starving mother berperan sebagai ibu egois dan justru lebih taat dengan 

kepentingannya sendiri (seperti karir). Ibu akan membiarkan anak “kelaparan” secara 

emosional dan psikologis, bahkan membunuh mereka. Walaupun berbeda, kedua 

karakter ini memiliki kesamaan sifat yaitu self-absorbed, hanya peduli pada 

kepentingan dan tujuannya dibanding kesejahteraan anak. 

Representasi perempuan sebagai monster dalam film horor—bad mother 

secara spesifik, berangkat dari konsep abject milik Julia Kristeva. Abject yang berarti 
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kehinaan, bermakna sesuatu yang mencoba untuk melewati batasan norma dan 

mengganggu tatanan yang sudah ada. Creed (1986: 30) selanjutnya menerangkan 

bahwa inkarnasi ibu sebagai kehinaan digambarkan lewat teks film horor sebagai 

archaic mother/mother-as-monster (ibu yang memiliki kekuatan atau kualitas yang 

satanik atau supranatural).  

Dalam konteks perfilman horor Indonesia, archaic mother digambarkan 

secara kuat lewat visualisasi grotesque—fisik yang aneh dan tidak biasa. Kusumaryati 

dalam Cinemapoetica.com menuliskan bahwa film horor Indonesia digambarkan 

sebagai genre grotesque karena spesialisasinya dalam penampilan hantu. Salah satu 

unsur grotesque yang kerap muncul di film horor Indonesia adalah tubuh perempuan. 

Gladwin (dalam Kusumaryati, 2016) menjelaskan bahwa citra perempuan yang 

menandakan sesuatu yang menyeramkan atau dengan kekuatan magis, merupakan 

refleksi dari cara ideologi Orde Baru memandang perempuan “ideal”. Sesuai dengan 

teori grotesque milik Bakhtin, Kusumaryati menerangkan bahwa citra perempuan 

secara visual atau naratif dalam film horor sangat erat kaitannya dengan konteks 

sosial dan politik di Indonesia.  

2.2.1 Era Orde Baru 

Film horor pertama yang tayang di Indonesia adalah produksi The Teng Cun 

berjudul Doea Siloeman Oeler Poeti en Item (1934). Setelah itu, sepanjang tahun 

1950-an sampai 1960-an, film-film yang diproduksi hanya tentang pembebasan dan 

kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Film horor lalu kembali diproduksi pada tahun 

1970-an dan banyak dibintangi oleh Suzanna. Beberapa contohnya adalah Bernafas 

Dalam Lumpur dan Beranak Dalam Kubur (van Heeren, 2012: 96).  
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Konsep dan tema yang sering terlihat dalam film horor di bawah Orde Baru 

adalah eksploitasi dari cerita mistis masyarakat dan makhluk supernatural—karena 

kedekatan masyarakat setempat dengan mitos dan hantu. Tentunya, ciri-ciri tersebut 

menjadi nilai keunikan dari genre horor Indonesia hingga sekarang dan 

membedakannya dari pasar internasional. Selain itu, campuran eksploitasi seks dan 

komedi juga menjadi ciri yang paling terlihat di film era tersebut. Contohnya, adegan 

legendaris dalam film Sundel Bolong di mana Suzanna meminta dibuatkan sate oleh 

karakter Bokir.  

Representasi agama dan moralitas merupakan aspek krusial dalam film horor 

di era Orde Baru. Tokoh ustaz, kyai dan ulama—sejalan dengan Islam sebagai agama 

mayoritas, menjadi tolak ukur nilai moral yang ditampilkan dalam film horor. 

Umumnya, hantu atau roh jahat yang mengganggu tokoh protagonis dalam film 

akhirnya dikalahkan oleh tokoh agama di akhir film.  

Kadir dalam Cinemapoetica.com berpendapat bahwa kecemasan moral 

terhadap moral patriarki membentuk suatu budaya di mana perempuan menjadi 

sumber masalah atau teror dalam seni—khususnya film horor. Perempuan yang tidak 

mengikuti tatanan budaya yang ada dapat menciptakan kerusakan dan teror di 

masyarakat. Hal ini semata-mata berasal dari ketakutan patriarki terhadap potensi 

perempuan untuk menjadi “lebih” dari apa yang ditetapkan oleh masyarakat 

tradisional. Maka itu, teks film horor memunculkan berbagai citra dan karakter hantu 

perempuan untuk mengalienasi perempuan yang tidak patuh terhadap norma tertentu. 

Di era Orde Baru, ideologi yang turut membentuk pandangan dominan terhadap 

perempuan adalah state ibuism (ibuisme negara). Ideologi ini membentuk bagaimana 
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perempuan yang ideal merupakan ibu yang menjalani fungsi mothering tradisional—

mulai dari menghasilkan keturunan, membesarkan anak, mendidik dan menjadi 

pendamping suami, dengan baik. Saat perempuan tidak mengikuti norma tersebut, 

maka mereka akan menjadi roh jahat (hantu).  

2.2.2 Pasca Orde Baru 

Perkembangan film horor era Reformasi ditandai dengan memudarnya naratif 

atau unsur moralitas yang sejalan dengan ideologi Orde Baru. Film horor tidak lagi 

menjadi alat standarisasi moral baik dan buruk terutama melalui agama, melainkan 

menjadi praktik wacana dan naratif yang mengikuti keadaan sosial-politik yang 

semakin kompleks.  

Beberapa perbedaan juga ditandai dengan berpindahnya latar belakang di 

mana film berlangsung—dari daerah rural ke daerah urban (perkotaan). Hal ini 

berpengaruh kepada pengkarakteran dalam film yang berganti ke anak muda 

perkotaan. Contohnya, film horor pertama yang dirilis pasca tumbangnya Orde Baru 

yaitu Jelangkung (2001). Film ini menceritakan petualangan sekelompok anak muda 

perkotaan yang pergi ke daerah Angker Batu, Jawa Barat, dan dihantui oleh roh jahat 

melalui boneka Jelangkung. Tidak ada kehadiran tokoh ulama (kyai/ustaz) sebagai 

force of good, dan latar belakang cerita menggambarkan kehidupan kontemporer 

(modern) (van Heeren, 2012: 103-104).  

Selama satu dekade setelah Jelangkung rilis, tren mainstream film horor 

Indonesia justru menambahkan eksploitasi seksualitas perempuan. Raped by Satan, 

Suster Keramas dan Terowongan Casablanca adalah beberapa contoh dari sekian 

banyaknya film horor—setelah Jelangkung rilis, yang menggunakan seksualitas 
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perempuan untuk menarik penonton. Joko Anwar, dalam wawancaranya dengan 

Tirto.id (2017) menyebutkan bahwa tren tersebut disebabkan salah satunya oleh 

kurangnya kreativitas atau ide-ide baru sineas Indonesia. 

Munculnya Pengabdi Setan (2017) menciptakan standar dan tantangan 

tersendiri bagi sineas Indonesia—terutama horor, untuk berkompetisi dalam 

menciptakan film-film horor yang lebih substantif. Pencapaian Joko Anwar dalam 

film ini—secara komersial atau kritikal, turut memberikan sumbangsih pada genre 

horor untuk keluar dari tren yang buruk, terutama dalam konteks eksploitasi 

seksualitas perempuan. 

Walaupun begitu, ketertarikan sineas horor Indonesia terhadap perempuan 

belum juga berubah. Kadir dalam Cinemapoetica.com (2017) mencatat bahwa 

penggambaran citra perempuan sebagai hantu penebar teror masih laris digunakan 

untuk membangun naratif film horor, walaupun beberapa tren sebelumnya—seks, 

agama dan moral, sudah hampir tidak pernah muncul kembali.  

Secara tidak sadar dan sengaja, sineas lewat teks film horor membentuk citra 

perempuan—khususnya ibu, menurut pandangan patriarki. Arnold (2013: 27-28) 

mencatat bahwa citra ibu dalam teks horor dibagi menjadi dua yaitu : (1) antagonis 

yang membangkitkan fantasi mashochistic tentang kematian dan teror, atau (2) 

pahlawan (heroine) yang memperlihatkan fantasi mashochistic dari proses maternal 

yang meliputi kasih sayang dan pengorbanan.  

2.3 Pengabdi Setan (1980) dan (2017) 

Pengabdi Setan (1980) adalah film horor yang disutradarai oleh Sisworo 

Gautama Putra, di bawah rumah produksi Rapi Films. Pemain dalam film ini terdiri 
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dari W. D. Mochtar, Siska Widowati, Ruth Pelupessy, I.M Damsyik, Fachrul Rozy, 

Diana Suarkom, Simon Cader dan Doddy Sukma. Versi pertama film ini bercerita 

tentang keluarga Munarto (Mochtar) yang terdiri dari anaknya Rita (Siska) dan Tomi 

(Fachrul) serta ibu mereka yang baru saja meninggal, Mawarti (Diana). Pada adegan 

pertama film ini yaitu pemakaman Mawarti, beberapa tokoh utama dalam film sudah 

ditunjukkan ke penonton—termasuk Darminah (Ruth). Film ini selanjutnya 

menceritakan keluarga tersebut yang dihantui sejak Mawarti. Selain itu, Darminah—

yang sebenarnya adalah pengabdi setan, mulai menyusup ke kediaman keluarga 

tersebut untuk memperbudak seluruh anggota keluarga ke dalam lingkaran setan. 

Hantu yang muncul secara dominan dalam film ini adalah Mawarti, yang menghantui 

anak-anaknya sendiri—terutama Tomi. Satu per satu kerabat dari keluarga Munarto, 

seperti Pak Karto (Damsyik) dan Herman (Simon), meninggal secara misterius dan 

kemudian menjadi sosok hantu seiring dengan usaha keluarga tersebut mencoba 

untuk memecahkan masalah teror yang menghantui mereka. Film ini akhirnya ditutup 

dengan Darminah muncul sebagai pengabdi setan dan membangkitkan mayat 

Mawarti, Karto dan Herman, sampai sosok Pak kyai mengalahkan mereka—termasuk 

Darminah. Walaupun begitu, di akhir film, Darminah kembali muncul secara 

misterius saat keluarga Munarto kembali dari sholat berjamaah.  

Joko Anwar, sutradara Pengabdi Setan (2017), membuat versi remake yang 

cukup berbeda secara naratif dan karakter, walaupun latar belakang dan tema yang 

dipakai masih sama—keluarga disfungsional dan agama. Karakter dalam film ini 

diperankan oleh Tara Basro, Bront Palarae, Ayu Laksmi, Endy Arfian, Nasar Anuz, 

Muhammad Adhiyat, Elly D. Luthan, Dimas Aditya, Arswendi Nasution dan Egy 
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Fadli. Film ini menceritakan tentang keluarga yang terdiri dari Rini (Tara), Tony 

(Endy), Bondi (Nasar) dan Ian (Muhammad) serta ayah (Bront)—suami dari Mawarni 

(Ayu) yang baru saja meninggal setelah sakit bertahun-tahun. Dalam film ini juga 

menambahkan karakter nenek rahma (Elly) yang menggunakan kursi roda. Film ini 

juga mengeksplorasi tentang ketidakhadiran sosok ibu dalam suatu keluarga yang 

jauh dari agama, dan mulai dihantui sejak meninggalnya sosok ibu. Darminah—

karakter dari versi tahun 1980—diperankan oleh (Asmara Abigail), muncul hanya 

pada akhir film. Sosok kyai dan pacar Rini (diperankan oleh Arswendi dan Dimas) 

menjadi salah satu kemiripan yang ada di antara dua film. Dalam versi film oleh 

Joko, kyai dan pacar Rini adalah bapak dan anak. Perbedaan yang mendasar juga 

terletak pada fokus cerita sosok ibu yang lebih mendalam. Sosok Mawarni dulunya 

adalah istri yang juga bekerja sebagai penyanyi dan membuat perjanjian dengan sekte 

pengabdi setan. Hal tersebut dilakukan Mawarni untuk mendapatkan anak—karena 

tidak mampu hamil—dengan syarat mengorbankan anak terakhirnya, Ian, sebagai 

anak dari setan. Sejak kematiannya, Mawarni mulai menghantui keluarganya 

sendiri—anak-anaknya secara khusus—hingga berhasil mengambil Ian bersamanya. 

Film mencapai adegan puncak ketika hantu Mawarni dan segerombolan mayat hidup 

mulai mendatangi kediamannya untuk menjemput Ian dan membunuh kyai—salah 

satu jalan cerita yang membedakan dua versi film. Apabila pada versi 1980 pemeran 

protagonis terlihat mulai mengadopsi agama sebagai jalan hidup—lewat adegan 

setelah kembali dari mushola—di akhir film, versi 2017 tidak memperlihatkan 

pemeran utama mempraktikkan ibadah sama sekali.  


