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Tinjauan: 

 

Walt Disney begitu mempesona anak-anak. Saking 

terpesonanya, mereka ingin menjadi seperti karakter-karakter yang 

diciptakannya. Di tengah-tengah ketidaktahuan anak-anak tentang 

dunia Disney, buku ini membukakan apa yang tidak sesuai dengan 

standar moral dan ajaran Alkitab dari dunia Disney. Buku ini 

mengungkapkan bahwa ternyata dalam produksinya yang jatuh 

bangun, Walt Disney dalam produksi-produksinya juga terkandung 

makna seks dan ketidaksenonohan . 

  

Dalam bab I, buku ini menguraikan tentang masa kecil 

Disney yang sulit dan mendapat didikan otoriter dari ayahnya, 

dimana hal ini membuat dia menghasilkan karya-karya seperti 

Snow White, Pinocchio, Bambi, Dumbo dan Fantasia. Karya-karya 

tsb mempunyai kesamaan dalam karakter utama, yaitu mencari 

orang tua yang sejati.  

 

Dalam bab II dan III, buku ini mengupas tentang film-film 

Disney, karakter-karakter dari pelaku-pelakunya, dan hal-hal yang 

tidak baik dari film-film tsb. Sebagai contoh adalah film “Fantasia” 

yang  hampir merupakan pemujaan sepenuhnya terhadap guna-

guna, ilmu sihir, setan, yang dipadukan dengan musik klasik. Juga 

Disney banyak menggunakan mahkluk-mahkluk seperti peri dalam 

film-filmnya. Peri mempunyai ajaran moral yang sangat 

berlawanan dengan Alkitab. Contoh: Peri mengambil apa saja yang 

mereka inginkan atau butuhkan, tetapi jika seorang manusia 

mencuri milik mereka, mereka akan mengutuk. Peri-peri dalam 
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film-film Disney ini sangat popular, orang-orang terpesona 

terhadap pekerjaan baik yang dilakukan oleh peri-peri tsb. 

Benarkah mereka memiliki sifat ilahi? 

  

Dalam bab III-VII, buku ini menjelaskan bahwa setelah 

Disney meninggal dunia, penerusnya justru semakin menyimpang 

dari standar moral dan ajaran Alkitab. 

 

Dengan meninggalnya Walt Disney, perusahaan Disney 

menjadi hancur dan hampir bangkrut. Lalu masuklah Eisner 

menjadi pemimpin perusahaan Disney. Ia memproduksi film 

“Splash” yang mengandung nilai seksualitas dan nafsu jasmani 

tingkat tinggi. Film ini ternyata sukses besar. 

 

Selanjutnya penulis juga menyatakan bahwa ternyata ada 

banyak reaksi dari berbagai pihak terhadap perusahaan Disney dan 

penerusnya. Seseorang yang bernama Michael Medved berkata 

bahwa Hollywood dengan tidak kompromi telah menunjukkan 

kejijikan terhadap nilai-nilai keluarga yang seharusnya. Seorang 

pengarang juga berkata bahwa ada tanda-tanda permusuhan yang 

ditunjukkan oleh Hollywood terhadap kekristenan, dalam cara 

mereka menggambarkan tentang Kristus. Contoh: The Last 

Temptation.  

 

Juga dalam film serial di TV, pesan-pesannya tidak mendidik 

dan penekanan pada seks secara berlebihan merupakan suatu hal 

yang sungguh memprihatinkan. Bahkan dalam film-filmnya yang 

lain, seperti dalam film “Priest”, Disney membuktikan 

kecenderungannya terhadap homoseksualitas.  

 

Hal-hal tsb diatas telah menimbulkan reaksi-reaksi dari 

beberapa lembaga Kristen. Florida Baptist State Convention pada 

pertemuan tahunannya di tahun 1995, menyerukan pemboikotan 

taman hiburan Disney, barang-barang Disney, dan film-film 

Disney. Southern Baptist Convention, mewakili 16 juta kaum Injili, 

mengeluarkan sebuah resolusi sebagai berikut: 
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“Bahwa kami menganjurkan orang-orang Southern Baptist 

untuk berpikir ulang secara serius dan disertai dengan doa 

dalam membeli dan mendukung barang-barang Disney; dan 

untuk memboikot Disney jika tetap melakukan kebijaksanaan 

umum mereka.” (hal. 116). 

 

Penulis berkata bahwa orang Kristen sudah begitu terbuai 

dengan dunia Disney, dan berkata bahwa jika orang Kristen 

mengeritik Disney, mereka adalah fanatik terhadap kekristenan 

mereka. Bahkan seorang konsultan pengumpulan dana bernama 

Schultze berkata bahwa banyak penginjil yang ahli mengumpulkan 

dana menemukan bahwa lebih mudah untuk mengumpulkan dana 

dengan menggunakan cerita seram yang hanya setengah benar. 

Kita sudah sedemikian terbuai dengan hiburan-hiburan Disney dan 

sering mengkompromikannya dengan kebenaran-kebenaran iman 

Kristen. Bahkan seorang wartawan mempunyai dokumentasi yang 

menunjukkan bahwa Disney merupakan kekuatan utama yang 

mendorong Amerika menuju pada jurang kehancuran kebudayaan.  

 

 Akhirnya penulis memberi tantangan dengan berkata 

demikian:    

“Apa yang akan anda lakukan setelah membaca buku ini? 

Anda diperhadapkan kepada godaan untuk bersikap pasif, 

menganggukkan kepala sebagai tanda empati terhadap 

pengarang, menangisi keadaan moral Amerika yang 

menyedihkan, lalu melupakan peringatan ini.” (hal. 146). 

Apa yang anda pikirkan dan lakukan? 

 

 Buku ini akan sangat berguna bagi kita karena memberikan 

pengertian kepada kita tentang sesuatu yang selama ini telah 

membuai banyak orang, tetapi ternyata mengandung sesuatu yang 

sangat membahayakan iman kita. 
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