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Abstrak 

 
Revolusi industri 4.0 sedang mentransformasi dunia. Sejak dicanangkan Making Indonesia 

4.0 pada April 2018 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mau tidak mau Indonesia 
harus segera siap dalam memasuki dunia indutri disruptif yang kental dengan digital dan cyber. 
Pada era disrupsi ini ada beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain infrastruktur 
digital yang belum memadai, tenaga kerja yang tidak terlatih, pendanaan domestik dan 
teknologi yang terbatas serta belum adanya pusat-pusat inovasi. Menghadapi masa 4.0 ini tak 
ketinggalan dunia pertelevisian harus segera mengikuti perkembangan agar tidak jauh 
tertinggal dengan industri lainnya. Apalagi televisi masuk dalam industri kreatif, karena itu 
harus segera menyesuaikan bila tidak ingin ditinggalkan pangsa pasarnya termasuk kesiapan 
teknologi dan sumber daya manusia (SDM) yang harus dipenuhi sesuai kebutuhan masa 
industri disrupsi ini. Seperti mudahnya mengakses program televisi di smartphone atau dapat 
ditayangkan pula di YouTube channel. Program televisi sendiri tidak akan banyak perubahan 
dari segi konten karena tetap menayangkan sesuai keinginan pemirsanya. Namun tugas SDM 
yang bergerak di televisi harus menyehatkan industri televisi dengan penguatan konten-
konten berkualitas dan mengkedepankan kebenaran. 

 
Kata kunci: era industri 4.0, program televisi, konten  
 

 
PENDAHULUAN 

 

Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. 

Ekonom terkenal asal Jerman itu menulis dalam bukunya, The Fourth Industrial Revolution 

bahwa konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia. Revolusi industri generasi 

keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa 

pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia 

untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. 

Selanjutnya, pada revolusi industri generasi keempat, telah menemukan pola baru ketika 

disruptif teknologi (disruptive technology) hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan 
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perusahaan-perusahaan incumbent. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri telah 

banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. 

Pada era industri generasi keempat ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, 

namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Hal 

ini ditunjukkan   oleh Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa 

pariwisata. Atau Gojek di Indonesia yang mengancam pemain-pemain besar pada industri 

transportasi. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan 

yang besar memangsa yang kecil. 

Seluruh sektor industri di dunia termasuk Indonesia mulai bertransformasi mengikuti 

revolusi industri 4.0, agar bisa bertahan dalam era disrupsi ini. Tak terkecuali dunia 

pertelevisian pun harus segera mengikuti arus ini agar tidak ditinggalkan penonton atau 

khalayak yang ujungnya dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan tersebut. Beberapa 

persiapan harus dilakukan stasiun televisi terutama berkaitan   teknologi dan talent (sdm). 

Meski konten program televisi tidak akan mengalami perubahan yang terlalu banyak karena isi 

program tetap berdasarkan keinginan pasar yang ditentukan oleh share dan rating, namun 

tetap saja pengelola harus melakukan intropeksi sebagai dampak dari revolusi industri 

disrupsi ini. Artikel ini dibuat untuk memaparkan kesiapan televisi dalam mengahadapi era 4.0 

yang berkaitan dengan internet dan cyber. 

 

PEMBAHASAN 

Revolusi Industri 4.0 

Revolusi industri dunia dimulai pada akhir abad ke-18 dengan munculnya tenaga uap dan 

penemuan kekuatan alat tenun, secara radikal mengubah bagaimana barang-barang 

diproduksi. Seabad kemudian, listrik dan jalur perakitan memungkinkan produksi massal. Ini 

yang dikenal menjadi revolusi   industri kedua. Pada 1970-an, revolusi industri ketiga mulai 

ketika kemajuan dalam otomatisasi bertenaga komputer memungkinkan kita memprogram 

mesin dan jaringan. 

Hari ini, revolusi industri keempat mengubah ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat 

itu sendiri. Di bawah pengertian apa itu Industri 4.0, banyak teknologi fisik dan digital yang 

digabungkan melalui analitik, kecerdasan buatan, teknologi kognitif, dan Internet of Things 
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(IoT) untuk menciptakan perusahaan digital yang saling terkait dan mampu menghasilkan 

keputusan yang lebih tepat. Perusahaan digital dapat berkomunikasi, menganalisis, dan 

menggunakan data untuk mendorong tindakan cerdas di dunia fisik. Singkatnya, revolusi ini 

menanamkan teknologi yang cerdas dan terhubung tidak hanya di dalam perusahaan, tetapi 

juga kehidupan sehari-hari kita. 

Revolusi Industri 4.0 atau industri generasi keempat merupakan perubahan sektor 

industri di dunia yang dipengaruhi oleh maraknya perkembangan teknologi serta internet. 

Salah satu hasil penerapannya adalah inovasi dan perubahan terhadap model bisnis yang lebih 

efisien dan efektif. 

Dalam industri 4.0 ini   menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini 

merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Termasuk 

sistem cyber-fisik, Internet of Things (IoT), komputasi awan dan komputasi kognitif. 

Sederhananya, IoT adalah alat yang terhubung dengan internet dan saling terintegrasi. Semisal, 

Air conditioning (AC) ruangan yang terkoneksi dengan internet dan bisa terintegrasi dengan 

smartphone sebagai pengaturnya. 

Ada beberapa elemen yang menjadi kerja era revolusi yang  disebut juga revolusi disruptif 

(disupsi) seperti yang tertera pada gambar berikut:  

   

Sumber: PriceWaterhouseCoopers 
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                                     Gambar 1. Diagram Elemen 4.0 

 

Dari diagram di atas dapat dijelaskan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai dengan tiga 

aspek utama   yakni: 

1. Digitalisasi dan terintegrasinya rangkaian nilai-nilai secara vertikal dan horizontal 

(maksudnya data tidak terpusat, satu dengan yang lainnya bisa saling bertukar dan 

memanfaatkannya). 

2. Digitalisasi dan integrasi sebuah penyediaan produk dan pelayanan (terpadu). 

3. Digitalisasi kemudahan akses bisnis dan akses pelanggan. 

Ketiganya ini akan dengan mudah teraplikasi karena menggunakan keterpaduan 

(kekuatan) data dan analisa sebagai kekuatan inti. Kecenderunga itulah sehingga 

memunculkan kekuatan baru dalam Revolusi industri 4.0 ditandai dengan pemanfaatan 10 

teknologi yaitu:  

a. Mobile Devices;  

b. IoT Platforms;  

c. Location Detection Technologie;  

d. Advanced Human-Machine Interfaces;  

e. Authentications & Fraud Detection;  

f. 3D Printing;  

g. Smart Sensors;      

h. Big Data Analysis And Advanced Algorithms;  

i. Multilevel Customer Interaction And Customer Profiling;  

j. Augmented Reality / Wearables;  

k. Cloud Computing.  

Perangkat konektivitas tersebut dihubungkan pada perangkat fisik industri. Tujuannya 

adalah untuk menerima dan mengirim data sesuai perintah yang ditentukan, baik secara 

manual maupun otomatis berdasar keecerdasan buatan. Perangkat IoT pada Industri 4.0 atau 

Industrial Internet of Things, yang sebelumnya sangat berguna untuk monitoring secara 

internal. 
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Dalam konsep industri 4.0, perangkat IoT tersebut dapat terhubung ke jaringan WAN 

melalui lingkungan cloud. Sampai di lingkungan cloud, data dapat diproses dan di sebar ke 

pihak lain. Di sini memerlukan otomatisasi dan orkestrasi pada lingkungan hybrid cloud. Salah 

satu caranya adalah dengan menggunakan pendekatan DevOps yang memakai sistem 

kontainerisasi untuk memudahkan pengembang dan pihak operasional untuk terus 

meningkatkan performa dan layanan. 

Dampak dari revolusi ini adalah meningkatnya efisiensi produksi karena menggunakan 

teknologi digital dan otomatisasi, serta perubahan komposisi lapangan kerja. Ada kebutuhan 

tenaga kerja baru yang tumbuh pesat, sekaligus ada kebutuhan tenaga kerja lama yang 

tergantikan oleh mesin. 

 

Program Televisi Menghadapi Revolusi Industri 4.0 

 

Program televisi sangat berpengaruh pada keberhasilan sebuah perusahaan televisi. 

Program acara televisi juga menentukan siapa target yang akan menonton acara televisi 

tersebut dan bagaimana cara menyajikannya agar dapat diterima dan dinikmati oleh penonton 

yang menjadi sasaran tersebut. 

Menurut Morissan (2011), terdapat dua jenis program televisi yakni: 1) Program Informasi 
dan 2) Program Hiburan. Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya 
menambah pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien. Dalam hal ini program informasi 
terbagi menjadi dua bagian pertama yaitu berita keras (hard news) artinya sebuah berita yang 
sajiannya berisi tentang segala informasi penting dan menarik yang harus disiarkan oleh media 
penyiaran karena sifatnya yang segera untuk diketahui khalayak. Kedua berita lunak (soft 
news) yaitu sebuah program berita yang menyajikan informasi penting dan menarik ysng 
disampaikan secara mendalam (indepth) namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. 
Berita yang masuk dalam kategori ini ditayangkan pada satu program tersendiri berada diluar 
program berita. Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur 
audiens dalam bentuk musik, lagu, cerita dan permainan. Program yang termasuk dalam 
kategori ini adalah drama, musik, dan permainan (game). 

 
Ada satu lagi jenis program televisi yang merupakan gabungan dari program informasi dan 

hiburan yakni Infotainment. Kata “infotainment” merupakan singkatan dari information dan 

entertainment yang berarti suatu kombinasi sajian siaran informasi dan hiburan atau sajian 

informasi yang bersifat menghibur. Menurut pendapat Morissan (2011), Infotainment adalah 

salah satu jenis berita yang menyajikan informasi tentang kehidupan artis (celebrity), dan 
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karena sebagian besar dari mereka bekerja pada industri hiburan seperti pemain film atau 

sinetron, penyanyi, dan sebagainya, maka berita mengenai mereka disebut juga dengan 

infotainment. 

Sedangkan, berdasarkan pendapat Iswandi Syahputra (2006), infotainment menjadi 

semacam lembaga yang siap menampung siapa saja yang ingin menyodorkan tontonan publik. 

Berbagai program acara televisi disajikan kepada penontonnya selain untuk memberikan 

informasi demi kepentingan publik juga   bertujuan ingin mendapat tempat tersendiri bagi 

pemirsanya. Bila   ini tercapai televisi akan meraup jumlah penonton yang tinggi. Sehingga 

akhirnya dapat memberikan pemasukan bagi stasiun televisi itu sendiri dengan adanya iklan 

atau pun berlangganan program. 

Artikel yang ditulis Wulandari (2015) menyebutkan Edwin T Vane dan Lynne S Gross 

(Vane-Gross) dalam buku Programing For TV, Radio and Cable (1994), bahwa  terdapat lima 

tujuan penayangan suatu program di televisi komersial yaitu:  

1) Mendapatkan sebanyak mungkin audiens, dimana semakin besar audiens yang dapat 
dijaring maka semakin mahal tarif iklan yang harus dibayar, potensi pendapatan 
perusahaan juga akan meningkat dan keuntungan yang diperoleh semakin besar.  

2) Target audiens tertentu, cukup sering terjadi pemasang iklan lebih tertarik untuk memasang 
iklan pada program dengan audiens yang tidak terlalu besar. Program yang dikhususkan 
untuk kalangan audiens tertentu namun dengan daya tarik yang terbatas ini oleh Vane-
Gross disebut dengan program demografis karena ditujukan untuk audiens tertentu 
berdasarkan umur, jenis kelamin, profesi, dan lain-lain. Program demografis dapat 
mengurangi secara signifikan jumlah audiens dari program yang tayang setelahnya yang 
membutuhkan audiens umum. Resiko kehilangan pendapatan (kerugian) bisa jadi lebih 
besar dari keuntungan yang diperoleh dari pemasang iklan pada program demografis.  

3) Prestise, di Indonesia penayangan film sukses (blockbuster) dapat mengangkat prestise 
stasiun televisi. Demi memperoleh prestise tersebut, stasiun televisi bersedia membeli hak 
siar film blockbuster dengan harga mahal.  

4) Penghargaan, stasiun televisi terkadang membuat suatu program dengan tujuan untuk 
memperoleh suatu penghargaan. Pengelola televisi yang memproduksi suatu program yang 
memiliki kualitas baik biasanya juga berkeinginan untuk memenangkan penghargaan atas 
karyanya tersebut.  

5) Kepentingan publik, stasiun televisi juga terkadang memproduksi program untuk 
memenuhi kepentingan atau kebutuhan publik di mana stasiun tersebut berada. Setiap 
daerah memiliki masyarakat dengan situasi yang berbeda. Tanggung jawab stasiun televisi 
adalah menyajikan program yang dapat menjawab atau memenuhi situasi dan kebutuhan 
yang berbeda tersebut.  
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Saat ini masih banyak acara televisi yang berisikan hal-hal yang kurang baik untuk 

ditonton, apalagi acara tersebut ditayangkan pada jamaudiens mulai meningkat yang berarti 

anak-anak dibawah umurpun dapat dengan mudah menonton tayangan tersebut. Menurut 

Kottler pada artikel yang ditulis Najmah Bawasir (2017) menyebutkan bahwa  

Strategi merebut pasar penonton terdiri dari serangkaian langkah yang 
berkesinambungan yang terdiri atas 3 tahap yaitu, Segmentasi, Targeting, dan Positioning. 
Segmentasi penonton pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami struktur 
penonton, sedangkan Targeting atau target penonton adalah persoalan bagaimana memilih, 
menyeleksi atau menjangkau penonton sasaran. Setelah sasaran penonton dipilih, maka proses 
selanjutnya adalah melakukan Positioning, yaitu suatu strategi untuk masuk kedalam otak 
penonton. Positioning biasanya tidak menjadi masalah dan tidak dianggap penting selama 
tingkat persaingan media penyiaran tidak begitu tinggi, positioning baru akan menjadi penting 
bilamana persaingan sudah tinggi atau sangat ketat. 

 
   Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pada zaman sekarang ini stasiun televisi 

hanya mementingkan sebuah rating dalam suatu acara yang mereka buat. Sehingga bisa 

dikatakan   implementasi ketiga tahap tersebut dalam media penyiaran televisi adalah: 

1. Segmentasi, dari segmentasi yang mereka dapatkan akan dibuat suatu acara yang 

menyesuaikan dengan apa yang audiens sukai entah secara tidak langsung hal itu 

berdampak buruk atau tidak. Walaupun acara yang ditayangkan dikemas dengan cukup 

menarik tetapi pesan moral yang terdapat di dalamnya tidak banyak mencerminkan hal-hal 

positif. 

2. Targeting, sedangkan target penonton sendiri sebenarnya stasiun televisi memang 

membagi klasifikasi program sesuai dengan umur dan jam tayang, dimana program-

program yang berisikan konten berat ditayangkan pada jam-jam dimana mayoritas audiens 

adalah usia 15 tahun ke atas, tetapi pada kenyataannya masih ada acara-acara televisi 

dengan konten berat yang ditayangkan pada jam-jam yang tidak sepantasnya. Seperti saja 

contohnya serial tv Anak Jalanan di RCTI yang mulai ditayangkan pada tahun 2015, serial tv 

atau sinetron ini ditayangkan pada jam tinggi akan tingkat audiens yaitu pada saat   evening 

time, sinetron ini sudah banyak dikritik akan konten beratnya yang berisikan hal-hal negatif, 

ditambah pada awal penayangannya sinetron ini ditayangkan pada waktu dimana audiens 

mulai meningkat termasuk anak-anak di bawah umur yang ada didalamnya. Beberapa 

konten negatif yang ada dalam tayangan yaitu: 

a. Adanya adegan kekerasan 
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b. Adanya geng-geng negatif 

c. Banyaknya adegan berpacaran 

d. Banyaknya adegan saling balas dendam 

e. Melawan orang yang lebih tua. 

 

Beberapa hal itulah yang membuat serial atau sinetron tv ini mendapatkan banyak 

kecaman, dimana sinetron ini ditayangkan pada jam-jam tinggi akan audiens, walaupun 

target utama audiens dari acara tersebut adalah masyarakat dengan kisaran umur remaja-

dewasa tetapi saja pada jam tersebut   semua lapisan usia banyak yang berada didepan layar 

kaca televisi. Secara tidak langsung anak-anak dibawah umur 20 tahun bahkan di bawah 15 

tahun ikut menyaksikan acara tersebut. Jelas hal ini mengundang banyak kritik karena akan 

memberikan pengaruh buruk bagi anak-anak yang menonton. Tidak cukup dengan adanya 

sinetron Anak Jalanan, saat ini muncul kembali dengan jenis serial sama dengan konten yang 

tidak jauh berbeda pula dengan judul yang berbeda yaitu "Anak Langit". Selain serial atau 

sinetron tersebut ada pula acara televisi dengan jenis Talk Show yang didalamnya berisikan 

obrolan-obrolan berat yang tidak sepantasnya disiarkan dalam sebuah televisi. Acara ini 

disiarkan dengan judul "Pesbukers" yang ditayangkan pada sore hari. Dimana dalam 

penayangannya seringkali memperlihatkan adegan bullying dan mengeluarkan kata-kata 

kasar yang tidak seharusnya dikatakan. Acara-acara tersebut sudah banyak mendapatkan 

teguran dari KPI yang kemudian ditindak lanjuti dengan mengganti jam tayang, tetapi tetap 

saja jika penonton sudah terlanjur mengikuti dan menyukai sebuah tayangan maka biasanya 

jam berapapun acara tersebut ditayangkan akan tetap ditonton. 

3. Positioning, hal ini juga dapat diartikan sebagai mempengaruhi audiens dimana dalam 

menciptakan suatu acara suatu stasiun televisi harus pintar-pintar menciptakan cerita yang 

akan disukai oleh audiens, karena stasiun televisi sekarang ini hanya mementingkan rating 

maka konten-konten didalam suatu acara tidak terlalu diperhatikan, yang terpenting adalah 

bagaimana mereka dapat mengemas acara tersebut agar disukai oleh banyak khalayak. Hal 

inilah yang menjadikan dunia penyiaran di Indonesia saat ini menjadi semain buruk, 

munculnya tayangan-tayangan dengan konten berat yang ditayangkan pada jam-jam tinggi 
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audiens dengan target penonton semua umur memang membuat acara tersebut ditonton 

oleh banyak orang.  

Dari semua tayangan dengan konten berat tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak 

buruk bagi audiens yang menonton khususnya untuk audiens dibawah umur 15 tahun. 

Contohnya pada saat sinetron Anak Jalanan, Anak Langit dan sinetron sejenis lainnya 

ditayangkan hal ini secara tidak langsung mempengaruhi otak anak untuk mengidolakan sang 

pemeran dan menirukan adegan-adegan yang diperankan. Jika saja konten didalamnya 

berisikan hal-hal positif mungkin tidak akan menjadi sebuah masalah, namun yang 

disayangkan adalah konten didalamnya berisikan mengenai hal-hal negatif dan permasalahan 

orang dewasa seperti, adegan berpacaran, adegan tawuran, dan lainnya yang mengakibatkan 

anak dibawah umur pada saat sekarang ini menirukan semua hal tersebut. Banyaknya kasus 

anak di bawah umur yang menirukan adegan-adegan di dalam sinetron tersebut sempat 

menjadi viral dan membuat sebagian masyarakat dewasa menyayangkan hal tersebut. 

Berkaitan dengan program televisi, banyak pemasang iklan yang akan memberi slot iklan 

berdasarkan share atau rating program acara televisi yang ditayangkan. Tidak sedikit televisi 

yang menjadikan Rating sebagai “dewanya” televisi. Sebab semakin tinggi ratingakan semakin 

tinggi pemasang iklan untuk dapat ditayangkan pada program acara televisi tersebut.  

Menurut Morissan (2011), rating merupakan hal yang sangat penting bagi pemasang iklan 

karena mereka akan selalu mencari stasiun televisi dengan program siaran yang paling banyak 

ditonton masyarakat sehingga produk mereka dapat diketahui lebih banyak orang. Berikut 

daftar program acara televisi yang menduduki peringkat rating 1 -30 seperti yang tergambar 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.  
 

Daftar Rating Acara TV di Indonesia Agustus 2018 

Sumber:  beritaane.com 

 

Implikasi negatif dari rating yang digunakan secara meluas untuk menetapkan 

standarisasi program televisi sebagai cultural goods telah menjadi pelanggaran atas prinsip 

demokrasi. Ketika diterapkan dalam dunia penyiaran, demokrasi dijalankan dengan sistem 

keberagaman pemilik (diversity of ownership) dan keberagaman isi (diversity of content). 

Perihal keberagaman isi jelas sudah dilanggar karena dengan adanya rating sebagai 

standarisasi baik atau buruknya sebuah program acara televisi, para stasiun televisi akan 

berlomba-lomba untuk menghasilkan acara yang serupa dengan program acara yang memiliki 

rating paling tinggi. 
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Namun seiring memasuki era dirupsi ini rating televise diabaikan oleh generasi muda 

seperti kaum milenial. Mereka tidak mengandalkan televisi sebagai media untuk media 

informasi. Menurut Produser dan Program Director Voice of America, Naratama Rukmanda, di 

kota besar Amerika Serikat, anak-anak muda menonton televisi lewat gadget. Beralihnya 

perangkat untuk menonton tayangan televisi membuat rating TV teresterial dan TV kabel di 

Miami dan New York menurun. Rating --yang diagungkan di industri televisi-- kini bukan jadi 

patokan karena generasi muda seperti kaum milenial tak mengandalkan televisi untuk 

mendapatkan informasi. Adanya gadget membuat TV kabel, TV lokal dan TV teresterial tidak 

ada bedanya karena semua bisa ditonton di genggaman tangan. 

Pergeseran ini membuat kantor saluran berita kabel Al Jazeera di Amerika Serikat tutup. 

Sebagai gantinya, Al Jazeera merambah ke ranah digital yang ternyata lebih sukses ketimbang 

format lama. Mereka membuat ulasan berita lengkap dalam durasi semenit yang lebih banyak 

ditonton ketimbang berita panjang. Naratama memprediksi hal seperti ini cepat atau lambat 

akan terjadi di Indonesia. 

Dalam artikel yang ditulis Tri Puji (2016) menyebutkan dalam survei yang hasilnya 

diumumkan pada akhir Desember 2015, Nielsen mengatakan bahwa menonton TV tradisional 

semua kelompok umur mencapai puncaknya pada kurun 2009-2010. Sampai saat itu, penonton 

untuk TV telah tumbuh setiap tahun sejak tahun 1949. Angkanya terus merosot. Studi ini adalah 

yang pertama dilakukan Nielsen secara komprehensif untuk melihat perilaku menonton video 

melalui TV tradisional, internet, ponsel, dan perangkat lainnya. 

Data yang mendasari laporan ini menunjukkan bahwa di antara responden usia 18 sampai 

34 tahun, penggunaan smartphone, tablet, dan perangkat yang terhubung dengan TV seperti 

streaming atau game konsol me ning kat lebih dari 25 persen pada Mei di bandingkan dengan 

periode yang sama tahun sebelumnya, sekitar 8,5 juta orang per menit. Dalam kategori yang 

sama, menonton TV turun 10 persen menjadi 8,4 juta orang per menit. 

Jelas dari studi itu, pemirsa kini menghabiskan lebih banyak waktu pada smartphone, 

tablet, dan perangkat terhubung TV jika ingin menonton acara TV. berbarengan dengan itu, 

banyak iklan yang terlewatkan atau bahkan kemudian dihapus, hal yang mempengaruhi basis 

klien Nielsen secara signifikan. 
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Nielsen menyebut hal yang berubah terkait kebiasaan menonton televisi. Banyak orang 

yang kini menggantikan kebiasaan menonton televisi atau mendengarkan radio melalui 

perangkat konvensional dan berganti dengan penggunaan layanan streaming seperti Netflix, 

perangkat mobile, dan layanan web seperti YouTube. Mereka mengaku kesulitan memetakan 

jumlah penonton video online yang sesungguhnya, karena banyak yang menyaksikan tayangan 

yang sama melalui media yang berbeda, seperti Youtube dan Facebook. Termasuk di dalamnya, 

adalah durasi waktu menonton. 

Bagi pengelola media dan pengiklan, temuan ini merupakan peringatan. Bagaimanapun, 

pengguna muda kini tak bisa dikesampingkan. Dalam posting blog-nya, investor media yang 

juga mantan CEO eMusic, David Pakman, menggarisbawahi bagaimana perhatian telah bergeser 

dan terus bergeser jauh dari bentuk-bentuk tradisional ke platform baru seperti Twitch 

(dimana orang bermain video game secara online), serta snapchat dan lain-lain. Menurut 

Pakman, perilaku generasi muda merupakan prediksi masa depan. Facebook, YouTube, Twitch, 

Tumblr, snapchat, Reddit, WhatsApp, Instagram, Vine, dan YouNow semua dikatalisasi oleh 

remaja sebagai pengguna pertama, dan kemudian menyebar ke kelompok usia yang lebih tua. 

Harus diakui, proliferasi smartphone dan tablet dengan cepat mengubah kebiasaan 

menonton TV, khususnya di kalangan ge nerasi muda. Sebelumnya, Ofcom dalam laporan 

triwulan mereka menyebut kaum muda usia 18-24 tahun menonton televisi on-demand pada 

komputer dan smartphone, bukannya TV konvensional. Angka-angka dalam penelitian 

menunjukkan bahwa 57% kelompok usia ini menonton acara on-demand pada laptop atau PC, 

sedangkan 45% lebih memilih untuk melihat pada smartphone. Hanya 40 % menggunakan 

perangkat televisi konvensional, benda yang diprediksi bakal kian ditinggalkan di tahun-tahun 

mendatang. 

Pengalaman Netflix bisa menjadi contoh untuk menjelaskan bagaimana revolusi menonton 

televisi terjadi. Netflix merupakan jaringan yang menyediakan layanan menonton tayangan 

televisi atau film secara online. Awal didirikan tahun 1997, Netflix hanya perusahaan 

penyewaan DVD.Tahun 2007, perusahaan ini memulai layanan menonton secara streaming. 

Tayangan televisi atau film milik klien mereka bisa diakses langsung dari komputer personal. 

Inovasi ini mendapat respon positif dari para penonton. Angka pelanggannya meroket dari 300 

ribu pelanggan pada tahun 2000 menjadi 31 juta pelanggan pada tahun 2007. 



 

15 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

Mengekor di belakangnya, NBC dan Fox membuat Hulu, laman yang memungkinkan 

penonton menyaksikan tayangan televisi yang sedang dan sudah berlangsung. Mungkin yang 

melegakan, meskipun menonton TV online telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir di 

banyak negara, TV tradisional masih akan bertahan setidaknya beberapa dasawarsa 

mendatang. Sebut di salah satu negara maju, Inggris, penurunan pengguna televisi 

konvensional berjalan lamban, dari 93 % pada 2013 menjadi 92% pada 2015. 

Sementara itu, PT Visi Media Asia (Viva) optimistis jika industri penyiaran televisi bisa 

bertahan di tengah ancaman film streaming dan layanan televisi berbayar (Over The Top/OTT), 

lantaran publik tetap menyukai konten bernuansa lokal. DirekturViva, Neil R Tobing 

mengatakan walaupun ada ancaman dari OTT, tetapi pihaknya meyakini industri penyiaran 

televisi di Indonesia akan tetap survive.  

Menurutnya sejauh ini penonton di dalam negeri masih akan tetap menyukai konten-

konten bernuansa lokal yang dihadirkan industri pertelevisian. Berdasarkan survei Nielsen, 

pada televisi berbayar terdapat sepuluh konten tertinggi ditonton melalui Pay-TV yang 

merupakan televisi nasional. 

Niel menunjukkan saat ini, OTT sedang luar biasa, seperti Netflix dan Iflix, sayangnya di 

Indonesia belum ada, OTT, masih milik asing semua. Namun Niel mengingatkan industri 

penyiaran televisi harus berbenah dan konsisten menampilkan konten berkualitas untuk 

menjaga loyalitas penonton. Selain itu, inovasi digital konten-konten di televisi bisa 

ditayangkan secara digital atau portal, telepon selular dan komputer. 

Sebagai upaya pengembangan industri penyiaran, telah diselenggarakan pameran digital 

pertama di Indonesia pada 24-26 Oktober 2018 yakni "NXT Indonesia 2018" di Jakarta. Hal ini 

dilakukan untuk menyukseskan peta infrastruktur digital melalui transformasi digital. 

Pameran dihadiri lebih dari 100 eksibitor dengan 5.000 buyers dan profesional di industri 

terkait. Hal ini dilakukan dalam menghadapi tantangan baru untuk bisa beradaptasi di era 

transformasi digital yang terus berevolusi. 

Sementara berdasarkan penelitian McKisey & Company, pengembangan infrastruktur 

digital di Indonesia akan membawa peluang perolehan pendapatan senilai US$150 miliar 

dengan pengguna internet mencapai 143,26 juta orang atau 50% dari total penduduk 

Indonesia. Revolusi industri disrupsi jelas akan menggeser teknologi yang digunakan 
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perusahaan televisi. Meski konten program televisi tidak akan mengalami pergeseran namun 

hal yang terpenting adalah penguatan konten yang sehat dan berkualitas.  

Hasil penelitian Dhoest dan Simons (2016) menunjukkan bahwa pemirsa yang secara aktif 

terlibat dengan mempersonalisasi praktik penayangan mereka, dengan 

mengkomunikasikannya, dengan mengonsumsi elemen lintas media dari fiksi TV, atau 

memproduksi konten terkait fiksi TVtidak memanfaatkan sepenuhnya semua peluang 

teknologi yang tersedia untuk mempersonalisasi tayangan TV, dan bahwa teks TV klasik, 

tampilan linear, dan aspek sosial dari penayangan tetap menjadi sangat penting. 

Sementara itu Naratama menyatakan bahwa semua pihak harus menyehatkan industri 

televisi dengan memberikan konten-konten berkualitas. Naratama membandingkan konten 

televisi di Amerika Serikat dan Indonesia yang menganut konsep berbeda. Televisi di AS rata-

rata tidak memiliki in-house production, kecuali untuk siaran berita. Konten selain berita, 

misalnya serial drama, didatangkan dari rumah produksi lain. Sehingga tidak ada kepentingan 

pihak televisi. Bila dirasa bagus bisa ditayangkan, sebaliknya jika tidak bagus langsung di drop 

out. 

Dijelaskan Naratama, di Indonesia, televisi biasanya punya in-house production yang 

membuat konten-konten kreatif selain berita. Saat televisi swasta baru bermunculan di 

Indonesia tidak ada suplai, orang ber-skill yang bisa didapat cepat. Sebagai solusinya, program-

program tersebut diproduksi secara internal. Namun, para pekerja kreatif ini suatu saat akan 

tiba di titik jenuh yang mempengaruhi kualitas pekerjaan mereka (https://www.antaranews.-

com/berita/576810/ televisi-di-era-digital-mati-atau-beradaptasi). 

Direktur Program dan Produksi SCTV dan Indosiar, Harsiwi Achmad menyatakan kualitas 

konten tidak tergantung apakah itu dibuat dari pihak internal atau eksternal, melainkan 

kualitas sumber daya manusianya. Jelas keahlian seorang direktur televisi sangat 

mempengaruhi hasil dari konten yang ditayangkan pada sebuah program televisi. Baik 

buruknya konten merupakan untuk itu direktur televisi dituntut memiliki skill dan inovasi yang 

kuat terutama dalam membuat konten program acara.  

Dalam artikel Peng (2018) yang dimuat di Jurnal Advances in Journalism and 

Communication menjelaskan kualitas direktur TV sangat terkait dengan inovasi program. 

Pengaruh inovasi program dipengaruhi oleh kualitas para direktur TV, artinya, kualitas para 

https://www.antaranews.-com/berita/576810/%20televisi-di-era-digital-mati-atau-beradaptasi
https://www.antaranews.-com/berita/576810/%20televisi-di-era-digital-mati-atau-beradaptasi
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direktur TV berdampak pada perkembangan program TV yang berkelanjutan. Pekerjaan 

direktur TV tidak terbatas pada pemilihan bahan, dan produksi. Direktur TV harus sangat 

sensitif terhadap berita dan memiliki kemampuan inovasi yang kuat, yang dapat memastikan 

kesuksesan program TV secara konstan. 

 

Siaran TV Online dan Perubahan Platform 

Di era digital ketika sebagian besar persebaran informasi berlangsung di dunia maya, 

industri pertelevisian menghadapi persaingan dengan media-media online yang relatif lebih 

mudah diakses. Hal ini menuntut stasiun televisi untuk terus menghadirkan inovasi, baik dalam 

program tayangan maupun dalam media penyiaran, salah satunya dengan menyediakan akses 

untuk menonton siaran televisi secara online. 

Era pemisahan antara platform radio, televisi, film, fotografi, animasi, desain komuniasi 

visual dan internet sudah selesai, karena kini semuanya menyatu dalam media digital. Ruang 

lingkup seni audio visual bersifat holistik: intuitif berdasarkan tastekonten, dan telah menjadi 

industri audio visual yang menjanjikan dalam perkembanagn ekonomi kreatif. 

Seiring digitalisasi dan konvergensi media di era disrupsi, pilihan platform untuk konten 

siaran makin banyak, bervariasi dan mudah, bisa dilakukan siapapun. Maraknya sosial media 

seperti Youtube dan juga streaming media, membuat setiap orang bisa secara mandiri menjadi 

broadcaster, filmmaker, clipper, animator, dan designer grafis. 

Menurut Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Ishadi SK, empat puluh 

persen anak muda tidak lagi menonton siaran televisi melalui televisi fisik, tapi melalui gadget 

mereka. Menonton siaran televisi dengan carastreaming, menjadi pilihan bagi anak muda, 

khususnya mahasiswa yang mungkin tidak memiliki televisi di asrama atau tempat kos. Karena 

itu, cara ini menjadi salah satu cara antisipasi yang telah dilakukan oleh seluruh stasiun televisi 

yang tergabung dalam ATVSI. Ishadi menjelaskan saat ini semua televisi menyediakan akses 

untuk streaming, sehingga penonton bisa mengakses siaran melalui gadget yang dimiliki. 

Pada 2016, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kemenkominfo) mengevaluasi perpanjangan izin lembaga penyiaran bagi 10 

televisi swasta yang  jaringan secara nasional. Hal ini sekaligus menjadi momentum bagi 

stasiun TV untuk turut menghadirkan inovasi dalam program tayangannya. Selain menarik 
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untuk ditonton televisi tetap harus memperhatikan kualitas tayangan yang mendidik bagi 

masyarakat di segala usia. 

Era 4.0 ini menuntut menuntut pelaku industri TV melakukan pengembangan strategi, di 

antaranya dengan memberikan konten terbaik, informasi maupun berbagai program siaran 

inovatif. Direktur Penyiaran Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian 

Kominfo, Geriyantika Kurnia, mengatakan bahwa perkembangan industri penyiaran dapat 

dilihat dari berbagai sisi. Seperti skala usaha, luas jangkauan penyiaran, jumlah lembaga 

penyiaran sampai pada sisi kreatifitas. Industri penyiaran ini akan menjadi bisnis yang 

kompetitif dimana fokusnya adalah menumbuhkan industri konten. (https://www.ugm.ac.id/id 

berita/11575-industri. televisi.hadapi.tantangan.di.era.digital). 

Banyak peluang karier yang bisa dimanfaatkan oleh anak muda di era digital. Ia 

menyontohkan seperti Youtubers Indonesia Raditya Dika dan Lifia Niala yang menangkap 

peluang dengan memanfaatkan media sosial untuk memperoleh penghasilan dengan 

mengupload video keseharian mereka melalui channel Youtube. 

Data menyebutkan saat ini setidaknya terdapat 1168 stasiun TV di seluruh Indonesia, 

ratusan start up baik lokal dan nasional, dan ada kurang lebih 8.760 jam penayangan materi 

setiap tahunnya. Sehingga guna mendukung terciptanya industri penyiaran yang kuat 

diperlukan dukungan mulai dari regulasi hingga penyiapan sumberdaya manusia. 

Sampai saat ini pemerintah terus mendorong implementasi TV Digital dengan terus 

melakukan migrasi dari analog ke digital. Bahkan Indonesia bersama dengan negara-negara 

ASEAN telah berkomitmen untuk full ASO (Analog Switch Off) pada tahun 2020. 

Mempertimbangkan komitmen Negara ASEAN untuk ASO 2020, maka keterlambatan 

pelaksanaan ASO di Indonesia akan mengakibatkan interferensi dengan negara tetangga. 

Tujuan digitalisasi TV peningkatan kualitas siaran; mempertahankan diversity of ownership; 

menumbuhkan industri konten; dan digital dividend. Kelebihan spektrum frekuensi radio 

akibat migrasi pengoperasian penyiaran televisi analog ke digital (digital dividend) sebesar 112 

Mhz digunakan untuk keperluan berdasarkan prinsip di antaranya kebencanaan, pendidikan, 

dan pemanfaatan pita lebar (broadband). 

Revolusi pada era industri disrupsi yang selalu terkait dengan peran internet dalam 

keseharian manusia, telah menjadi addict (candu) bagi penggunanya, ke mana pun kita 

https://www.ugm.ac.id/id%20berita/11575-industri.%20televisi.hadapi.tantangan.di.era.digital
https://www.ugm.ac.id/id%20berita/11575-industri.%20televisi.hadapi.tantangan.di.era.digital
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melangkah selalu mendampingkan internet sebagai teman, sahabat, guru, dan lain-lain dengan 

segala macam istilah hari ini. Berbagai macam konten mengisi internet secara simultan, dan tak 

henti-hentinya beradaptasi mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sejak teknologi 

smartphone ditemukan dan dikembangkan sedemikian rupa, seolah internet dan kehidupan 

individu manusia tak ada jarak dan sekat. Mulai dari membaca artikel, berinteraksi dan 

bersosialisasi dengan teman (media sosial), mendengarkan musik, menonton film, dan 

menonton televisi semua hanya cukup di smartphone yang tersambung dengan internet. 

Televisi Internet atau televisi daring adalah situs web yang memiliki tayangan video yang 

terkonsep, selalu diperbaharui terus-menerus, tidak statis, mengikuti perkembangan peristiwa 

yang terjadi di lingkungan sekitar, dan bisa diakses oleh publik secara bebas, dengan berbagai 

macam bentuk pendistribusiannya. Untuk dapat mengaksesnya, kita hanya perlu 

menguhubungkan ke komputer pribadi kita dengan koneksi Internet broadband berlangganan 

(sumber: wikipedia). 

Menurut Mabruri (2013), televisi Internet sering juga disebut dengan sebutan Television 

on the Desktop (TOD), TV over IP (Television over Internet Protocol) atau Televisi Protokol 

Internet, Vlog, dan juga Vodcast/Podcast atau VOD (Video On Demand). Secara prinsip Televisi 

Internet berbeda dengan televisi terestrial konvensional biasa. Keduanya baik terestrial analog 

dan terestrial digital memang menayangkan banyak acara yang serupa, tetapi televisi Internet 

lebih beragam dibandingkan stasiun televisi lokal yang biasa kita tonton di rumah atau pun 

televisi kabel berlangganan. 

Selain itu Televisi Internet ini biasa disiarkan secara pribadi oleh para pengguna internet 

atau bisa juga oleh sekelompok orang atau perusahaan televisi besar yang juga punya layanan 

televisi online di Internet. Beberapa yang berhasil dimanfaatkan oleh pribadi dan kelompok 

(komunitas) antara lain: 

 

Vlog 

Video-Blogging, atau bisa disingkat vlogging (diucapkan Vlogging, bukan V-logging), atau 

vidblogging, merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video 

di atas penggunaan teks atau audio sebagai sumber media utama. Berbagai perangkat seperti 

ponsel (smartphone) berkamera, kamera digital yang bisa merekam video, atau kamera murah 
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yang dilengkapi dengan mikrofon merupakan modal yang mudah untuk melakukan aktivitas 

video blogging. (Baca: Nge-Vlog Yuk) Vlog ini telah merambah signifikan di Negeri ini, 

meskipun jujur sebenarnya agak terlambat dibanding dengan negara-negara Eropa dan 

Amerika yang sudah sangat familiar dengan Vlog sejak tahun 2009. Apalagi sejak Kepala Negara 

(Presiden Joko Widodo) kita juga rajin membuat Vlog gaungnya sangat positif, beberapa 

kreator muda pun mulai terarik dan mengembangkannya sebagai media komunikasi dan 

informasi suatu kegiatan sehari-hari atau sebagai media promosi. 

 

Vodcast / VOD 

Video-on-demand (disingkat VOD) Istilah lainnya adalah Vodcast atau Video Podcast adalah 

sistem televisi interaktif yang memfasilitasi khalayak untuk mengontrol atau memilih sendiri 

pilihan program video dan klip yang ingin ditonton. Fungsi VOD seperti layaknya video rental, 

di mana pelanggan dapat memilih program atau tontonan ketika Anda menginginkannya untuk 

tayang. Pilihan program dapat berupa sederet judul film, serial TV, acara realitas, video 

streaming, dan program lainnya. Tidak hanya menonton, khalayak pun dapat menyimpan serta 

mengunduh program semau mereka. Untuk menontonnya khalayak dapat menggunakan set-

top box dari video yang sudah diunduh, atau menggunakan komputer, ponsel, dan alat-alat 

komunikasi elektronik lainnya yang berkemampuan mengakses konten audio dan visual. 

Sebagian VOD memberikan pelayanan dengan sistem pembayaran per tayangan pay-per-view. 

Sistem ini juga telah mampu menciptakan kreator (pembuat program tv) berbakat sekelas 

Raditya Dika dan atau Bayu Skak mampu menyihir isi YouTube oleh tayangan-tayangan 

mereka. Berbekal cerita anti mainstream kemudian mereka mencoba menciptakan konten-

konten kreatif, meskipun secara kaidah sinematik terkadang mereka tak beraturan. Mereka 

lebih banyak menguatkan unsur naratifnya dan agak mengabaikan unsur sinematik, tapi justru 

itulah yang membuat mereka sukses. 

 

Lifecasting 

Ini merupakan salah satu siaran video streaming mengenai seseorang atau suatu objek 

dengan media digital. Umumnya lifecasting disiarkan melalui media Internet, yang ditayangkan 

secara langsung dan terus-menerus. Konsep seperti ini juga sering digunakan dalam televisi 



 

21 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

lokal biasa di rumah-rumah. Untuk yang terakhir ini, biasanya beberapa pembuat konten 

program dalam melakukan streaming juga masih mengandalkan media sosial seperti Facebook, 

Twitter, YouTube dan lain-lain. Bahkan beberapa menyiarkan isi ceramah seorang da’i secara 

langsung hanya dengan smartphone yang mereka miliki, tentu harus menggunakan kuota data 

internet agar mampu menjalankan siarannya secara langsung. 

Pada era disrupsi ini perkembangan teknologi elektronika komunikasi begitu cepat dan 

pesat, sehingga alat kontrol siaran televisi kembali kepada individu masing-masing. Hingga 

pada suatu ketika, jika televisi terestrial tidak lagi menarik, maka setiap individu atau setiap 

kelompok (komunitas) dapat membangun dan menciptakan konten program televisi sendiri. 

Kenyataannya banyak pula dari mereka yang sukses dengan membuat Vlog, VOD, dan 

Lifecasting, hingga YouTube (Google) pun melirik dan membayar Anda sebagai pengisi konten. 

Ada sisi baiknya memang, produk-produk hasil kemajuan teknologi di bidang elektronika 

komunikasi dan komputer seperti: saluran telepon, radio, televisi, jaringan komputer atau 

internet dan satelit. Hal ini sangat membantu mempercepat dan memperluas jangkauan arus 

informasi. Informasi yang masuk melalui media elektronik sulit dibendung dan disaring, oleh 

karena itu harus diatasi dengan mengimbanginya seperti memberikan informasi dengan cara 

dan media yang sama. 

Gerak cepat dalam memasuki revolusi industri keempat ini juga dilakukan oleh grup 

perusahaan besar Trans Media. Perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan media yang 

terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi digital. Perusahaan yang dikenal 

dengan bisnis TV free to air (FTA) Trans TV dan Trans 7 ini terus melebarkan sayap media 

digital, melalui detik.com, CNN Indonesia, dan Transvision. 

Chief Executive Officer Trans Media, Atiek Nur Wahyuni mengatakan pengembangan 

digital informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat urgent. Menurutnya, untuk 

mengembangkan bisnis media di zaman digital memerlukan waktu dan persaingan sangat 

ketat. Jadi, sudah waktunya untuk melakukan starting untuk mengembangkan media digital 

yang dimiliki. 

Meskipun sudah besar dengan dua stasiun televisi yang dimiliki, namun Trans Media selalu 

melihat ekosistem media secara lebih luas, terutama media digital. Untuk media digital, Trans 
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Media saat ini telah memiliki detik.com dan CNN Indonesia. Namun untuk terus berkembang, 

tidak menutup kemungkinan untuk menarik media digital lain. 

Langkah Trans media bisa dicontoh karena perusahan televisi milik Chairul Tanjung ini 

sangat serius menghadapi era disrupsi ini. Rencananya Trans Mediaakan punya CNBC.com dan 

beberapa media digital lainnya. Mereka melakukan diferensiasi dan positionig-nya agar dapat 

berkembang tapi tidak memakan satu sama lain.  

Perkembangan media digital, menurut Atiek, mulai memberikan gangguan pada bisnis 

utama, yakni televisi. Kalau dulu iklan televisi tumbuh 15-20%, saat ini mulai berkurang karena 

sebagian perkembangan dimakan oleh digital. Data Nielsen juga menunjukkan budget iklan 

digital mulai meningkat. 

Untuk bisnis TV FTA sendiri, kendati mulai berkurang tapi penetrasi dan budget iklan 

masih sangat besar sehingga Trans Media tetap berusaha mengupayakan stasiun televisi yang 

dimiliki tetap unggul dari kompetitor. Perusahaan juga akan mempersiapkan bagaimana 

mendigitalisasi TV FTA. 

Saat ini ada 10 stasiun TV FTA dan saat memasuki era televisi digital, kompetitornya pasti 

akan semakin banyak sehingga persaingan akan lebih berat. Selanjutnya untuk dapat 

memenangkan persaingan, kunci suksesnya adalah kreativitas dalam segala bidang, baik 

televisi maupun media digital. Terutama di televisi, sebab tidak ada orang yang loyal pada 

stasiun televisi, tapi pada program. Jadi bagaimana membuat program yang disukai oleh 

pemirsa. Tidak hanya itu, kreativitas juga harus ada dalam konten untuk advertising untuk 

perusahaan memasang iklan. Kuncinya adalah kreativitas dan teknologi yang mendukung. 

 

 

SIMPULAN 

  

Memasuki Making Indonesia 4.0 menandakan bahwa seluruh sektor indutri harus siap 

bertransformasi revolusi era disrupsi. Tak ketinggalan dunia pertelevisian harus segera 

menyesuaikan agar tidak ditinggalkan penonton. Mulai dari SDM yang harus mengusai 

teknologi yang berkaitan dengan internet dan cyber, regulasi dan terpenting adalah perubahan 

platform dengan memiliki atau memperluas menjadi TV digital dan online. 



 

23 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

Di era digital ketika sebagian besar persebaran informasi berlangsung di dunia maya, 

industri pertelevisian menghadapi persaingan dengan media-media online yang relatif lebih 

mudah diakses. Hal ini menuntut stasiun televisi untuk terus menghadirkan inovasi, baik dalam 

program tayangan maupun dalam media penyiaran, salah satunya dengan menyediakan akses 

untuk menonton siaran televisi secara online. 

Seiring digitalisasi dan konvergensi media di era disrupsi, pilihan platform untuk konten 

siaran makin banyak, bervariasi dan mudah, bisa dilakukan siapapun. Maraknya sosial media 

seperti Youtube dan juga streaming media, membuat setiap orang bisa secara mandiri menjadi 

broadcaster, filmmaker, clipper, animator, dan designer grafis. 

Era 4.0 ini menuntut menuntut pelaku industri TV melakukan pengembangan strategi, di 

antaranya dengan memberikan konten terbaik, informasi maupun berbagai program siaran 

inovatif. Revolusi industri disrupsi jelas akan menggeser teknologi yang digunakan perusahaan 

televisi. Meski konten program televisi tidak akan mengalami pergeseran namun hal yang 

terpenting adalah penguatan konten yang sehat dan berkualitas. Berkaitan dengan program 

TV, sepakat para insan Televisi untuk memberikan konten yang sehat dan baik bagi 

pemirsanya. Penguatan konten ini tentunya akan dilandasi dengan kebutuhan para peononton 

dan target sasaran .  
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Tantangan di Era 4.0  
Pada Penyajian Program Televisi Terhadap 

Penggunaan Bahasa Indonesia  
 

Oleh Eka Septiani* 
 

 
Abstrak 

Media televisi merupakan satu di antara tantangan yang saat ini kita hadapi di era 4.0. 
Tantangan yang kita hadapi melalui media televisi antara lain adalah bagaimana kita dapat 
memilih program tayangan televisi yang mendidik terutama yang masih mengedepankan 
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penyajiannya. Ironisnya, sebagian 
besar program televisi yang disajikan tidak lagi mengindahkan bahasa Indonesia yang baku. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana remaja dalam hal ini adalah mahasiswa 
dapat memandang dan memilih program televisi yang mereka tonton setiap harinya. Berdasar 
pada tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif melalui kuisioner. 
Sampel yang dipilih diambil sebanyak 30 mahasiswa secara acak. Dari hasil analisis didapatkan 
data bahwa program televisi saat ini merupakan tantangan di era 4.0 dan sangat berpengaruh 
terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baku di kalangan remaja. Program televisi saat 
ini banyak yang kurang mendidik lagi terutama dalam segi bahasa dalam penayangannya 
sehingga hal ini menjadi sebuah tantangan bagi para remaja agar mereka mampu menjaga 
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 
Kata kunci: program televisi, tantangan era 4.0, pergeseran bahasa Indonesia 

 
 

PENDAHULUAN 

 

Revolusi Industri 4.0 secara umum diketahui sebagai perubahan cara kerja yang 

menitikberatkan pada pengolahan data, sistem kerja inndustri melalui kemajuan teknologi, 

komunikasi, dan peningkatan efisiensi kerja yang berkaitan dengan interaksi manusia. 

Lahirnya revolusi industri 4.0 ini merupakan dampak dari arus globalisasi yang sudah tidak 

terbendung lagi di negara kita, Indonesia. Revolusi industri keempat atau industri 4.0 

merupakan pintu masuknya era digitalisasi yang merujuk pada gambaran situasi perubahan 

gaya hidup dan perilaku individu maupun organisasi saat ini. Kondisi ini disebabkan oleh 

revolusi teknologi sehingga berimplikasi besar pada masyarakat (Moriar, 2017). Dalam 
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bukunya yang berjudul “The Fourth Industrial Revolution”, Prof Schawab (2017) menjelaskan 

revolusi industri 4.0 telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Dampak 

yang ditimbulkan akibat arus globalisasi ini menyebar luas seiring dengankemajuan media 

massa, salah satunya adalah media televisi.  

Media televise merupakan media massa elektronik yang mampu menyebarkan informasi 

secara cepat dan mampu mencapai khalayak dalam waktu bersamaan dengan berbagai macam 

tayangan mulai dariinfotainment, entertainment, iklan hingga sinetron dan film. Televisi 

memiliki efektivitas dan efisiensi besar dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, emosi bahkan 

karakter serta perilaku seseorang sehari-hari. Pada dasarnya media televisi memiliki peranan 

pokok yaitu memberikan informasi atau pesan yang mengandung unsur pendidikan, 

penerangan, hiburan dan promosi. Siaran televisi pertama kali ditayangkan di Indonesia pada 

tanggal 17Agustus 1962 untuk meliput upacara peringatan hari Proklamasi di Istana Negara.  

Siaran televisi mulai ditayangkan secara terus menerus sejak tanggal 24Agustus 1962 

dengan TVRI sebagai satu-satunya stasiun televisi yang ada. Kemudian pada tahun 1989 

pemerintah mulai memberi izin didirikannya stasiun televisi swasta. Seiring dengan 

munculnya berbagai stasiun televisi swasta, berkembang pula tayangan sinetron di Indonesia. 

Tayangan sinetron mulai bermunculan pada tahun 1990.  Kemudian pada tahun 1995-

1998 tema pada sinetron mulai mengadaptasi dari film layar lebar. Pada tahun 1998 

kebanyakan sinetron yang diproduksi merupakan adaptasi dari novel-novel terkenal di 

Indonesia.  Sejak tahun 1999 hingga saat ini, tema sinetron lebih beragam dan lebih suka 

menggambarkan kehidupan dunia modern. 

Dalam rangka menarik perhatian khalayak sebanyak mungkin guna mempertahankan 

eksistensinya, para penyelenggara siaran berlomba menyajikan tayangan sinetron semenarik 

mungkin. Kini banyak dijumpai tayangan sinetron yang menggunakan bahasa Indonesia yang 

digabungkan   dengan bahasa asing atau bahkan bahasa gaul yang dianggap lebih komunikatif 

dan modern. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap penayangannya 

terkesan tidak lagi diindahkan sehingga hal inilah yang menjadi tantangan bagi media massa 

terutama televisi di era industri4.0 untuk mampu mempertahankannya. 

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah: 1) Mengetahui adanya pengaruh tayangan 

televisi terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baku di kalangan remaja, 2) Mengetahui 
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bagaimana pengaruh tayangan televisi terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baku di 

kalangan remaja, 3) Mengetahui besar intensitas penggunaan bahasa Indonesia yang baku 

dalam komunikasi sehari-hari remaja. 

 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

Revolusi Industri dimulai dari industri 1.0,2.0,3.0, hingga industri 4.0. Industri 4.0 

selanjutnya hadir menggantikan industri 3.0 yang ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi 

manufacturing (Irianto, 2017). Saat ini kita berada pada Abad XXI. Abad sekarang ini sedang 

berlangsung Revolusi Industri Keempat, Revolusi Digital, Revolusi Ilmu Pengetahuan, dan 

revolusi-revolusi lainnya yang sangat mendasar mengubah dunia manusia, bahkan alam 

semesta. Di sinilah kita memasuki masa yang memberikan banyak tantangan. Lebih spesifik 

Heckeu et al (2016) menjelaskan tantangan industri 4.0 sebagai berikut: 

Tabel 1. Tantangan Industri 4.0 

Tantangan Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Globalisasi yang terus berlanjut: 

a. Keterampilan antarbudaya 

b. Kemampuan berbahasa 

c. Fleksibelitas waktu 

d. Keterampilan jaringan 

e. Pemahaman proses 

2. Meningkatkan Kebutuhan akan inovasi: 

a. Pemikiran wirausaha 

b. Kreativitas 

c. Pemecahan masalah 

d. Bekerja di bawah tekanan 

e. Pengetahuan mutakhir 

f. Keterampilan teknis 

g. Keterampilan  penelitian 

h. Pemahaman proses 

3. Permintaan untuk orientasi layanan yang lebih tinggi: 

a. Pemecahan konflik 

b. Kemampuan komunikasi 

c. Kemampuan berkompromi 

d. Keterampilan berjejaring 

4. Tumbuh kebutuhan untuk kerja sama dan kolaboratif: 

a. Mampu berkompromi dan kooperatif 

b. Kemampuan bekerja dalam tim 

c. Kemampuan komunikasi 

d. Keterampilan berjejaring 

Tantangan Sosial 1. Perubahan demografi dan nilai sosial: 
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 a. Keterampilan mentransfer pengetahuan 

b. Penerimaan rotasi tugas kerja dan perubahan pekerjaan yang     

    terkait (toleransi ambiguitas) 

c. Fleksibelitas waktu dan tempat 

d. Keterampilan memimpin 

2. Peningkatan kerja virtual: 

a. Fleksibelitas waktu dan tempat 

b. Keterampilan teknologi 

c. Keterampilan media 

d. Pemahaman keaman TI 

3. Pertumbuhan kompleksitas proses: 

a. Keterampilan teknis 

b. Pemahaman proses 

c. Motivasi belajar 

d. Toleransi ambiguitas 

e. Pengambilan keputusan 

f. Penyelesaian masalah 

g. Keterampilan analisis 

Tantangan Teknis 1. Perkembangan teknologi dan penggunaan data eksponensial: 

a. Keterampilan teknis 

b. Kemampuan analisis 

c. Efisiensi dalam bekerja dengan data 

d. Keterampilan koding 

e. Kemampuan memeahami keamanan TI 

f. Kepatuhan 

2. Menumbuhkan kerja kolaboratif: 

a. Mampu bekerja dengan tim 

b. Kemampuan komunikasi virtual 

c. Keterampilan media 

d. Pemahaman keamanan TI 

e. Kemampuan untuk bersikap kooperatif 

Tantangan Lingkungan Perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya: 

1. Pola pikir berkelanjutan 

2. Motivasi menjaga lingkungan 

3. Kreativitas untuk mengembangkan solusi berkelanjutan baru 

Tantangan Politik dan 

Aturan 

1. Standardisasi: 

a. Keterampilan teknis 

b. Keterampilan koding 

c. Pemahaman proses 

2. Keamanan data dan privasi: 

a. Pemahaman keamanan teknologi informasi 

b. Kepatuhan 

Sumber: Diolah 

 

Satu di antara tantangan yang cukup membawa pengaruh yang sangat besar adalah 

melalui media massa televisi terutama pada penyajian program tayangan televisi terhadap 

penggunaan bahasa. 
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1. Televisi 

Pada hakikatnya media televisi hadir karena perkembangan teknologi. Bermula dari 

ditemukannya electriche teleskop sebagai perwujudan gagasan seorang mahasiswa dari Berlin 

(Jerman Timur) yang bernama Paul Nipkov. Hal ini terjadi antara tahun1883-1884. Akhirnya 

Nipkov diaakui sebagai “Bapak Televisi”. 

Televisi adalah alat perangkat siaran bergambar, yang berupaaudio visual dan penyiaran 

videonya, secara broadcasting. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yitu tele (jauh) dan vision 

(melihat), jadi secara harfiah berarti “melihat jauh”, karena pemirsa berada jauh dari studio tv 

(Zoebazary, 2010:255). Sedangkan menurut Badjuri (2010:39) Televisi adalah media pandang 

sekaligus media pendengar (audio-visual), yang dimana orang tidak hanya memandang 

gambar yang ditayangkan televisi, tetapi sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari 

gambar tersebut. Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa televisi merupakan salah 

satu media massa elektronik yang dapat menyiarkan siarannya dalam bentuk gambar atau 

video serta suara yang berfungsi memberi informasi dan hiburankepada khalayak luas. 

Siaran televisi di Indonesia pertama kali bernama TVRI (Televisi Republik Indonesia) 

ditayangkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1962 yang bertepatan dengan peringatan 

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-XVII. Pada saat itu, siaran hanya berlangsung 

mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 11.02 WIB untuk meliput upacara peringatan hari 

Proklamasidi Istana Negara. Siaran televisi secara kontinyu dimulai sejak tanggal 24 Agustus 

1962 dan mampu menjangkau seluruh provinsi yang ada pada waktu itu. Seiring dengan 

kemajuan demokrasi dan kebebasan untuk berekspresi, pada tahun 1989 pemerintah 

mulaimembuka kran izin untuk mendirikan televisi swasta. Adanya perkembangan ini 

menimbulkan peluang bagi pihak swasta untuk mengembangkan stasiun televisi baru. Di 

tanggal 24 Agustus 1989, lahirlah stasiun televisi kedua di Indonesia bernama Rajawali Citra 

Televisi (RCTI). Dilanjutkan dengan hadirnya stasiun-stasiun televisi lainnya. 

Di era globalisasi sekarang ini pemerintah membuka kebijakan untuk membuka selebar-

lebarnya kebebasan pers. Hal ini menimbulkan suasana baru di bidang jurnalistik cetak 

maupun elektronik tidak terkecuali media televisi. Akibat dari perkembangan teknologi 

komunikasi masaa televisi, maka akan memberikan pengaruh-pengaruh dalam bidang politik, 

ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan negara. 
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Hanya saja seiring perkembangan zaman hadirnya televisi membawa pengaruh. Hal ini 

pernah disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengkritik 

sejumlah tayangan program televisi yang dinilai tidak mendidik, khususnya bagi anak-anak. 

Usai membuaka pameran penyiaran Indonesia Broadcasting Expo di Jakarta, Kamis (18/4), 

Tifatul mengatakan mendapat banyak mendapat masukan dari masyarakat seputar tayangan 

stasiun televisi yang tidak mendidik tersebut. “Keluhan dari masyarakat, banyak tayangan yang 

tidak mendidik termasuk masih adanya tayangan-tayangan yang belum disensor buat anak-

anak. Terutama jam tayangnya. Adakalanya karena tidak bisa dipisah, acara itu lanjut terus. 

Mestinya diberi peringatan,” ujar Tifatul. “Menjelang magrib, misalnya, antara jam 4 sampai 6 

petang itu kan saat anak-anak belajar. Seharusnya tidak diputar film kartun pada jam-jam itu… 

sangat mengganggu sekali. Mungkin film kartun itu diputar saat anak-anak istirahat. Jadi apa 

yang ditayangkan di televisi itu aman buat dewasa dan anak-anak.” 

Untuk ke depannya, menurut Tifatul, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu membuat 

aturan standar program termasuk sanksi buat stasiun televisi yang melanggar aturan itu. 

“Bahwa ke depannya saya dengar KPI akan menerapkan sanksi administratif terhadap 

pelanggaran-pelanggaran itu, seperti denda misalnya. Jadi tidak hanya terguran atau 

peringatan,” ujarnya. Tifatul juga menyoroti tayangan hiburan seperti sinetron, acara gosip dan 

berita yang menurutnya memerlukan evaluasi agar lebih lebih bermanfaat dan mendidik buat 

masyarakat. 

KPI mengaku Undang-Undang No. 32/2002 tentang penyiaran belum mengatur secara 

tegas sanksi bagi stasiun televisi yang menayangkan program yang tidak mendidik. Komisioner 

KPI Dadang Rahmat Hidayat mengatakan penerapan sanksi itu tidak mematikan sebuah 

lembaga penyiaran. “Kewenangan yang sekarang hanya sebatas sanksi administratif yaitu 

penghentian sementara mata acara. Ini adalah salah satu problem dalam undang-undang itu. 

Tapi kami juga berharap bukan berarti munculnya sanksi yang mematikan sebuah lembaga 

penyiaran. Yang penting bagaimana perlindungan publik bisa lebih baik lagi ke depannya,” 

ujarnya. Dari data KPI, pada 2012 program televisi yang bermasalah ada sekitar 20-22%. 

Program tayangan yang cukup mendidik ada sekitar 20 – 25%. Dan program tayangan yang 

biasa-biasa saja alias tidak bermasalah ada sekitar 40 – 45%. 
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2. Remaja dan Acara Televisi 

Sering kali dengan mudah orang mendefinisikan remaja sebagai periode transisi anatara 

masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun atau jika seseorang 

menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah tersinggung, mudah 

terangsang perasaannya, dan sebagainya (Prawirohardjo, 2010:2). Menurut Yusuf (2011:184) 

fase remaja merupakan segmen perkembanga individu yang sangat penting, yang diawali 

dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu bereproduksi. Menurut 

Konopka masa remaja ini meliputi (a) remaja awal: 12-15 tahun; (b) remaja madya: 15-18 

tahun; (c) remaja akhir: 19-22 tahun. 

Televisi merupakan media yang dianggap paling mempengaruhi masyarakat dalam hal 

penyampaian informasi. Informasi yang diberikan dikemas dalam bentuk sebuah program 

acara. Disamping memudahkan dalam mengetahui berbagai informasi, di sisi lain televisi juga 

membawa suatu dampak negatif seperti kekerasan dan unsur pornografi di berbagai lapisan 

masyarakat, terutama anak-anak dan remaja yang mudah terpengaruh dengan apa yang 

dilihatnya. Diluar itu juga sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rasa ingin tahunya 

terhadap lingkungan di sekitar. 

Media massa bisa mempengaruhi siapa saja karena pada dasarnya dalam jiwa manusia ada 

manusia yang kurang krisis dan cenderung untuk menerima semua sajian yang diberikan. 

Sehingga masyarakat merasa membutuhkan televisi yang mengakibatkan waktu luang mereka 

dihabiskan hanya untuk menonton acara televisi, khususnya pada kalangan remaja. Kegemaran 

remaja dalam menonton televisi dapat mempengaruhi perilaku remaja dari acara yang mereka 

tonton. Sangat mudahnya remaja terpengaruh oleh acara yang mereka lihat di televisi dapat 

disebabkan oleh masa remaja yang merupakan masa transisi menuju masa dewasa. Pada masa 

transisi tersebut remaja memiliki tingkat emosional yang belum stabil sehingga sangat mudah 

dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. 

Sebenarnya banyak hal positif yang dapat kita peroleh dari media seperti informasi dan 

pengetahuan. tetapi yang sangat disayangkan kita lebih banyak menyerap dan menyukai sajian 

yang kurang layak untuk dikonsumsi oleh remaja dan anak. Apabila sebagai remaja dan 

terbiasa mengonsumsi media semacam itu, akan berdampak buruk terhadap pola pikir remaja. 

Karena mereka masih belum dapat memilih mana tayangan yang patut untuk ditonton dan 
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yang tidak. Tayangan yang tidak sepatutnya ditonton oleh anak-anak dan remaja dapat 

mempengaruhi perilaku mereka. Orang tua atau keluarga berperan besar dalam mengontrol 

tayangan yang dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja. 

Keluarga memberi pengaruh terpenting dalam kehidupan anak; namun di lain pihak media 

dalam berbagai bentuknya termasuk televisi, komputer, ponsel, tablet dan sebagainya juga 

sangat dekat dengan anak. Oleh karena media dapat mempengaruhi bagaimana anak berpikir, 

merasa dan berperilaku, the American Academy of Pediatrics (Media and Your Family: 

Television and Other Screens, 2013) mendorong orang tua untuk menolong anak-anak mereka 

membentuk kebiasaan menggunakan media secara sehat sejak awal. 

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh ketika anak menonton tayangan televisi yang 

berkualitas, yaitu televisi memberikan alasan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. 

Orangtua tetap dapat menerapkan batasan dalam menyaksikan tayangan televisi sekaligus 

menjadwalkan waktu menonton bersama untuk menciptakan ikatan emosional antara anak 

dengan orang tua, misalnya menemani si kecil menonton Club Mickey Mouse di Disney 

channel sambil berinteraksi melakukan aktivitas seru. 

Konsistensi orang tua dalam menyeleksi tayangan televisi tetap dibutuhkan sampai pada 

saatnya nanti anak-anak yang beranjak remaja sudah cukup mampu memilah tayangan yang 

tepat bagi dirinya sendiri. Di masa kini, orang tua bisa melihat kekuatan dari teknologi, di mana 

teknologi baru sebetulnya dapat membantu anak tumbuh, terhubung. Tayangan televisi bisa 

menjadi sarana untuk lebih dekat dengan anak, dengan tidak melepaskan tanggung jawab 

orang tua, sepanjang penggunaannya sesuai dengan kapasitasnya dan bukan menjadikan 

televisi sebagai babysitter. 

Jadikan televisi sebagai media yang melekatkan hubungan. Salah satu manfaat yang paling 

besar dan sangat penting adalah ketika orang tua memiliki kesempatan untuk berbicara dengan 

anak mengenai apa yang mereka tonton. Jadi, bukan hanya sekadar menonton bersama atau 

hanya berbicara tentang tontonan tersebut dikatakan mencukupi tetapi sinergi dari keduanya 

adalah kata kunci. 

Televisi mempunyai pengaruh yang besar dalam tumbuh kembang remaja, karena 

sekarang ini sebagian besar waktu remaja dihabiskan dengan menonton televisi. padahal 

menonton televisi mempunyai banyak pengaruh terhadap remaja baik yang positf ataupun 
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yang negatif. Dampak positif kita bisa memperoleh berbagai informasi yang kita butuhkan 

dengan mudah dan cepat. Televisi mampu membuat orang mengingat apa yang mereka lihat 

dan dengar dilayar televisi walau hanya sekali ditayangkan. Dari dampak positif diatas berikut 

dampak negatif menonton televisi: a) Berpengaruh terhadap perkembangan otak, b) 

Berpengaruh terhadap Sikap, c) Mengurangi semangat belajar, d) Merenggangkan hubungan 

antar anggota keluarga, e) Matang secara seksual lebih cepat 

Kesimpulannya televisi adalah media masa yang paling digemari masyarakat. Namun 

televisi mempunyai banyak pengaruh terhadap perkembangan remaja, baik pengaruh positif 

dan maupun pengaruh negatif. pada awalnya televisi berdampak positif sebagai media 

informasi yang mudah dan cepat tetapi tidak banyak acara televisi yang kontennya mendidik. 

Apabila tontonan seperti itu ditonton oleh para remaja dan anak-anak akan berdampak buruk 

bagi perkembangan mental mereka. Dengan demikian dapat membuktikan bahwa televisi bisa 

memberi dampak buruk. Remaja sekarang sangat penting untuk mempunyai kesempatan 

belajar dan mengembangkan keterampilan untuk menjadi sukses. Maka mulai sekarang 

perlahan batasi dan awasi dengan seksama apa yang ditonton oleh anak. 

 

3. Bahasa 

Bahasa menurut KBBI adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, digunakan oleh anggota 

suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa 

Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia 

mempunyai peranan penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Seiring dengan 

adanya arus globalisasi, penggunaan dan keberadaan bahasa Indonesia di masyarakat ikut 

berimbas.  Penggunaan bahasa di dunia maya, internet, bahkan media massa lainnya, memberi 

banyak perubahan bagi struktur bahasa Indonesia yang oleh beberapa pihak disinyalir 

merusak bahasa itu sendiri. Berlandaskan alasan globalisasi dan prestise, masyarakat mulai 

kehilangan rasa bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sulit dipungkiri memang, bahasa 

asing kini telah menjamur penggunaannya. Kita pun lebih merasa bangga jika lancar berbicara 

bahasa asing. Namun, apapun alasannya, tanpa kita sadari secara perlahan kita telah ikut andil 

dalam mengikis kepribadian dan jati diri bangsa kita sendiri. Hal ini telah menyebabkan 

timbunya pergeseran dan pemertahanan bahasa.  
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Pergeseran dan pemertahanan bahasa merupakan dua sisi mata uang. Fenomena ini 

merupakan dua fenomena yang terjadi bersamaan. Bahasa menggeser bahasa lain atau bahasa 

yang tergeser oleh bahasa lain, bahasa yang tergeser adalah bahasa yang tidak mampu 

mempertahankan diri (Sumarsono, 2011). Kondisi tersebut terjadi pada saat suatu masyarakat 

(komunitas bahasa) memilih untuk menggunakan atau meninggalkan pemakaian suatu bahasa. 

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Fasold (dalam Lukman: 2000) mengungkapkan bahwa 

pergeseran dan pemertahanan bahasa ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan 

satu sama lainnya. Dia merupakan hasil kolektif dari pilihan bahasa (language choice). 

Pemertahanan bahasa, masyarakat secara kolektif menentukan untuk melanjutkan memakai 

bahasa yang sudah biasa dipakai. Ketika sebuah masyarakat memilih bahasa baru di dalam 

ranah yang semula digunakan bahasa lama, pada saat itu merupakan kemungkinan terjadinya 

proses sebuah pergeseran bahasa. 

Sekarang ini penggunaan bahasa Inggris sudah banyak menggejala. Di bidang komunikasi 

kita banyak menggunakan kata mendownload, mengupload, mengupdate, dienter, didelete, dan 

lain-lain. Selain bahasa Asing, kedudukan bahasa Indonesia juga semakin terdesak dengan 

pemakaian bahasa gaul di kalangan remaja. Misalnya dalam kalimat “gue gitu loh” atau “ya gak 

lah keles”. Fenomena ini mungkin saja merupakan keadaan yang disebut perubahan, 

pergeseran, atau pemertahanan bahasa. Fenomena pergeseran bahasa ini juga hadir dari 

adanya program tayangan televisi. 

Para pendidik di Bandar Lampung, Jumat (16/11), menilai, penggunaan Bahasa Indonesia 

pada film-film dan sinema elektronik (sinetron) di televisi di Indonesia cenderung sangat kasar, 

tidak mendidik, serta cenderung mengajarkan anak-anak dan remaja berbahasa buruk dan 

berperilaku kurang baik. Penilaian terhadap film dan sinetron Indonesia itu, diungkapkan pada 

Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kebahasaan oleh Pusat Bahasa melalui Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung yang disampaikan Sukiman (Pusat Bahasa) dan Tim, serta Agus Sri 

Danardana (Kepala Kantor Bahasa Lampung). 

Sejumlah guru Bahasa Indonesia menyebutkan contoh beberapa film dan sinetron 

Indonesia disiarkan umumnya televisi swasta yang kerapkali menggunakan bahasa yang dinilai 

"vulgar", serampangan, kasar, dan tidak layak didengar terutama oleh anak-anak dan generasi 

muda bertaburan setiap saat.Salah satu guru sampai memantau penggunaan bahasa pada 
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sinetron di televisi itu, setidaknya setiap hari terdapat 100-an buah kata yang tergolong kasar 

dan tidak pantas didengar justru digunakan setiap hari dan dapat dengan mudah ditonton 

anak-anak maupun generasi muda. "Kalau dibiarkan bukan saja akan merusak kaidah bahasa 

Indonesia, tapi bahkan bisa membuat anak-anak kita menjadi berbahasa dan berperilaku 

buruk," kata Yusuf, salah satu pendidik itu pula. Dia justru membandingkan dengan 

penggunaan bahasa yang disulihbahasakan dari sinetron asing ke dalam Bahasa Indonesia yang 

lebih baik, santun, dan menerapkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar."Kenapa 

sinetron atau film asing bahasanya malah lebih bagus, sopan dan santun, tapi film dan sinetron 

kita yang kasar dan sembarangan malah dibiarkan saja," tanya dia lagi. 

Pusat Bahasa diharapkan dapat menertibkan dan mengambil tindakan yang diperlukan 

agar penayangan sinetron dan film yang kerap menggunakan bahasa kasar dan kurang 

mendidik itu, dapat ditertibkan. Dalam ketentuan draf RUU Kebahasaan, pengaturan dalam 

penggunaan Bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah terutama untuk para pejabat 

publik, penggunaan kata-kata dan kalimat nama-nama tempat umum, penggunaan bahasa di 

media massa yang harus memenuhi ketentuan kaidah bahasa yang baik dan benar. Namun 

untuk kepentingan kesenian dan sastra, agama, adat istiadat, dinyatakan tidak berlaku aturan 

penggunaan bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar.  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis 

deskriptif. Penelitian analisis deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan 

menyajikan gambaran lengkap dengan cara menganalisis mengenai setting sosial untuk 

mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikansebuah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara 

fenomena yang diuji. Penelitian ini bersifat deskriptif berdasr pada data yang terhimpun dan 

disusun secara sistematik, factual, dan cermat. Penelitian ini hanya memaparkan situasi atau 

peristiwa berdasar pada data tersebut. Di sini peneliti tidak mencari tidak mencari dan 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi. Melalui penelitian 
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analisis deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan tentang pengaruh tayangan televisi di 

Indonesia terhadap pergeseran penggunaan bahasa Indonesia yang baku di kalangan remaja. 

Populasi penelitian adalah sekelompok data dengan karakteristik tertentu. Dalam populasi 

dijelaskan secara spesifik tentang sasaran penelitian tersebut. Sampel adalah sejumlah anggota 

yang dipilih dari populasi atau bagian kecil dari populasi. Target populasi dalam penelitian 

adalah remaja dengan status mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika kelas reguler 

di Universitas Indraprasta PGRI. Sampel yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas tiga kelas 

reguler sejumlah 30 orang. Berikut merupakan nama-nama responden yang dipilih dalam 

penelitian ini. 

Tabel 2. Data Responden 

Kelas Nama Responden  Kelas Nama Responden 

R3D Eka Agustia Ningsih R3D Vicka Yuniar Warsito 

R3C Annisa Yulianti R3D Prismawinda Anniva 

Nuthqi 

R3D Diyan Fitrianti R3D Ismi Suryani 

R3A Shafira Isma Amalia R3C Muhammad Ikhsan 

R3A Arieska Cessey D.C. R3C Monika Clara Noviati 

R3A Sulvia R3C Evie Kristina 

R3C Muhammad Halim Dwi Kusuma R3A Jennei Kautami Nugraha 

R3C Nathasya Farah R3A Febby Ariyanti 

R3C Vilandina Alif Kamin R3C Clara Angelina 

R3C Altru Wisesa R3C Muhammad Faozan 

R3A Estevanus Paparang R3D Momin Bahta 

R3A Dinda Nurfaiqoh R3D Mega Woro Sekar Indah 

R3D Amalia Nur Fatihah R3D Nadia Juniati 
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R3C Della Safitri R3D Laras Febriyanti 

R3D Dedeh Ramadhatun R3D Antonius Alvin 

Sumber: Data Pribadi 

 

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 

data primer. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiono, 2008:402). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya 

mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan. Pengumpulan data 

sekunder terkait pengaruh tayangan televisi di Indonesia terhadap pergeseran penggunaan 

bahasa Indonesia yang baku di kalangan remaja ditelusuri melalui berbagai hasil penelitian 

yang terkait pengaruh sinetron dengan bahasa modern atau gaul. Data primer ialah data yang 

berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi 

ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah 

teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan 

sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data (Umi, 2008:98). Teknik pengumpulan 

data primer diperoleh dengan cara memberi daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden. 

Metode kuosioner dilakukan secara tertulis yang difokuskan pada remaja yang berstatus 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika kelas reguler di Universitas Indraprasta 

PGRI. 

Pada kuesioner tertulis tersebut terdapat beberapa pertanyaan. Diantaranya adalah 

pertanyaan berupa pilihan yang bersifat tertutup dan tanggapan bersifat terbuka. Secara garis 

besar kuesioner memuat beberapa informasi, yaitu: 

a. Identitas diri responden, Identitas diri memuat informasi responden terkait nama lengkap, 

nomor induk mahasiswa, dan asal kelas romobongan belajar. 

b. Perilaku responden. Perilaku memuat pola kebiasaan responden terkait intensitas 

menontonsinetron selama satu minggu dan penggunaan bahasa Indonesia yang baku untuk 

komunikasi sehari-hari. 

c. Tanggapan/ perspektif responden., Tanggapan memuat informasi berupa perspektif dari 

responden tentang pergerseran penggunaan Bahasa Indonesia yang baku pada tayangan 

televisi di Indonesia. 
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Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pengujian data, 

pengategorian, dan pengumpulan hasil kuesioner, serta pengombinasian bukti-bukti yang 

merujuk pada proporsi awal penelitian. Sejak data hasil kuesioner diperoleh peneliti langsung 

menganalisis. Hal ini bertujuan untuk mendapat suatu deskripsi, sehingga analisi harus 

dilakukan dengan cara mengomparasikan kategori dan data dengan teori-teori yang dijadikan 

acuan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dalam keseluruhan proses penelitian ini 

kemudian disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis agar mudah dipahami. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Berdasar pada hasil survei dari kuesioner yang peneliti sebar terhadap 30 orang kalangan 

remaja di Jakarta, menunjukkan intensitas mereka dalam menonton televisi 1-2 kali dalam 

seminggu sebanyak 17%, 3-4 kali dalam seminggu sebanyak 6%, lebih dari 4 kali dalam sehari 

sebanyak 30%, dan jarang menonton televisi sebanyak 47%. Intensitas menonton televisi pada 

remaja di Jakarta dapat dilihat pada diagram berikut. 

 

Sumber: Survei Primer, 2018 

Gambar 1. Diagram Intensitas Menonton Televisi dalam Seminggu 

 

Sebanyak 47% dari remaja yang jarang menonton disebabkan oleh pandangan mereka 

bahwa beberapa acara televisi yang ada pada saat ini banyak yang kurang mendidik. Baik itu 

17%
6%

30%

47%

Intensitas

1-2x seminggu 3-4x seminggu >4x seminggu Jarang
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dari segi bahasa atau sajian program acaranya yang mereka anggap banyak yang tidak 

mengindahkan penggunaan bahasa Indonesia sehingga mereka enggan menonton televisi. 

Selain mengetahui intensitas mereka dalam menonton televisi setiap minggunya, melalui 

penelitian ini dapat diketahui beberapa jenis acara televisi yang mendidik dan tidak mendidik 

menurut mereka. Dari beberapa acara televisi yang mereka anggap mendidik, peneliti memilih 

5 acara televisi yang paling banyak mereka tonton. Contoh acara televisi yang mereka anggap 

mendidik seperti: Hitam Putih, Mata Najwa, On The Spot, Laptop Si Unyil, serta Adit dan Sopo 

Jarwo. Sedangkan 5 acara televisi yangmereka anggap kurang mendidik dan paling banyak 

mereka tonton seperti: Anak Langit, Anak Jalanan, Jangan Takut Jatuh Cinta, Katakan Putus, dan 

sinetron lainnya. 

 

 

SIMPULAN 

 

Berdasar pada hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa intensitas remaja 

menonton televisi dapat dikatakan cukup besar. Hanya saja para remaja masih banyak yang 

menganggap hampir sebagian tayangan televisi banyak yang tidak mendidik baik dari segi 

bahasa maupun segi program acaranya. Simpulan yang dapat diambil untuk media massa itu 

sendiri, di era industry 4.0 tayangan televisi mendapat sebuah tantangan bagaimana dapat 

mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia sehingga tidak membawa pengaruh yang 

buruk di kalangan anak-anak atau remaja. 

 

REFERENSI 

Badjuri, Adi.(2010).Jurnalistik Televisi.Yogyakarta: Graha Ilmu. 
 
Hecklau, F,Galeiizke, M,Flach,S, &Kohl,H. (2016). Holistic Approach for Human Resource 

Management in Industry 4.0 .Procedia CIRP. 54, 1-6. 
http://doi.org/10.1016/j.procir.2016.05.102. 

 
Lukman (2000) Pemertahanan Bahasa Warga Transmigran Jawa di Wonomulyo Polmas. 

Disertasi. Pascasarjana Unhas.Makassar. 
 
Prawirohardjo, Sarwono (2010). Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan, Maternal dan 

Neonatal.Jakarta: PT Bina Pustaka. 

http://doi.org/10.1016/j.procir.2016.05.102


 

40 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

 
Rabeh Moriar, Husam Arman, and Saeed Mousa, “The Fourth Industrial Revolution (Industry 

4.0): A Social Innovation Perspective”, Technology Innovation Perspective, pp. 1-10, 2017. 
 
Schawab, K (2007). The Fourth Industry Revolution.Crown Business Press. 
 
Sugiono (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 
 
Umi, Narimawati (2008). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatf, Teori, dan Aplikasi.Jakarta: 

Salemba Empat. 
 
Yusuf, Syamsu (2011) Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja.Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 
 
Zoebazary, Ilham (2010) Kamus Istilah Televisi dan Film.Jakarta: Gramedia. 
 
 

*Eka Septiani, 
Dosen Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta 
ekaseptiani87@yahoo.co.id 
 

  

mailto:ekaseptiani87@yahoo.co.id


 

41 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

Kreativitas Sebagai Literasi  
Media Televisi di Era 4.0 
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Abstrak 
 

Di era teknologi digital yang merupakan Era 4.0 dimana peran media konvensional sudah 
diambil alih oleh media digital. Akibatnya, media televisi dan radio mulai banyak ditinggalkan 
karena fokus masyarakat kepada media digital dan media sosial. Para pelaku industri 
penyiaran televisi dituntut memiliki kemampuan dalam membuat suatu strategi agar 
masyarakat tetap tertarik menyaksikan televisi. Literasi dapat diartikan secara sederhana 
sebagai “kemampuan”, dalam konteks ini kemampuan televisi menciptakan strategi kreatif 
dalam content, informasi maupun berbagai program siaran yang inovatif. Dalam rangka 
menjawab tantangan media televisi, kajian ini menggunakan metode penelitian dengan 
pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan metode wawancara dan observasi, 
sehingga dapat menjawab gambaran kreativitas seperti apa yang memungkinkan masyarakat 
minati saat ini. Hasil penelitian merupakan suatu pandangan yang menyatakan bahwa, content 
yang memiliki kreativitas menarik akan sangat menggugah minat masyarakat di era 4.0 dalam 
menonton televisi dan menjadikan segi/sudut pandang content yang paling utama. Hal tersebut 
dikarenakan content yang menyuguhkan banyak informasi apapun dan dikemas secara 
sederhana akan terlihat tetap menarik, terlebih jika menampilkan unsur budaya atau content 
lokal maka akan menambah nilai content tersebut. 
 
Kata kunci: kreativitas, literasi media televisi, era 4.0 

 
 
 
PENDAHULUAN 

 

Secara harfiah, sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup sendiri, manusia 

sangat membutuhkan kegiatan berkomunikasi dalam kehidupan kesehariannya. Hal ini 

dilakukan untuk keberlangsungan hidup dan pencapaian dari tujuan manusia itu sendiri. 

Keberlangsungan hidup yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk 

mempertahankan hidupnya dan menjaga keturunannya agar dapat hidup secara turun 

temurun, hal tersebut dilakukan dengan cara beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Melalui 

komunikasi seseorang akan berinteraksi dan beradaptasi dengan lainnya dalam upaya 
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menciptakan lingkungan sosial. Sedangkan pencapaian hidup adalah dimana seseorang dalam 

proses hidupnya pastilah menginginkan sesuatu hal yang lebih dari yang telah ia dapatkan. Hal 

ini mendorong seseorang melakukan sebuah usaha untuk menjadi lebih baik dengan cara yang 

baik. Melalui komunikasi pencapaian hidup didapatkan dengan proses belajar, bekerja, 

menghasilkan karya dan lain sebagainya. Seiring meningkatnya perkembangan dalam berbagai 

bidang, khususnya dalam bidang komunikasi, terdapat salah satu ragam komunikasi yang 

memiliki peningkatan dalam hal mempengaruhi pandangan masyarakat. 

Adalah Komunikasi massa, dimana merupakan komunikasi menggunakan alat atau sarana 

media massa sebagai penyampaian pesannya. Hal tersebut dikarenakan pesan yang ingin 

disampaikan ditujukan kepada sejumlah besar orang dan tersebar di banyak lokasi, beragam, 

sifat pesannya umum, penyampaian dengan durasi yang cepat, serentak dan satu arah. Pada 

dasarnya media massa dapat dibagi dalam dua kategori yakni media cetak dan media 

elektronik. Dalam hal pemenuhan kriterianya, media cetak yang dapat dikatakan media massa 

adalah surat kabar dan majalah sedangkan bagi media elektronik radio siaran, televisi, film dan 

media online/internet. Jika ditelaah lebih jauh lagi, terdapat beberapa perbedaan yang dapat 

dikatakan sebagai kelebihan maupun kekurangan dari tiap-tiap media massa yang ada. Sebut 

saja dalam hal audiovisual, frekuensi penyampaian isi media, alat pendukung untuk mengakses 

media tersebut hingga pada target audiensi yang dituju oleh media. Sebagai contoh, ketika akan 

mendengarkan siaran radio maka harus menyesuaikan frekuensi yang didapat agar dapat 

mendengarkan acara yang ada di radio tersebut, sama halnya dengan televisi terkadang 

beberapa lokasi di Indonesia masih belum terjangkau sinyal pemancar dari stasiun televisi 

tertentu dan yang terlihat jelas adalah ketika ingin mengakses internet, maka seseorang harus 

memiliki perangkat pendukung seperti handphone, netbook dan akses internet. 

Media massa terfavorit hingga saat ini masih didominasi oleh televisi, dimana masyarakat 

saat ini menganggap memiliki televisi adalah suatu kebutuhan primer selain makan, minum, 

dan tidur. Hal-hal yang memperkuat penjelasan dari dominasi ketertarikan masyarakat pada 

televisi ialah terletak dari content yang disajikan. Saat ini banyak sekali content televisi yang 

beragam, menarik, informatif dan menyenangkan. Tetapi hal tersebut tidak disertai dengan 

unsur kreativitas dalam content yang disajikan televisi bagi masyarakat.  
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Kini di era digitalisasi, media televisi menghadapi persaingan yang ketat dengan media 

online. Dimana akses tak terbatas telah dihadirkan oleh media online, seperti pepatah “dunia 

dalam genggaman” yang mengartikan bahwa tidak ada yang tidak diketahui oleh media online. 

Dengan kata lain hal tersebut mengartikan bahwa media online dapat lebih mudah untuk 

diakses oleh siapapun, kapanpun, mengenai apapun dan dimanapun. Kesemuanya ini ditandai 

dengan masuknya revolusi Industri 4.0. 

Ishadi menyatakan bahwa “Empat puluh persen anak muda tidak lagi menonton siaran 

televisi melalui televisi fisik, tapi melalui gadget mereka. Menonton siaran televisi dengan 

cara streaming, menurut mereka merupakan pilihan yang baik dan efisien, khususnya 

mahasiswa yang mungkin tidak memiliki televisi di asrama atau tempat kos. Karena itu, cara 

ini menjadi salah satu cara antisipasi yang telah dilakukan oleh seluruh stasiun televisi yang 

tergabung dalam ATVSI”. (Gloria, 2016). 

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan perubahan yang begitu cepatnya di era digital saat 

ini.  Beberapa negara lain juga turut serta dalam mewujudkan konsep Industri 4.0 namun 

menggunakan istilah yang berbeda seperti Smart Factories, Industrial Internet of Things, Smart 

Industry, atau Advanced Manufacturing. Tujuan dari era 4.0 ialah untuk meningkatkan daya 

saing industri tiap negara dalam menghadapi pasar global yang sangat dinamis. Kondisi 

tersebut diakibatkan oleh pesatnya perkembangan pemanfataan teknologi digital di berbagai 

bidang. Era digital yang serba instan membuat televisi harus cepat beradaptasi dalam bersaing, 

karena dengan digitalisasi informasi apapun dengan mudah dapat diakses, tetapi dengan 

adanya era ini situasi yang ada hanya mengubah cara konsumsi masyarakat dalam 

menggunakan media televisi. 

Hal ini menuntut stasiun televisi untuk terus menghadirkan inovasi, dalam kreativitas 

program tayangan, selain menarik untuk ditonton televisi tetap harus memperhatikan kualitas 

tayangan yang mendidik bagi masyarakat di segala usia. Meskipun dalam kenyataannya, 

masyarakat sangat menyukai program tayangan yang berdasarkan kisah nyata atau kehidupan 

keseharian dan bahkan mengenai konflik rumah tangga, tetapi pihak stasiun televisi juga harus 

dapat mengimbanginya dengan menyisipkan kalimat atau scene yang mendidik, mengajak pada 

kebaikan dan memberikan informasi yang sarat akan pengetahuan. 
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Saat ini, meskipun konten media tetap menggunakan fungsi dasar yang berisikan 

informatif, edukatif dan persuasif tetapi produksi program televisi di Indonesia mengalami 

krisis kreativitas, dimana pengembangan content media yang disuguhkan kepada masyarakat 

tidak murni berasal dari ide pokok tim produksi stasiun televisi yang bersangkutan. Banyaknya 

content media yang ditayangkan saat ini berasal dari ide atau gagasan yang berasal dari 

masyarakat, dimana pihak produksi program televisi mengadopsi content media lain tersebut 

yang kemudian dibuat kedalam berbagai program seperti talkshow, parodi, variety show, 

sinetron dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah media televisi saat ini telah bergeser 

kearah krisis kreativitas? 

Sebut saja salah satu content televisi “BoBoHo” yang disiarkan oleh TransTV pada hari 

Sabtu dan Minggu pukul 19.30, yang mana content tersebut merupakan pengembangan dari 

content yang ada di media sosial instagram, yang awalnya merupakan content yang dimiliki 

oleh akun instagram @bangijaltv. Untuk program acaranya, trend pihak TransTV saat ini lebih 

banyak mengadopsi content-content hingga talent yang berasal dari media sosial instagram, 

dengan kata lain acara TransTv banyak mengambil dari content media instagram yang sedang 

viral. Meskipun masyarakat terkesan menikmati dan bahkan mengidolakan program ataupun 

talent acara tersebut, tetapi apabila dikaji lebih dalam dari sisi kreativitas maka dapat 

dikatakan bahwa program tersebut hanya berisikan content yang sudah ada di akun instagram 

@bangijaltv dan dengan kata lain terdapat sebuah hasil karya masyarakat (not self managing) 

dari pihak produksi atau pihak kreatif TransTv. Hanya saja pengemasannya lebih menarik 

karena ditayangkan dengan sistem audiovisual dan kemungkinan terdapat beberapa 

penambahan ide yang telah disepakati oleh pihak TransTv dan @bangijaltv.  

Hal inilah yang menjadikan sebuah tantangan berat bagi pihak produksi atau kreatif di 

media televisi, untuk menggugah atau meningkatkan kembali kreativitas mereka dalam 

menciptakan content yang menarik, bermutu dan pastinya akan diminati masyarakat. Dengan 

demikian masyarakat lambat laun akan tertarik kembali untuk menonton televisi dan pihak 

media televisi pun tidak kalah bersaing dengan perkembangan di era 4.0 ini. 

Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk membahas kreativitas pada content 

progam acara yang ada ditelevisi sebagai literasi media di era 4.0. Dengan demikian, 

diharapkan diperoleh gambaran mengenai kreativitas yang ada di industri pertelevisian 
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nasional di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 

mengenai kreativitas sebagai literasi media televisi di era 4.0.  

 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

Menurut Rohim “ilmu komunikasi merupakan salah satu ilmu pengetahuan sosial yang 

bersifat multidisipliner. Itu terjadi karena ilmu komunikasi berkembang melalui beberapa 

pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang dipergunakan yang mempengaruhi peta ilmu 

komunikasi berasal dari berbagai disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, politik, 

linguistik, antropologi, dan lain sebagainya. Sifat kemultidisiplinan ini tidak dapat dihindari 

karena objek pengamatan dalam ilmu komunikasi sangat luas dan kompleks, menyangkut 

aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik dari kehidupan manusia”. Berdasarkan definisi diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa ilmu komunikasi dapat masuk kedalam ilmu-ilmu sosial 

lainnya, dikarenakan ilmu komunikasi memiliki konteks atau situasi tertentu terhadap 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh audien. (Rohim, 2009) 

Menurut Hubeis, dkk Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang 

kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku 

baik langsung (secara lisn) maupun tidak langsung (melalui media); proses penyampaian 

bentuk interaksi gagasan kepada orang lain dan proses penciptaan arti terhadap gagasan atau 

ide yang disampaikan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. (Hubeis, Kartika, & Dhewi, 

2012). 

Menurut Suryanto, Komunikasi sebagai kata benda (noun), communication, berarti (1) 

pertukaran simbol, pesan, dan informasi; (2) proses pertukaran antarindividu melalui simbol 

yang sama; (3) seni untuk mengekspresikan gagasan; (4) ilmu pengetahuan tentang 

pengiriman informasi. (Suryanto, 2015). 

Devito menyatakan bahwa Komunikasi mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih, 

yang mengirim dan menerima pesan. Dalam berkomunikasi pasti ada simbol, yaitu sesuatu 

yang digunakan untuk mewakili maksud tertentu, misalnya dalam kata-kata verbal yang 

tertulis maupun lisan, dan juga non verbal yang diperagakan oleh gerak-gerik tubuh, warna, 
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artefak, gambar, pakaian, dan lainnya yang harus dapat dipahami secara konotatf. (Pertiwi, 

2014). 

Adapun prinsip-prinsip dari komunikasi menurut Mulyana yakni: 

 Komunikasi adalah proses simbolik, dimana manusia dapat berbagi pengalaman dan 
pengetahuan dari adanya kemampuan menggunakan lambang, ikon, dsbnya.  

 Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi, komunikasi terjadi bila seseorang memberi 
makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. 

 Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan, dimana dimensi isi berisikan muatan 
dan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya yang mengisyaratkan 
bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. 

 Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, hal ini diartikan bahwa 
proses komunikasi telah direncanakan oleh fikiran manusia hingga pada tingkat tindakan 
yang akan dilakukan.  

 Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, hal ini erat kaitannya dengan norma-
norma dalam berkomunikasi. 

 Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi, prinsip ini mengasumsikan bahwa 
hingga derajat tertentu ada keteraturan pada perilaku komunikasi manusia. 

 Komunikasi bersifat sistemik, setaip individu merupakan suatu sistem yang hidup (a living 
system) yang memiliki organ-organ dalam tubuh yang saling berhubungan, dimana ketika 
berkomunikasi ada kalanya sistem tubuh pun ikut mengartikan pola dari komunikasi 
tersebut. 

 Semakin mirip latar belakang sosial-budaya semakin efektiflah komunikasi, hal ini erat 
kaitannya dengan kesamaan latar belakang sosial-budaya individu. Dimana komunikasi 
yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya. 

 Komunikasi bersifat nonsekuensial, pada dasarnya komunikasi yang dilakukan memiliki 
sifat dua arah, yang sebenarnya seorang pendengar dapat menjadi komunikator juga dengan 
melakukan perilaku non-verbal. 

 Komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional, dalam paparan ini mengartikan 
bahwa komunikasi bersifat berkesinambungan, tanpa awalan dan akhiran. 

 Komunikasi bersifat irreversible atau tidak dapat diubah kembali, pada saat pesan 
komunikasi telah tersebar ke masyarakat maka akan sulit untuk mengendalikan pengaruh 
dan efek dari pesan tersebut. 

 Komunikasi bukan panasea (obat mujarab) untuk menyelesaikan berbagai masalah, banyak 
persoalan dan konflik antarmanusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun 
komunikasi bukanlah panase untuk mengatasi hal tersebut. Sebut saja konflik mengenai 
struktural, agar komunikasi efektif, maka kendala struktural juga harus diatasi. (Mulyana, 
2014). 

 

KOMUNIKASI MASSA 

Liliwer menyatakan bahwa “komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang 

menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara 
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masal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh (terpencar), sangat heterogen dan 

meninggalkan efek tertentu”. (Helys & Handayani, 2016)   

Pendapat kedua yang disampaikan oleh Freidson menjelaskan bahwa “komunikasi massa 

adalah jenis komunikasi yang dialamatkan kepada seluruh populasi dari berbagai kalangan 

atau kelompok sosial, dan memiliki sifat yang umum atau tidak spesifik terhadap satu populasi 

atau individu. Komunikasi jenis ini juga mempunyai anggapan tersirat akan adanya alat-alat 

khusus untuk menyampaikan pesan agar komunikasi itu dapat mencapai pada saat yang sama 

semua orang yang mewakili berbagai lapisan masyarakat, baik itu masyarakat madani atau 

masyarakat secara umum”. (Maulida, 2018)  

Menurut Mulyana, “komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi), 

berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang 

ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan 

heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan selintas 

(khususnya media elektronik). Meskipun khalayak ada kalanya menyampaikan pesan kepada 

lembaga (dalam bentuk saran-saran yang sering tertunda), proses komunikasi didominasi oleh 

lembaga, karena lembagalah yang menentukan agendanya. Komunikasi antarpribadi, 

komunikasi kelompok, komunikasi publik dan komunikasi organisasi berlangsung juga dalam 

proses untuk mempersiapkan pesan yang disampaikan media massa ini”. (Mulyana, 2014). 

Komunikasi massa cenderung dipahami sebagai komunikasi bersifat satu arah artinya 

tidak ada interaksi antara para peserta komunikasi sehingga terjadi pengendalian arus 

informasi oleh pihak pengirim pesan (komunikator). ini berarti mengatur jalannya 

pembicaraan yang disampaikan dan diterima. Audien yang sedang menonton berita televisi 

atau mendengarkan radio tentu tidak bisa meminta pembaca berita televisi atau penyiar radio 

mengulang kembali ucapannya yang didengar kurang jelas sebagaimana dalam komunikasi 

interpersonal. (Morissan, 2009). 

  

MEDIA MASSA 

Media massa menurut Cangara adalah “Alat yang digunakan dalam penyampaian pesan 

dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat komunikasi mekanis 



 

48 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

seperti surat kabar, film, radio dan TV”. (Supriana, 2017)  Sedangkan Quail menyatakan bahwa 

media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam 

masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. 

Media juga dapat menjadi sumber dominan yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk 

memperoleh gambaran dan citra realitas sosial baik secara individu maupun kolektif, dimana 

media menyajikan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan 

hiburan. (Supriana, 2017).  

Straubhaar menyatakan bahwa: Media massa mempunyai peran yang penting dalam 
memberikan pengaruh bagi keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Media 
juga mampu memunculkan isu yang baru yang bisa mempengaruhi berbagai kebijakan 
pemerintah, misalnya demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Maka, 
kebijakan media dalam mengatur agendanya, secara tidak langsung akan berdampak 
pula pada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hidup masyarakat. (Esti & 
Hartanti, 2015). 

Tabel 1.  Sifat Fisik Dari Bentuk Media Massa  
(Cetak, Radio dan Televisi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber:  (Morissan, 2009)  

 

Jenis Media Sifat 

Cetak 1. dapat dibaca, dimana dan kapan saja 

  2. dapat dibaca berulang-ulang 

  3. daya rangsang rendah 

  4. pengolahan bisa mekanik, bisa elektris 

  5. biaya relatif rendah 

  6. daya jangkau terbatas 

Radio 1. dapat didengar bila siaran 

  2. dapat didengar kembali bila diputar kembali 

  3. daya rangsang rendah 

  4. elektris 

  5. relatif murah 

  6. daya jangkau besar 

Televisi 1. dapat didengar dan dilihat bila ada siaran 

  
2. dapat dilihat dan didengar kembali, bila diputar  
     kembali 

  3. daya rangsang sangat tinggi 

  4. elektris 

  5. sangat mahal 

  6. daya jangkau besar 
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ERA 4.0 

Menurut Kagermann, dkk “Istilah Industri 4.0 sendiri secara resmi lahir di Jerman tepatnya 

saat diadakan Hannover Fair padatahun 2011”. (Prasetyo & Sutopo, 2018) . Industri 4.0 

memang menawarkan banyak manfaat, namun juga memiliki tantangan yang harus dihadapi. 

Drath dan Horch berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi oleh suatu negara ketika 

menerapkan Industri 4.0 adalah munculnya resistansi terhadap perubahan demografi dan 

aspek sosial, ketidakstabilan kondisi politik, keterbatasan sumber daya, risiko bencana alam 

dan tuntutan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. (Prasetyo & Sutopo, 2018)   

Roser menyampaikan pendapatnya bahwa tanda kemunculan Industri 4.0 dimulai di 

Hannover, Jerman, saat diadakan Hannover Messe/Fair (merupakan sebuah pertemuan skala 

internasional dalam bidang industri dan otomasi) di tahun 2011. Pada pertemuan tersebut, 

pemerintah Jerman mengumumkan kepada publik akan menggelontorkan dana sebesar 400 

juta euro untuk penelitian dan pengembangan Industri 4.0. Ada yang berpendapat (yang nanti 

akan dijelaskan lebih detail) bahwa kemunculan Industri 4.0 ini akan membawa dampak yang 

besar pada bidang industri, ekonomi bahkan kondisi sosial masyarakat secara global. (Prasetyo 

& Sutopo, 2017) 

Lister menyatakan tentang new media digunakan untuk mengarah ke hal-hal sebagai 

berikut: 

1.  Pengalaman tekstual yang baru: genre dan bentuk teks yang baru, hiburan dan pola 
konsumsi media (computer games, simulasi, special effect cinema) 

2. Cara baru untuk merepresentasikan dunia: media yang selalu tidak bisa didefinisikan dengan 
jelas, menawarkan kemungkinan representasi dan pengalaman yang baru (lingkungan 
virtual, multimedia interactif) 

3.  Hubungan baru antara subyek (pengguna dan konsumen) dengan teknologi media: 
perubahan dalam penggunaan dan penerimaan image dan media komunikasi didalam 
keseharian dan dalam pemaknaan yang ditaruh dalam teknologi media. 

4.  Pengalaman yang baru dalam hubungannya dengan personifikasi, identitas dan komunitas: 
perubahan dalam pengalaman sosial dan personal dalam waktu, ruang dan tempat (dalam 
skala global dan lokal) yang memiliki implikasi terhadap cara manusia mengalami diri 
sendiri dan tempat manusia di dunia. 

5. Konsepsi baru terhadap hubungan tubuh biologis dengan teknologi media: tantangan untuk 
menerima pembedaan antara manusia dan bukan, alami dan teknologi, teknologi, tubuh 
(dan media) sebagai pengganti secara teknologi, asli dan virtual. (Fitryarini, 2016). 

 

KREATIVITAS 
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Kreativitas menurut Munandar “dikatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk 

menghasilkan/menciptakan sesuatu yang baru; kreativitas adalah kemampuan untuk 

membuat kombinasi-kombinasi baru yang mempunyai makna sosial”. (Richardo, Mardiyana, & 

Saputro, 2014). 

Selanjutnya Ali dan Asrori menyatakan bahwa kreativitas merupakan kemampuan 

seseorang untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru atau kombinasi dari karya-karya 

yang telah ada sebelumnya menjadi suatu karya baru yang dilakukan melalui interaksi dengan 

lingkungannya untuk menghadapi permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya 

melalui cara-cara berpikir divergen. (Richardo et al., 2014). 

Menurut Slameto (2003:17) dalam Supriadi mengatakan bahwa ciri-ciri kreativitas dapat 

dikelompokkan dalam dua kategori, kognitif dan non kognitif. Ciri kognitif di antaranya 

orisinilitas, fleksibelitas, kelancaran, dan elaborasi. Sedangkan ciri non kognitif diantaranya 

motivasi sikap dan kepribadian kreatif kreatif. Kedua ciri ini sama pentingnnya, kecerdasan 

yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif tidak akan menghasilkan apapun. Kreativitas 

hanya dapat dilahirkan dari orang cerdas yang memiliki kondisi psikologi yang sehat. 

Kreativitas tidak hanya perbuatan otak saja namun variabel emosi dan kesehatan mental 

sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah karya kreatif. Kecerdasan tanpa mental yang 

sehat sulit sekali dapat menghasilkan karya kreatif. 

 

LITERASI MEDIA 

Bagi beberapa individu, kata dan makna dari literasi mungkin terdengar familiar tetapi 

bagi beberapa individu lainnya literasi mungkin kata asing yang hanya dipergunakan dalam 

bahasa kajian ilmiah atau dalam keadaan yang formal. Sebenarnya literasi dapat diartikan 

secara sederhana sebagai “kemampuan atau kecerdasan”, dimana konteks kepemilikan 

kemampuan dapat dilihat dari mana kemampuan seseorang didapatkan.  

Ada banyak definisi mengenai literasi media. Secara ringkas dan komprehensif, 

Livingstone menjelaskan bahwa literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, 

menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuk medium. 

Melalui pendidikan bermedia diharapkan seseorang dapat merefleksikan nilai-nilai pribadinya, 
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menguasai ber- bagai teknologi informasi, mendorong kemampuan berpikir kritis, 

memecahkan masalah dan kreatif, dan mendorong demokratisasi. (Suwarto, 2018). 

Menurut Ardianto “media literacy atau literasi media (kecerdasan media) tidak terlepas 

dari literate culture (budaya melek huruf)”. Hal tersebut didasarkan dengan adanya 

kemampuan manusia dari jaman kejaman yang dapat menilai, menganalisa, mengakses dan 

mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam media massa. (Ardianto, 2014). 

Dalam konteks perkembangannya, literasi media tidak akan dapat tercapai apabila tidak 

ada kemauan dari manusia itu sendiri untuk lebih mengembangkan kemampuan literasi 

medianya, hal tersebut dinamakan media literacy skill. Menurut Ardianto hal-hal yang 

mempengaruhi dari kemunculan dan tumbuhnya media literacy skill adalah: 

1. Kemampuan dan keinginan untuk membuat kemajuan dalam memahami isi, memperhatikan 
dan menyaring informasi luar. 

2.  Pemahaman dan respek terhadap kekuatan pesan media. 
3.  Kemampuan untuk membedakan emosi ketika merespon isi dari media. 
4.  Pengembangan harapan yang dipertinggi dari isi media. 
5. Pengetahuan konvensi “genre” dan kemampuan untuk menerima ketika terjadi 

penggabungan. 
6.  Kemampuan untuk berfikir kritis tentang pesan media. Tidak hanya kredibilitas sumber. 
7.  Sebuah pengetahuan bahasa internal dari berbagai media dan kemampuan untuk 

memahami dampaknya. (Ardianto, 2014). 
 

Menurut Centre for Media Literacy dalam Nur menyatakan bahwa gerakan literasi media 

merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakatkhususnya 

khalayak media agar mempunyai keterampilan mengevaluasi dan berpikir kritis terhadap isi 

media. Beberapa keterampilan dan sikap kritis ini antara lain sebagai berikut; 

1. Khalayak media memiliki kemampuan untuk mengkritik media.  
2. Khalayak media memiliki kemampuan memproduksi media sendiri dan mereka 

mengkonsumsinya. 
3. Khalayak memiliki kemampuan untuk mengajarkan tentang media, yaitu apakah media 

bagaimana dampak buruk dan baiknya media dan bagaimana mensikapi media. 
4. Khalayak mempunyai kemampuan untuk mengekplorasi sistem pembuatan media. 
5. Khalayak memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi berbagai posisi media yang 

sebenarnya bukan sebagai sebuah sistem yang netral dan bebas dari kepentingan. 
6. Khalayak mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis terhadap isi media. 
 

Jadi singkatnya literasi media ini adalah pendidikan yang mengajari khalayak media agar 

memiliki kemampuan menganalisis pesan media, memahami bahwa media memiliki tujuan 
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komersial/bisnis dan politik sehingga mereka mampu bertanggungjawab dan memberikan 

respon yang benar ketika berhadapan dengan media. (Suwarto, 2018). 

 
Baran dan Davis mendefinisikan literasi media sebagai kemampuan mengakses, 

menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan- pesan media. Sedangkan Office of 

Communication (Ofcom) “sebuah lembaga regulator dan otoritas persaingan independen untuk 

industri komunikasi” Inggris mendefinisikan literasi media sebagai “kemampuan untuk 

menggunakan, memahami dan menciptakan media dan komunikasi”. (Suwarto, 2018)   

Sedangkan menurut pendapat Wiratmo dalam penelitiannya menyatakan bahwa; 

Masyarakat cenderung menjadi khalayak pasif yang menjadi pasar, tak hanya 
produk media itu sendiri namun juga pasar bagi iklan yang menyertai konten tertentu. 
Tidaklah mudah bagi publik melawan kekuatan industri media yang padat modal dan 
berorientasi profit. Meskipun sejak era reformasi berbagai regulasi yang didedikasikan 
untuk melindungi kepentingan publik dari “serbuan” media digulirkan namun tak 
banyak merubah sajian yang menerpa publik. Lahirnya UU pers 1999 yang dilengkapi 
Kode Etik Jurnalistik, Undang-undang Penyiaran lengkap dengan Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) yang dibuat Komisi Penyiaran 
Indonesia, Undang-undang ITE dan lain-lain belum sepenuhnya mampu menjamin hak 
publik memperoleh informasi dan hiburan sehat. Sejauh ini himbauan, desakan kepada 
pengelola media agar peduli terhadap kepentingan publik melalui konten yang 
mencerdaskan belum menunjukkan perkembangan memadai (Suwarto, 2018).    

 

MEDIA TELEVISI 

Salah satu media massa yang berada dalam kategori terfavorit bagi masyarakat adalah 

televisi, dimana hal tersebut dapat terlihat dari adanya sifat-sifat media televisi itu sendiri yang 

lebih kompleks, beragam, memiliki daya jangkauan yang luas dan cepat. 

Menurut Nugroho;  

Kebijakan media sebagai kebijakan publik harus tetap mengutamakan dan memberikan ruang 
bagi publik untuk menyuarakan aspirasinya atau disebut juga mediasphere. Maka, tidak akan 
ada lagi pembiaran suara rakyat dan ketidakberpihakan terhadap rakyat. Namun, rakyat akan 
semakin diutamakan kepentingannya dengan kebebasannya dalam berpendapat atau freedom 
of speech di media. Namun, dari sisi perkembangan sektor industri media, tidak lepas dari yang 
namanya perkembangan teknologi, dinamika pasar, dan kekuasaan para pemilik media (Esti & 
Hartanti, 2015).    

 

Untuk media televisi, karakteristiknya menurut Wahyudi dalam Cangara adalah dapat 

didengar dan dilihat bila ada siaran, dapat dilihat dan didengar kembali, bila diputar kembali, 
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daya rangsang sangat tinggi, elektris, sangat mahal, daya jangkau besar (Morissan, 2009). 

Karakteristik televisi yang membuatnya banyak menyita perhatian banyak orang dikarenakan 

kelebihan utama televisi yang menyatukan antara fungsi audio dan visual, disertai dengan 

kemampuan dalam memainkan berbagai warna (Ferry, 2014).     

Sedangkan Effendy menyebutkan mengenai sejumlah fungsi pers atau media massa di 

dalam masyarakat. Menurutnya fungsi pers di dalam masyarakat adalah sebagai berikut ini: a) 

fungsi menyiarkan informasi (to inform), b) fungsi mendidik (to educate), c) fungsi menghibur 

(to entertain), dan d) fungsi mempengaruhi (to influence). (Ferry, 2014). 

Dalam hasil penelitiannya, Ferry menyatakan bahwa; peran media massa, baik peran secara 
umum hingga yang praktis. Secara umum, bagi remaja peran media massa di antaranya 
memberikan informasi, hiburan, bujukan, pendidikan, sosialisasi, motivasi, bahan diskusi, 
memajukan kebudayaan ataupun integrasi. Secara khusus, bagi remaja peran media massa di 
antaranya mengetahui pesan dan bahaya produk atau kegiatan tertentu. Peningkatan perilaku 
positif remaja juga bisa dilakukan dan disebarluaskan melalui media massa ini (Ferry, 2014).   

 
Berdasarkan sejarahnya, siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI 

menayangkan langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada tanggal 

17 Agustus 1962. Siaran langsung tersebut masih terhitung sebagai siaran percobaan. Siaran 

resmi TVRI baru dimulai pada 24 Agustus 1962 jam 14.30 WIB yang menyiarkan secara 

langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari stadion utama Gelora Bung Karno. Pada 

tahun 1989 pemerintah memberikan izin kepada kelompok usaha Bimantara untuk membuka 

stasiun televisi RCTI yang merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia, yang kemudian 

disusul oleh SCTV, Indosiar, ANTV dan TPI. Kemudian pada tahun 2000 muncul hampir secara 

serentak lima televisi swasta baru seperti Metro, Trans, TV7, Lativi dan Global serta beberapa 

stasiun televisi daerah. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap 

informasi yang semakin bertambah (Morissan, 2009).  

Fungsi Televisi menurut Ardianto “sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar 

dan radio siaran), yakni memberi informasi, mendidik, menghibur dan membujuk. Tetapi pada 

media televisi fungsi menghibur lebih dominan karena tujuan utama mayoritas masyarakat 

menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan dan selanjutnya untuk memperoleh 

informasi” (Ardianto, 2014). 
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METODE PENELITIAN 

 

Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah penulis tidak 

menggunakan model-model matematika, statistic atau computer dalam mengumpulkan data 

dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Proses penelitian ini membahas secara 

mendalam mengenai fenomena-fenomena, opini, perilaku, sikap, tanggapan dan keinginan 

seseorang dalam suatu kelompok. Metode observasi non-partisipan, wawancara dan studi 

kasus. Dimana tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk menjelaskan sedalam-

dalamnya mengenai data yang didapatkan dari objek penelitian (kualitas) dan bukan 

banyaknya data (kuantitas). Deskripsi detail dari topik yang diteliti dipaparkan secara 

sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. 

Kemudian peneliti mengamati sikap dan perilaku dan kemudian menginterpretasikan dari 

sikap dan perilaku tersebut yang kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan studi kasus 

mengenai kreatifitas media televisi saat ini yang masih kurang dalam hal menciptakan konten 

baru. Selain itu guna melengkapi kesimpulan, teknik wawancara dengan beberapa narasumber 

juga dilakukan, wawancara dilakukan dengan Divisi Creative Production Support yaitu 

diantaranya sebagai key informan Bapak Agung Raharjo dan sebagai informan yaitu Geby Siska 

Putri. 

Hasil akhir dari penelitian kulitatif ini, bukan hanya sekedar menghasilkan data dan 

informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus dapat menghasilkan 

informasi-informasi bermakna, bahkan ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu 

mengatasi masalah dan meningkatkan taraf kehidupan manusia. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan terjadinya hasil penelitian yang didapatan 

penulis selama meneliti “kreativitas sebagai literasi media televisi di era 4.0.” dengan kajian 

teoritis yang penulis gunakan. 
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Penulis menganalisis berdasarkan observasi dan wawancara dengan Divisi Creative 

Production Support di stasiun televisi swasta nasional yaitu MNCTV diantaranya sebagai key 

informan ialah Agung Raharjo yang telah bergabung di MNCTV sejak tahun 2011 dan sebagai 

informan yaitu Geby Siska Putri sebagai staff program di MNCTV. Dalam penelitian ini, penulis 

melihat beberapa kasus program dari beberapa stasiun televisi yang akan dilihat dari sisi 

kreativitasnya.  

Dewasa ini, masyarakat Indonesia sangat “haus” akan informasi dan hiburan yang dapat 

menghilangkan kepenatan setelah beraktifitas seharian diluar rumah. Sebagai salah satu media 

komunikasi dan infromasi, media massa memiliki beberapa kekuatan yang dominan dalam hal 

penyampaian informasi maupun hiburan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Quail yang 

menyatakan bahwa media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan 

inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber 

daya lainnya. Media juga dapat menjadi sumber dominan yang dikonsumsi oleh masyarakat 

untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial baik secara individu maupun kolektif, 

dimana media menyajikan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan 

hiburan (Supriana, 2017). 

Adalah media televisi, yang merupakan salah satu media massa terfavorit masyarakat 

dalam menggali informasi dan mendapatkan hiburan. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah 

teori dari Morrisan yang menyatakan keunggulan dari beberapa sifat media televisi yakni; 

memiliki daya rangsang yang sangat tinggi karena berbentuk audiovisual sehingga membuat 

penonton tergugah emosinya dan daya jangkau yang besar atau banyak hingga kepelosok 

wilayah Indonesia dan mencakup penonton yang heterogen.(Morissan, 2009) Tetapi kini di era 

4.0, dimana seluruh sistem informasi sudah mulai menggunakan teknologi canggih atau cyber 

physical system, dunia media televisi pun mengalami pergesaran kearah krisis penonton dan 

bahkan krisis kreativitas. Saat ini, media televisi dihadapkan pada persaingan dengan media 

online yang relatif mudah untuk diakses sehingga masyarakat Indonesia mulai melirik kearah 

pencarian informasi dan hiburan melalui media online. 

Sebagai pekerja di bidang media televisi, Agung Raharjo menyatakan bahwa “saat ini 

Indonesia sudah masuk era 4.0 yaitu dimana era digital yang serba instan dan membuat televisi 

harus cepat beradaptasi bila tidak ingin kalah bersaing dengan media lainnya terlebih dengan 
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media online. Teknologi telekomunikasi konvensional yang bersifat masif sekarang sudah 

mampu digabungkan dengan teknologi komputer yang bersifat interaktif. Sistem analog yang 

telah bertahan sekian puluh tahun akan segera tergantikan oleh sistem digital, dan 

implementasinya segera memunculkan fenomena baru yaitu konvergensi. Sederhananya, 

konvergensi adalah bergabungnya media telekomunikasi tradisional dengan internet 

sekaligus. Bersamaan dengan berlangsungnya konvergensi dibidang telematika, akan terjadi 

peralihan sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital. Televisi digital (DTV/Digital 

Television) menggunakan modulasi digital dan kompresi untuk menyebarluaskan video, audio, 

dan signal data ke pesawat televisi. Kunci dari konvergensi adalah digitalisasi, karena seluruh 

bentuk informasi maupun data diubah dari format analog ke format digital sehingga dikirim ke 

dalam satuan bit (binary digit). Karena informasi yang dikirim merupakan format digital, 

konvergensi mengarah pada penciptaan produk-produk yang aplikatif yang mampu melakukan 

fungsi audiovisual sekaligus komputasi. Maka jangan heran jika sekarang ini komputer dapat 

difungsikan sebagai pesawat televisi, atau telepon genggam dapat menerima suara, tulisan, 

data maupun gambar tiga dimensi (3G).  

Dalam dunia penyiaran, digitalisasi memungkinkan siaran televisi memiliki layanan 

program seperti lainnya internet. Cukup dengan satu perangkat, seseorang sudah dapat 

mengakses surat kabar, menikmati hiburan televisi, mendengar radio, mencari informasi 

sesuai selera, dan bahkan menelpon sekalipun”. Berawal dari keingintahuan masyarakat 

Indonesia yang semakin meningkat serta tingginya hasrat akan hiburan yang dapat 

mengesampingkan kepenatan maka tidak heran apabila media online sebagai media dengan 

jargon “dunia dalam genggaman atau telusuri apapun tanpa batas dan waktu” menjadi sebuah 

pilihan yang diminati masyarakat.  

Agung Raharjo pun menambahkan, 

Oleh karena itu pertelevisian Indonesia kini menghadapi tantangan untuk berkompetisi dalam 
menciptakan televisi digital agar arus informasi dapat diakses dimanapun dan kapanpun, 
sehingga tidak kalah dengan media digital lain. Hal ini menuntut stasiun televisi untuk terus 
menghadirkan inovasi, baik dalam program tayangan maupun dalam media penyiaran, salah 
satunya adalah dengan menyediakan akses untuk menonton siaran televisi secara online. 
Bahkan sekarang sudah 40% anak muda tidak lagi menonton siaran televisi melalui televisi 
fisik, tapi melalui gadget mereka. 
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Penggunaan media online tidak terlepas dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat 

Indonesia, dimana seluruh masyarakat kini telah melek teknologi dan informasi. Dengan kata 

lain media televisi sudah harus melihat fenomena bahwa masyarakat Indonesia kini semakin 

kristis, haus informasi dan hiburan serta mencari alternatif media lainnya untuk menggali lebih 

dalam lagi mengenai hal-hal yang ingin mereka ketahui. Pernyataan tersebut dapat 

dikategorikan kedalam sebuah literasi media atau tumbuhnya kemampuan dalam literasi 

media. Hal ini sejalan dengan teori menurut Ardianto yang menyatakan, hal-hal yang 

mempengaruhi dari kemunculan dan tumbuhnya media literacy skill adalah: 

1. Kemampuan dan keinginan untuk membuat kemajuan dalam memahami isi, 
memperhatikan dan menyaring informasi luar. 

2. Pemahaman dan respek terhadap kekuatan pesan media. 
3. Kemampuan untuk membedakan emosi ketika merespon isi dari media. 
4. Pengembangan harapan yang dipertinggi dari isi media. 
5. Pengetahuan konvensi “genre” dan kemampuan untuk menerima ketika terjadi 

penggabungan. 
6. Kemampuan untuk berfikir kritis tentang pesan media. Tidak hanya kredibilitas sumber. 
7. Sebuah pengetahuan bahasa internal dari berbagai media dan kemampuan untuk 

memahami dampaknya (Ardianto, 2014).  
 

Persaingan yang dihadirkan oleh media online sudah seharusnya disikapi oleh media 

televisi dengan meningkatkan dan mengembangkan content-content yang menarik, informatif, 

persuasif, edukatif, menghibur dan yang utama adalah berisikan content yang kreatif sehingga 

akan menarik perhatian penonton untuk kembali mengkonsumsi televisi dibandingkan media 

online. Dari segi kreativitas, media televisi saat ini terlihat tergerus oleh era 4.0 yang kian hari 

semakin menampilkan kreativitas yang tinggi baik dari segi content, tampilan, talent, ide yang 

fresh dan orisinal serta berbagai hal lainnya.  

Ciri-ciri kreativitas dapat dikelompokkan dalam dua kategori Supriadi (Rachmawati dan 

Kurniati), kognitif dan non kognitif. Ciri kognitif diantaranya orisinilitas, fleksibilitas, 

kelancaran, dan elaborasi (Erwanti, 2013). 

Berdasarkan penjelasan di atas kreativitas merupakan sesuatu yang orisinil dan fleksibel. 

Seringkali juga kreativitas dianggap sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam 

menciptakan ide ataupun gagasan yang baru dan layak guna bagi masyarakat. Hal inilah yang 

menggaris bawahi adanya sebuah dorongan bahwa para pekerja di stasiun televisi terlebih 

yang berada dalam bagian pengembangan program dan perencanaan content agar dapat 
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meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kreativitasnya dalam menciptakan sebuah 

program dengan content yang menarik, fresh dan tentunya kreatif. Perkembangan program 

televisi saat ini menyajikan content yang banyak mengambil dari akun media sosial seperti 

instagram yang sedang viral kemudian diangkat menjadi program televisi. Dari sudut pandang 

kreativitas, hal tersebut dianggap sebagai mengadopsi sesuatu hal yang baru (newest) bukan 

menciptakan sesuatu hal yang orisinal. Berkenaan dengan kreativitas yang bersifat orisinal, 

tidak telepas dari kemampuan yang dimiliki media televisi dalam berfikir kreatif tetapi dalam 

konteks yang sederhana atau cakupan keseharian.  

Hal diatas diperkuat dengan penjelasan dari Geby Siska Putri “kreativitas yang menarik 

minat masyarakat di era 4.0 saat ini ialah dengan adanya content yang dikemas secara 

sederhana tetapi menarik seperti tayangan Sinetron Dunia Terbalik dan Tukang Ojek 

Pengkolan, yang hanya mengangkat kisah keseharian dari suatu daerah yang lebih dekat 

dengan masyarakat atau program yang ditargetkan untuk ibu rumah tangga, contohnya seperti 

program yang menceritakan tentang kisah nyata dalam rumah tangga dan dibumbui oleh 

perselingkuhan, itu salah satu contoh program yang sangat disukai oleh ibu-ibu rumah tangga 

seperti Ungkap di SCTV”. Kemudian Geby Siska Putri melanjutkan “trend ide lokal saat ini 

sangat menarik minat masyarakat, karena masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir 

sudah mengalami kejenuhan dengan diperlihatkan tayangan-tayangan yang hanya 

menonjolkan kecantikan, kekayaan dan kekuasaan. Saat ini masyarakat Indonesia terutama 

anak muda butuh tayangan yang mendidik dan menampilkan unsur budaya yang ada 

didalamnya, seperti tayangan Tukang Ojek Pengkolan dan Dunia Terbalik yang menerapkan 

konsep content lokal dalam penayangannya. Content lokal sangat digemari karena mudah 

dalam segi bahasa serta komunikasinya secara audio visual” 

Media televisi dalam konteks minim kreativitas terlihat dari adanya content yang tidak 

orisinal, yang hanya mengadopsi dari berbagai content yang sedang viral di media sosial. Hal 

ini diperkuat dengan pernyataan Agung Raharjo yang menyatakan bahwa “program televisi 

saat ini sudah tidak lagi berkualitas dalam segi content. Sejatinya, acara televisi itu wajib punya 

kualitas dan tentunya mendidik. Sayang, untuk menarik banyak penonton terkadang banyak 

stasiun televisi menghalalkan segala cara untuk mendapat rating tertinggi. Salah satunya 

adalah dengan membuat sensasi”. Beliau pun menambahkan “terdapat 7 acara televisi yang 
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pernah ditegur oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) karena seringkali membuat sensasi, 

diantaranya ialah: D’academy, Fesbuker, Music Dahysat, OVJ, Music Inbox, Mama Amy, dan 

Bukan 4 Mata. Program televisi saat ini menyajikan program-program masa kini serta modern 

tapi keluar dari batas peraturan yang sudah ditentukan”. Dari sini terlihat bahwa pihak media 

televisi hanya mengutamakan rating ataupun keuntungan semata dengan adanya program 

baru dan mengesampingkan kreativitas dalam penyuguhan content yang bermanfaat dan 

menarik bagi penonton/masyarakat Indonesia.  

Sebagai contoh dari minimnya kreativitas pihak media televisi ialah dengan adanya 

tindakan mengadopsi beberapa content media sosial yang dijadikan sebuah program di stasiun 

televisi mereka. Memang jika dilihat dari segi keuntungan dan rating serta keselarasan dengan 

perkembangan teknologi informasi di era 4.0 pihak media televisi telah menggunakan media 

online dan media sosial dengan baik, dengan adanya live streaming pada saat siaran, siaran 

televisi secara online, berita online daring yang berbentuk situs web berita, bahkan setiap 

stasiun televisi atau program televisi kini memiliki akun media sosial tersendiri dan lain 

sebagainya. Tetapi jika dilihat dari segi kreativitas content program yang ditayangkan, 

beberapa media televisi hanya mengandalkan ide yang sudah ada di media online ataupun di 

media sosial. Hal inilah yang membuat penilaian terhadap media televisi condong kearah krisis 

kreativitas.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Geby Siska Putri “contoh kasus terbaru saat ini ialah 

pengangkatan ide content yang ada di Instagram @bangijaltv menjadi sebuah program acara 

yang ditayangkan oleh TransTV yakni Boboho”. Kemudian Geby Siska Putri pun menambahkan 

“trend program televisi yang diambil dari content media sosial yang sedang viral seperti 

program Boboho dari instagram @bangijaltv merupakan suguhan hiburan di era 4.0, dengan 

penambahan ide yang tidak monoton dari pihak stasiun televise”. Agung Raharjo 

menambahkan “walaupun content diambil dari media sosial sudah seharusnya tidak 

memundurkan kreativitas insan pertelevisian, justru memotivasi mereka untuk berkreativitas 

yang lebih PEKA lagi dan diolah secara modern serta lebih dikembangkan kembali dengan 

penambahan ide-ide yang segar”. 
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SIMPULAN 

 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan hasil penelitian yang didapatkan selama 

mengkaji beberapa literature dan menganalisa hasil dari wawancara “kreativitas sebagai 

literasi media televisi di era 4.0”. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditemukan jawaban dari 

gambaran kreativitas media televise di era 4.0, yakni: Perkembangan televisi saat ini 

kebanyakan menyajikan program yang sudah tidak lagi berkualitas dalam segi content. 

Terbukti masih terdapat beberapa program acara yang ditegur oleh KPI. 

Di era digital ketika sebagian besar persebaran informasi berlangsung di dunia maya, 

industri pertelevisian menghadapi persaingan dengan media-media online yang relatif lebih 

mudah diakses. Perkembangan televisi dan dunia penyiaran di era 4.0 akan berubah seiring 

berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, serta pola konsumsi masyarakat 

terhadap media. 

Content yang kreatif dan menarik minat masyarakat di era 4.0 dilihat dari segi ide lokal 

dan berisikan mengenai cerita keseharian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari salah satu 

tayangan sinetron Dunia Terbalik dan Tukang Ojek Pengkolan. Trend ide lokal saat ini sangat 

menarik minat masyarakat, karena masyarakat Indonesia sudah mengalami kejenuhan maka 

masyarakat butuh dengan tayangan yang mendidik dan menampilkan unsur budaya atau 

content lokal. 

Program Boboho dari stasiun televisi TransTV merupakan content yang diadopsi dari 

media sosial instagram @Bangijaltv yang sedang viral saat ini. Meskipun content diambil dari 

media sosial, diharapkan tidak memundurkan kreativitas insan pertelevisian, tetapi Justru 

memotivasi untuk berkreativitas yang lebih PEKA lagi dan diolah secara modern serta 

dikembangkan kembali content tersebut. 
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Perlukah Literasi Media Televisi  
Berperspektif Ramah Perempuan? 
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Abstrak 

Jumlah penduduk Indonesia merupakan aset potensial bagi bangsa Indonesia. Perbedaan 
jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pun tidak terpaut jauh. Namun sayangnya, jurang 
kemakmuran hidup diantara keduanya masih nampak nyata berbeda.  Kesejahteraan hidup 
perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Sementara itu era digital semakin hari 
semakin menunjukkan kemanfaatannya dalam mempermudah kehidupan manusia. 
Perempuan memiliki peluang besar untuk memanfaatkan media berbasis internet ini untuk 
berkarya atau aktif di ruang publik yang tidak seluas ketika mereka memanfaatkan media 
massa. Media televisi pun sebagai salah satu media massa terfavorit mulai ditinggalkan 
penontonnya. Kampanye-kampanye literasi media bergeser ke arah media digital. Menimbang 
fenomena tersebut, apakah ini merupakan indikasi bahwa televisi sudah tidak lagi perlu 
mendapat perhatian, terutama untuk perempuan? Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk 
mengkaji ulang pentingnya literasi media televisi sebagai media informasi ramah perempuan. 
Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya studi tentang perempuan untuk 
memaksimalkan kapasitasnya sebagai kekuatan social di masyarakat.  

 
Kata kunci: perempuan, televisi ramah perempuan, literasi media 

 
 
 

PENDAHULUAN 

 

Jumlah penduduk adalah salah satu potensi bangsa. Jumlah penduduk perempuan dan 

laki-laki di Indonesia saat ini tidak terpaut terlalu jauh. Data Biro Pusat Statistik terbaru 

mencatat bahwa dari 265 juta jiwa, 133 juta di antaranya atau sekitar 50,25% adalah laki-laki, 

sementara sekitar 49% diantaranya adalah perempuan. Menilik data jumlah tersebut, tentunya 

sangat jelas bahwa jumlah laki-laki dan perempuan adalah sama banyaknya. Baik penduduk 

laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi atau kekuatan yang sama dalam turut 

aktif berpartisipasi membangun kemajuan bangsa. 
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Meskipun dalam segi jumlah penduduk perempuan tidak berbeda dengan penduduk laki-

laki, namun jumlah perempuan yang tergabung dalam angkatan kerja hanya sekitar 39,29% 

saja.  Artinya tidak semua penduduk perempuan tersebut bekerja, dan menghasilkan secara 

ekonomi, atau berperan dalam perekonomian. Ini terjadi karena perempuan seringkali 

terkendala ketika harus bekerja atau berkarya di ruang publik seperti laki-laki. Kendala yang 

muncul biasanya adalah persolan membagi waktu, dimana perempuan berusaha untuk juga 

dapat menyelaraskan waktu mengurus rumah tangga. Perempuan lebih nyaman bekerja 

selama 10-14 jam seminggu, tidak demikian dengan waktu bekerja laki-laki yang umumnya 

mencapai   ≥ 35 jam seminggu.  

Kehadiran internet sangat membantu perempuan untuk keluar dari persoalan tersebut. 

Perempuan yang memilih bekerja namun tidak dapat jauh dari rumah, atau tidak dapat 

meninggalkan terlalu lama anak-anaknya di rumah, internet menjadi solusi. Internet 

memberikan ruang terbuka bagi perempuan untuk berkarya dan berdaya. Perempuan dapat 

mengembangkan diri dan menyalurkan hobinya, memasak, menulis, desain ataupun berdagang 

melalui teknologi media berbasis internet, terutama melalui media sosial.  

Data penetrasi internet di Indonesia sendiri cukup besar. Survei Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII)2017 menunjukkan bahwa sekitar 143,26 juta jiwa terpapar oleh 

internet. Jumlahnya lebih banyak dari tahun sebelumnya (2016) 132,7 juta jiwa. Dari jumlah 

tersebut tidaklah berbeda proporsinya antara perempuan maupun laki-laki. Keduanya sama-

sama menunjukkan keaktifan dalam jumlah yang sama ketika menggunakan media-media 

berbasis internet, seperti media sosial melalui computer, laptop maupun telepon pintar.  

Sementara itu televisi masih menjadi primadona. Televisi yang memiliki kelebihan pada 

kemampuan audio visualnya masih digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia di 

setiap kelompok umur. Televisi masih merupakan media favorit terutama di daerah pedesaan. 

Survei Nielsen di Indonesia mengidentifikasi bahwa meskipun jumlah pengguna media 

berbasis internet memang meningkat, media massa elektronik seperti televisi danradio tidak 

kehilangan penggunanya di Indonesia. Sebanyak 95% penduduk masih setia menonton televisi, 

terutama bagi mereka yang bermukim di luar Pulau Jawa. Selain itu sekitar 30%-20% 

penduduk masih setia mendengarkan radio. Sayangnya, kondisi yang demikian ini tidak juga 
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terjadi pada media cetak seperti surat kabar, majalah, buku, ataupun tabloid. Prosentase para 

pengguna media ini tidak lebih dari sekitar 20% saja (http://www.nielsen.com). 

Survei yang dilakukan oleh Nielsen selanjutnya juga menunjukkan bahwa konsumsi media 

digital dan media konvesional seperti televisi, radio dan surat kabar tidak serta merta langsung 

tergantikan. Sebanyak 97% generasi Z -antara 0–19 tahun-masih menyukai media televisi. 

Sebanyak 50% mengakses internet, 33% mendengarkan radio, 7% menonton televisi berbayar 

dan 4% membaca media cetak. Pada kelompok umur Generasi Milenial, yaitu mereka yang 

berusia antara 20–34 tahun, sebanyak 96% menonton televisi, 58% persen mengakses 

internet. Sedangkan pada Generasi X (35-49 tahun), sebanyak 97% menyukai televisi, sebanyak 

37% mendengarkan radio, dan 33% mengakses internet (Sumber: https://ekonomi. 

kompas.com).  

Di sini dapat disimpulkan bahwa kehadiran internet, belum menggeser sepenuhnya 

penggunaan media televisi. Peminatnya di setiap kelompok umur masih banyak. Oleh karena 

itu persoalan konten media televisi masih harus menjadi perhatian utama dan penting selain 

media internet. Komisi Penyiaran Indonesia sejauh ini tetap berusaha melakukan pengawasan 

pada konten-konten program televisi yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi para 

pemirsanya. Namun sayangnya, televisi kerap kali memuat konten program yang kurang 

mendidik. Survei Komisi Penyiaran Indonesia pada periode awal 2018 menyimpulkan bahwa 

indeks kualitas siaran program televisi hanya berada pada skala 2.8 saja dari rentang 1-4. 

Kualitas konten program televisi masih jauh dari layak untuk dikonsumsi oleh pemirsanya. 

Sementara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prof Yohana S. 

Yembise, dalam pidato pembukaan Temu Nasional Puspa di Medan (13/2018) 

menggarisbawahi bahwa perempuan dan media adalah persoalan yang masih memerlukan 

penanganan. Penanganan ini perlu dilakukan oleh semua pihak termasuk lembaga-lembaga 

masyarakat yang ada untuk saling bekerjasama secara terintegrasi.  

Perkembangan internet membuat informasi yang semula disebarkan melalui media massa, 

dalam hal ini televisi, menjadi informasi yang sifatnya massif  atau  big data. Informasi tidak lagi 

hanya melalui proses filterasi gatekeeper media televisi, tetapi dapat langsung diperoleh 

dengan mengakses media komunikasi berbasis internet. Informasi tersedia begitu sangat 

banyak dan karenanya membutuhkan kemampuan literasi masing-masing pengguna, yaitu 

about:blank
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untuk menentukan informasi mana saja yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan uraian 

pendaluluan, dapat dirumuskan permasalahan yang akan didiskusikan yaitu apakah media 

literasi televisi ramah perempuan masih diperlukan seiring dengan perkembangan teknologi 

media berbasis internet?  

 

Televisi Sebagai Media Massa 

Baran (2014: 6) menyebutkan bahwa, Mass communication    is the process of creating 

shared meaning between the mass media and their audiences. De Vito (Cangara, 2011:29-30) 

menyatakan bahwa “Komunikasi massa merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan oleh 

suatu pihak dan ditujukkan kepada orang banyak bisa melalui media cetak, maupun 

elektronik.” Jay Black dan Frederick C. Whitney dalam Nurudin (2011:12), menegaskan, “Mass 

communication is a process whereby mass-produced message are transmitted to large, 

anonymous, and heterogenous masses of receiver”.  Komunikasi massa menggunakan media 

massa yang dikategorikan ke dalam dua kelompok media massa cetak dan elektronik. Majalan 

dan koran/surat kabar merupakan contoh media cetak, sementara media massa elektronik 

adalah seperti radio siaran, televisi, film, dan juga media massa on-line. 

Komunikasi massa adalah proses komunikasi dimana pesan disebarkan dan disasarkan 

pada masayarakat luas. Komunikasi massa menggunakan media yang dapat ditujukan untuk 

penyebaran informasi, pendidikan, persuasi perubahan sosial dan bahkan dapat untuk menjadi 

hiburan yang menyenangkan. Kemampuan media televisi sebagai salah satu media yang dapat 

menyebarkan informasi dalam bentuk gambar dan suara membuatnya sangat digemari oleh 

penggunanya. Televisi dapat membantu proses transformasi budaya, perubahan nilai-nilai 

budaya masyarakat, mempengaruhi sikap dan perilakutanpa terasa.  

Komunikasi massa memiliki ciri pembeda bila dibandingkan dengan proses komunikasi 

lainnya. Nurudin (2011: 19-32) menjelaskan ciri pembeda komunikasi massa tersebut yang 

dapat dirangkum seperti berikut; 1) komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, 

tetapi terorganisasi dari banyak orang yang bekerja sama memproduksi pesan; 2) khalayak 

bersifat heterogen. Mereka terserak dalam masyarakat, tidak berada dalam satu lembaga atau 

organisasi, yang tidak dalam satu lokasi, atau dari asal wilayah yang sama.  Mereka juga tidak 

berasal dari suku atau budaya yang sama.  Khalayak media massa saling tidak mengenal dan 
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tidak saling berinteraksi meskipun tinggal berdekatan. Tidak ada beda pula apakah khalayak 

terdiri dari perempuan atau laki-laki saja.  Mereka berasal dari kelompok umur yang berbeda-

beda pula. 

Selain itu komunikasi massa juga memiliki pembeda karena; 3) pesannya bersifat umum. 

Pesan media massa tidak sengaja dikhususkan untuk suatu kelompok masyarakat. Semua dapat 

mengkonsumsi pesan atau konten media massa yang tersedia. Konten atau pesan media massa 

dapat diterima oleh seluruh kalangan; 4) komunikasi massa bersifat satu arah. Proses 

komunikasi yang terjadi berasal dari komunikator kepada komunikan. Pesan disampaikan satu 

jalur dan nyaris tidak menerima respon dari komunikan. Kalaupun ada respon, sifatnya 

tertunda atau tidak langsung; 5) komunikasi massa menimbulkan keserempakan Pesan 

disebarkan dalam satu waktu sehingga dapat diterima komunikan secara bersama-sama dalam 

waktu yang sama pula meskipun berada pada tempat yang jauh dari sumber. 

Ditambahkan pula bahwa; 6) komunikasi massa mengandalkan teknologi yang 

memungkian pesan disampaikan dalam satu waktu dan menyebar luas secara serempak. 

Sebagai contoh untuk media-media massa elektronik seperti televisi, komunikator 

membutuhkan pemancar, dan komunikan membutuhkan antenna untuk menangkap 

gelombang yang dipancarkan; 7) komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Pesan yang 

terlembaga membuat komunikasi massa tidak dapat lepas dari orang-orang yang berperan 

untuk memfilter atau menyaring informasi sebelum disebarkan. Mereka adalah gatekeeper 

yang menjamin bahwa pesan yang dipublikasi bersifat heterogen dan aman serta layak untuk 

dikonsumsi oleh siapa saja tanpa menargetkan pada suatu kelompok masyarakat tertentu. 

Indonesia menyiarkan program televisi sejak 24 Agustus 1962, bertepatan dengan 

pembukaan Pesta Olahraga se- Asia IV atau Asean Games di Senayan. Televisi Republik 

Indonesia yang disingkat TVRI dipergunakan sebagai stasiun televisi miliki negara hingga 

sekarang. Menurut Romli (2016:93-94), kelebihan dan kekurangan televisi dirangkum sebagai 

berikut. Televisi memiliki jangkauan yang sangat luas, dengan penayangan seketika, dihiasi 

dengan gabungan gambar, suara, dan warna, efek demonstrasi sehingga televisimampu 

menarik perhatian masyarakat. Sementara kekurangan televisi adalah tayangannya yang cepat 

berlalu, dan berfrekuensi tinggi, relatif mahal, tidak ada segmentasi, pesan pendek, 

membutuhkan waktu produksi yang cukup lama dan berbiaya mahal 
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Media Komunikasi Berbasis Internet 

Perkembangan komunikasi tidaklah terlepas dari kemajuan teknologi. Teknologi media 

komunikasi baru berbasis internet membuka gerbang baru perubahan kehidupan manusia. 

LaQuey (Ardianto, 2011:188) mengatakan bahwa “Internet merupakan jaringan longgar dari 

ribuan jaringan komputer yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia.” Jaringan internet 

mendorong kemunculan media baru.  Vivian (2008:16) mengatakan jika “New media 

merupakan high tech media yaitu teknologi yang menciptakan kemungkinan-kemungkinan 

baru.” Media komunikasi dengan teknologi baru membuat berbagai hal yang dulu tidak pernah 

terpikirkan menjadi terwujud.  

Perkembangan teknologi komunikasi berbasis internet memberikan kemudahan bagi 

manusia untuk berinteraksi saling bertukar informasi. Facebook atau twittermerupakan salah 

satu diantara media social yang ada. Media sosial terdiri dari berbagai macam bentuk, 

sebagaimana disebutkan oleh Zarella (2010:3) seperti, blog, microblogging, social network, 

situs media-sharing, kadang kala disebut user-generated content (UGC), seperti Line, YouTube 

(situs video) dan Flickr (situs foto), situs social news, situs rating dan review, forum online dan 

virtual world yang berfokus pada aktivitas-aktivitas social seperti second life. 

Media-media sosial ini dapat membantu orang untuk tetap terhubung setiap saat, dimana 

saja dan kapan sajahanya dengan menggunakan smart mobile phone. Surat menyurat juga tidak 

lagi perlu dicetak, tapi dapat dikirim melalui e-mail. Menonton televisi tidak lagi perlu 

menggunakan alat yang besar di satu tempat, tapi dapat juga dilakukan melalui handphone 

ataupun sambil berkendara roda empat.  

 

Literasi Media  

Nancy Baym menyebutkan bahwa, “Dalam interaksi yang dimediasi komputer, orang tidak 

dapat melihat, mendengar, atau merasakan satu sama lain, sehingga mengurangi kemampuan 

mereka untuk mengurangi isyarat-isyarat konteks” (dalam Littlejohn&Foss, 2009:163). 

Pernyataan ini cukup tegas untuk menekankan bahwa penggunaan media berbasis internet 

memiliki kekurangan dimana pesan yang disampaikan tidak dapat dikonfirmasi langsung. Oleh 

karena itu kesalahpahaman sangat berpotensi terjadi. Kemampuan literasi bermedia sangat 

dibutuhkan di sini. Banyaknya data yang tersedia di internet tidak lagi melalui filter tersendiri. 
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Para penggunanya dituntut untuk melakukan proses penyaringan dan pemilahan pesan yang 

diperolehnya dari media internet. Kemampuan untuk memilih dan memilah ini seringkali 

disebut kemampuan literasi media dimana pengaplikasiannya sangat tergantung dari 

kemampuan masing-masing individu. 

Menurut Potter (dalam Adiputra, 2009), literasi media; 

a set of perspectives that we actively use to expose ourselves to the media to interpret 
the meaning of the messages we counter. We build our perspectivesfrom knowledge 
structures. To build our knowledge structures, we need tools and raw material. These tools 
are our skill.  The raw material is information from the media and from the real world.  
Active use means the we are aware of the messages and are consciously interacting with 
them. 

 
Potter di sini menegaskan bahwa literasi media membutuhkan skill dari pengguna untuk 

memanfaatkan media dengan aktif dan memaknai pesan atau informasi yang diperoleh.  

Association of College and Research Libraries (ACRL) seperti dikutip oleh (Jones, 2017) 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan literasi adalah; “Information literacy is the set of 

integrated abilities encompassing the reflective discovery of information, the understanding of 

how information is produced and valued, and the use of information in creating new knowledge 

and participating ethically in communities of learning.” 

Literasi berkenaan dengan seperangkat kemampuan untuk memperoleh informasi dan 

merefleksikan pemahaman yang diperoleh untuk kemudian dapat memanfaatkannya 

menghasilkan pengetahuan baru dan aktif berpartisipasi secara etis dalam komunitas 

lingkungan sekitar. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas literasi media 

membutuhkan ketrampilan sedikitnya, 1) Ketrampilan atau keahlian individu dalam 

menggunakan media, dan 2) kemampuan memanfaatkan informasi/pesan tersebut untuk 

kehidupannya, atau orang lain/masyarakat. Ketrampilan pertama menyangkut kemampuan 

masing-masing individu untuk mengakses dan menggunakan fitur-fitur teknologi media 

komunikasi yang tersedia, termasuk mampu menyaring, menganalisis danmenentukan 

informasi yang dibutuhkan melalui proses refleksi sehingga menjadi bermakna. Ketrampilan 

kedua berkenaan dengan kemampuan individu berinteraksi, berkomunikasi, menghasilkan 

produk komunikasi yang dapat disebarkan atau dipublikasi untuk kemanfaatan komunitas di 

mana dia berada. Pemahaman tentang etika sosial diaplikasikan pada ketrampilan kedua ini. 
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Memahami Stereotipe Perempuan Sebagai Objek Media 

Berbicara perempuan seringkali dihubungkan dengan istilah jender dan feminisme. Istilah 

feminisme juga bukan berarti perempuan. Feminisme berasal dari bahasa latin femina, yang 

berarti perempuan.  Istilah ‘feminis’ digunakan dalam literatur-literatur yang berasal dari 

belahan dunia barat untuk menyatakan gerakan kebangkitan kesadaran wanita tentang hak-

haknya sebagai manusia. 

Istilah jender berbeda dengan perempuan. Konsep jender seringkali diasosiasikan dengan 

seks padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Seks berkenaan dengan nature, keadaan 

fisik biologis manusia yang dapat dibedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang 

tidak dapat dipertukarkan. Sementara konsep jender mengacu pada stereotipe atau harapan-

harapan masyarakat tentang apa yang semestinya nampak pada perempuan dan laki-laki 

Bicara tentang perempuan erat kaitannya dengan stereotype nilai-nilai perempuan yang 

menurut Rosemarie Tong, dalam bukunya Feminist  Thought   (2014: 3), adalah: “a) gentleness 

(kelembutan), b) modesty (kesopanan), c) humility (rendah hati), d) supportiveness 

(suportif/mendukung), e) empathy (empati), f) unselfishness (tidak egois), g) 

compassionateness (kepedulian), h) tenderness (lembut penuh kasih), i) nurturance 

(memelihara/mengayomi), j) intuitiveness (intuitif), dan k) sensitivity (sensitivitas)”. 

Sifat-sifat khas yang ada pada perempuan menentukan apa yang menjadi perhatian ketika 

memanfaatkan media sebagai sumber informasi. Pilihan-pilihan konten menjadi khas berbeda. 

Perempuan jarang membuka konten informasi otomatif yang dianggap biasa oleh laki-laki.  

Begitu pun laki-laki akan sangat jarang membuka konten fashion atau kosmetik yang seringkali 

digunakan oleh perempuan.  

 

 

PEMBAHASAN 

 

 Media internet nyata begitu memegang peranan penting dalam kehidupan manusia 

Indonesia. Namun kemudahan yang ditawarkan oleh media internet bukan berarti tidak 

beresiko. Banyak hal yang perlu diwaspadai ketika menggunakan media internet. Informasi 

yang tersedia tidak lagi terbatas. Tidak ada lagi gatekeeper yang menjadi garda penjamin bahwa 
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konten pesan yang tersedia layak untuk dikonsumsi atau tidak. Oleh karena itu banyak pihak 

pemerhati sosial mendorong penguasaan kemampuan literasi media digital untuk dimiliki oleh 

para pengguna media. Berbagai kampanye media literasi digital dilakukan dan alih alih nyaris 

meninggalkan media massa yang masih tetap dikonsumsi dan tetap menjadi media favorit 

masyarakat. 

Survei APJI 2016 menunjukkan bahwa ibu-ibu, perempuan pengguna internet menempati 

urutan posisi keempat setelah mahasiswa dan pelajar. Hasil survei ini menunjukkan bahwa 

perempuan potensial menjadi pengguna media internet.  Sebagian besar dari mereka 

menggunakan internet bukan hanya sekedar untuk berinteraksi tetapi juga untuk 

mengembangkan usaha ekonomi mereka. Nampaknya internet memberikan peluang bagi 

mereka untuk juga menyalurkan keinginan mereka untuk berkarya dan berdaya secara 

ekonomi. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prof Yohana S. Yembise, 

dalam pidato pembukaan Temu Nasional Puspa di Medan (13/2018) menekankan bahwa 

perhatian pada perempuan bukan berarti mengabaikan laki-laki.  Perempuan bukan berarti 

harus mendominasi laki-laki, tetapi bagaimana membuat hubungan relasi yang seimbang dan 

harmonis, berbagi peran baik di dalam keluarga, masyarakat sampai dalam tahapan 

membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Dalam temu nasional tersebut dibahas pula gap kesenjangan kesejahteraan perempuan 

dan laki-laki yang masih ada meskipun angka indeksnya dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Berdasarkan hasil survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang 

merupakan kerjasama dengan Biro Psat Statistik (BPS), diperoleh gambaran bahwa 1 dari 3 

perempuan di usia antara 15-64 mengalami kekerasan. Media perlu diperhitungkan sebagai 

salah satu alat untuk mengurangi jumlah kekerasan dan mendorong peningkatan 

kesejahteraan perempuan. 

Media berperan penting di dalam mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

relasi harmonis antara laki-laki dan perempuan. Bila konten media berisi sebagian besar 

informasi yang negatif tentang perempuan, atau perempuan korban kekerasan dalam kemasan 

pesan yang kurang berpihak pada perempuan, tentunya akan membuat mindset yang buruk 

tentang relasi perempuan dan laki-laki beredar di masyarakat. Lain halnya bila konten 



 

72 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

informasi memberikan semangat bersama untuk pembangunan, berisi berita-berita kemajuan 

perempuan, harmonisasi relasi perempuan dan laki-laki. Tentunya informasi-informasi yang 

seperti itu akan mendorong terbentuknya kesan positif yang tersimpan dalam pikiran setiap 

penduduk Indonesia. 

Peneliti dan beberapa rekan tim melakukan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat bulan 

Agustus 2018 lalu dalam bentuk workshop literasi media televisi untuk kelompok perempuan 

di RT 06 RW 06 Desa Waringin Jaya Kabupaten Bogor. Perempuan menjadi sasaran utama 

kegiatan ini dengan pertimbangan perannya sebagai salah satu kunci utama pendidikan anak. 

Perempuan sebagai ibu diasumsikan lebih dekat dengan anak ketimbang ayah. Kemampuan 

literasi media yang mumpuni selayaknya dimiliki perempuan dengan baik. Literasi media 

televisi juga dipilih berdasarkan hasil pra survei sebelumnya yang mengetahui bahwa sebagian 

besar peserta masih mengandalkan televisi sebagai media informasi utama. 

Dari kegiatan workshop tersebut ditemukan bahwa perempuan di desa tersebut belum 

terlalu dapat membedakan antara realitas yang digambarkan televisi dengan realitas nyata 

yang sesungguhnya. Setelah diberikan pelatihan, peserta dapat mempraktekkannya dengan 

menerapkan prinsip-prinsip literasi sederhana. Temuan ini cukup menjadi pertimbangan 

bahwa pada dasarnya literasi media televisi bagi perempuan belum cukup mumpuni. 

Perempuan berada kondisi yang kurang mengenakkan. Perempuan menggunakan televisi saja 

mereka belum siap apalagi bila diterpa big data informasi melalui internet.  

Hasil wawancara dengan kelompok perempuan peserta pun ditemukan bahwa mereka 

juga masih membutuhkan informasi tentang bagaimana mengarahkan anak-anak mereka yang 

sudah lebih pandai menggunakan media internet. Alih-alih mereka bermaksud membatasi anak 

bermain gadget tetapi malah mendorong menonton televisi yang mereka pun tidak tahu 

bagaimana memanfaatkannya dengan benar.  

Temuan hasil evaluasi workshopyang peneliti lakukan, ternyata juga sejalan dengan 

temuan beberapa peneliti literasi media televisi lainnya di beberapa daerah di Indonesia. 

Latifah (2014) melakukan penelitian deskriptif tentang aktivitas pendampingan anak 

menonton televisi di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. Ia menemukan bahwa 

kemampuan literasi media televisi orang tua pada intinya terbagi dalam dua bagian yaitu 

kelompok pasif dan kelompok aktif.  Kelompok pasif adalah mereka yang lebih banyak diam 
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tidak bereaksi dan menerima begitu saja informasi, sehingga terjadi pembiaran penggunaan 

televisi oleh anak-anaknya tanpa pengawasan. Orang tua yang pasif ini lebih banyak jumlahnya 

dari pada kelompok aktif. Sementara kelompok aktif adalah mereka yang melakukan 

pembatasan ketika memberikan kesempatan pada anak-anaknya untuk mengakses media 

televisi. Kemampuan literasi ini terlihat ditentukan pula tingkat pendidikan, status ekonomi, 

faktor pengalaman, karir dan tingkat religiusitas. Meskipun dengan metode yang berbeda-beda, 

kemampuan literasi orang tua untuk menentukan penggunaan konten media televisi yang 

ramah dan anak masih terbatas. Literasi yang dilakukan masih pada tahap awal yaitu pada 

pembatasan jam menonton, pilihan program dan pendampingan ketika menonton televisi. 

Hasil simpulan yang kurang lebih sama juga ditemukan Thadi (2017) yang melakukan 

penelitian dengan pendekatan studi fenomenologis yang berfokus pada 15 orang Ibu Rumah 

Tangga di Kelurahan Sukarami Kota, Bengkulu. Literasi media yang dimaksud di sini bukan 

berarti melarang menonton televisi, tetapi menentukan tindakan-tindakan preventif orang tua 

untuk memilih tayangan sehat bagi anak-anaknya agar terhindar dari dampak negatif televisi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan berada pada level dasar, mampu 

mengoperasikan media tapi kurang mampu menganalisis konten media secara mendalam.  

Sementara Ginting dan Pratiwi (2017) meneliti dengan metode deskriptif literasi para 

orang tua yang memiliki anak usia 6-9 tahun, duduk di bangku Sekolah DasarIslam Al Ulum 

Terpadu di Medan. Informan ditentukan adalah 4 (empat) pasang suami istri yang memiliki 

pembagian tugas ayah bekerja dan ibu yang bertugas sebagai Ibu Rumah Tangga. Kompetensi 

yang ingin dicari tahu adalah pengetahun dan ketrampilan literasi. Mereka menemukan bahwa 

literasi media televisi yang dilakukan orang tua juga sangat sederhana, masih hanya sebatas 

pada pemahaman saja. 

Agak berbeda dengan ketiga hasil penelitian sebelumnya yang menelaah kemampuan 

literasi media televisi, Muljono, Setiyawati dan Haryanto (2017) melakukan surveI pada sekitar 

2560 responden berkenaan dengan penggunaan teknologi media komunikasi baik itu yang 

bersifat offline maupun onlineberbasis internet bagi penduduk yang bermukim di desa maupun 

di kota.  Salah satu temuan penelitian mereka adalah komunikasi keluarga di tengah kehadiran 

media komunikasi massa maupun yang berbasis internet. Pola komunikasi keluarga tidak lagi 

harus bertemu langsung tapi dapat tergantikan dengan menggunakan media komunikasi. 
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Mereka memberikan saran agar strategi komunikasi bagi penduduk perkotaan lebih diarahkan 

pada upaya untuk memperbaiki dan memperkuat komunikasi keluarga yang mulai tersisih 

karena masing-masing sibuk dengan pilihan medianya sendiri. 

Sementara itu penduduk desa lebih banyak menghabiskan waktunya dengan media 

komunikasi ketimbang berinteraksi dengan anggota keluaga lainnya ataupun tetangga. Oleh 

karena itu, upaya perbaikan dilakukan difokuskan pada peningkatan kemampuan orang tua 

untuk mengarahkan anak-anaknya dalam menggunakan media komunikasi.   

Televisi ramah perempuan bukan hanya memberikan ruang perempuan yang sesuai 

dengan karakteristik atau stereotipe perempuan, tetapi juga dapat memberikan ragam 

informasi yang dapat mendorong perempuan untuk meningkatkan kapabilitasnya 

menggunakan media danmemanfaatkannya guna perkembangan pendidikan anak-anak dan 

keluarganya. 

Lembaga-lebaga stasiun televisi sebagai penghasil produk konten acara perlu lebih jeli dan 

memastikan bahwa media televisi memang aman dan layak untuk ditonton sehingga efek yang 

diharapkan yaitu relasi harmonis antara perempuan dan laki-laki dapat terwujud. Mereka 

diharapkan dapat memberikan konten informasi yang tidak melulu memberitakan informasi 

negatif atau kurang menguntungkan untuk perempuan sebagai korban saja, tetapi juga 

mengenai banyak hal yang lebih positifdan dibutuhkan oleh perempuan di Indonesia. Dengan 

demikian kesadaran tentang relasi positif antara perempuan laki-laki dapat terbangun dan 

mendorong perempuan untuk meningkatkan kapabilitas dirinya sehingga dapat lebih 

memaksimalkan upaya yang dapat diberikan kepada keluarga dan tentunya masyarakat secara 

umum.  

 

 

SIMPULAN 

 

 Berdasarkan tinjauan teoretis dan beberapa studi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

literasi media televisi yang ramah perempuan saat ini masih sangat perlu dilakukan. 

Kemampuan literasi yang dimiliki perempuan baru sebatas untuk memilih dan memilah 

informasi namun untuk merefleksikannya kembali dan memanfaatkan untuk kehidupannya 
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sendiri dan komunitasnya, seperti anak-anak, dan keluargnya masih jauh dari harapan. Kondisi 

yang demikian diperparah dengan cepatnya gempuran kehadiran media internet. 

Kehadiran media internet yang memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi 

seluas-luasnya. Namun menjadi tidak bermanfaat bila tidak diiringi kemampuan untuk 

melakukan filterisasi atau penyaringan untuk memilih hanya yang benar-benar 

dibutuhkannya.  Televisi menjadi salah satu media yang dapat menjadi media referensi 

perempuan menanggapi ketidakpastian informasi yang mereka dapatkan dari menggunakan 

media internet. 

Oleh karena itu bukan hanya kemampuan literasi media televisi saja yang diperlukan 

tetapi juga pada saat yang sama membutuhkan kemampuan literasi media digital. Mereka 

membutuhkannya untuk mengejar ketertinggalan mereka sendiri untuk berdaya dan untuk 

mengarahkan anak-anaknya ketika terpapar media. Jadi media literasi televisi tidak dapat 

dipisah dari literasi media digital. Kedua perlu saling beriring atau saling mengisi. 

Selain itu dapat pula disimpulkan bahwa bagi perempuan yang tinggal di desa mereka pun 

membutuhkan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan untuk melakukan 

pendampingan anak dan komunikasi keluarga, sementara bagi perempuan yang tinggal di kota 

lebih membutuhkan kemampuan untuk memaksimalkan upayanya membangun komunikasi 

keluarga yang sehat berhadapan dengan teknologi media. 
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Abstrak 
 

Saat ini kita berada di era new media berbasis internet yang membawa perubahan sosial. 
Dengan Internet of Things, sekat-sekat antara produsen dan konsumen informasi menjadi 
sangat bias. Orang kini hidup ditengah banjir informasi di ruang digital, dan mulai berpaling 
dari media konvensional.  Akibatnya Perhatian masyarakat terhadap televisi makin berkurang. 
Orang tak lagi butuh televisi dalam mendapatkan informasi dan berita terbaru.  Kondisi ini 
membuat tvone bergejolak. Sempat menjadi televisi hiburan namun memilih kembali menjadi 
tv berita. Media online, media sosial, bahkan Youtube sekalipun tidak lagi dipandang sebagai 
ancaman, tetapi harus dilihat sebagai peluang baru. Bisnis televisi harus mulai melakukan 
konvergensi dengan media berbasis internet. Melalui pendekatan studi literasi, penulis 
meneliti bagaimana tvOne menyikapi gempuran new media berbasis internet. Hasil analisanya 
penulis sampaikan melalui metodologi deskriptif kualitatif. Hasilnya tvOne termasuk yang 
belum siap menghadapi era new media berbasis internet. TvOne belum memaksimalkan 
penggunaan jaringan internet untuk mempertahankan bisnis mereka. Ancaman kehilangan 
penonton pun didepan mata.  

 
Kata kunci: media, televisi, bisnis, digital, konvergensi 

 
 
 

PENDAHULUAN 

 

Interaksi orang terhadap media baru berbasis internet terus meningkat jumlahnya. Ada 

pergerseran pola masyarakat dalam mengakses dan mendistribusikan informasi maupun 

berita. Kondisi ini munculkan kekhawatiran bahwa media massa mainstream akan 

ditinggalkan audiensnya. Televisi berita yang memiliki segmen penonton harus berjuang 

mempertahankan layarnya agar tidak ditinggal audience. Ditengah munculnya new media yang 
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berbasis internet satu dekade terakhir, kekuatan media massa mainstream masuk kedalam 

ruangan pertanyaan besar, masihkah media massa mainstream memiliki audience yang loyal? 

Konten - konten video online dipercaya mengancam masa depan televisi konvensional di 

Indonesia. Kecepatan media sosial menawarkan konten viral memungkinkan orang untuk 

mendapatkan informasi apapun tidak hanya lewat media massa saja.  Kondisi ini menggiring 

media konvensional mulai “menjual” konten viral dari media sosial di layar media televisinya. 

Breaking News pun tak jarang berawal dari netizen. Kekuatan dan kecepatan new media benar 

– benar mempengaruhi content media massa konvensional.  

Dan Laughey (2009) dalam bukunya Media Studies Theories and Approaches, menyebut 

media baru adalah media yang terkait erat khususnya dengan teknologi komputer digital. Terry 

Flew (2005) dalam New Media mengatakan bahwa internet merupakan wujud terbaru, paling 

banyak di diskusikan, dan mungkin manifestasi paling penting dari media baru. Dari dua 

pengertian diatas, maka “New Media” dengan kata lain adalah saluran komunikasi yang 

digunakan orang maupun lembaga dalam mengakses dan mendistribusikan informasi melalui 

perangkat yang berbasis atau terkoneksi dengan internet.  

Dalam Jurnal Pemanfaatan Internet Sebagai New Media, Dalam Bidang Politik, Bisnis, 

Pendidikan, dan Sosial Budaya (2012), terbitan Fisip Universitas Parahyangan, James R. 

Situmorang mengatakan, Munculnya istilah New Media sangat terkait erat dengan hadirnya 

internet di dunia ini. Beberapa media yang umumnya dianggap sebagai New Media adalah 

internet dengan begitu banyak aplikasinya, seperti situs, email, blog, jejaring sosial, game 

online, e-books, koran online, dan lain-lain. 

Internet yang sudah menyasar ke segala penjuru dunia melahirkan inovasi -inovasi baru. 

Internet berbungkus smartphone kini menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dunia digital 

terus menggeser kebiasaan masyarakat dalam mengakses berita. Budaya ini membuat media 

televisi konvensional tergoda mengkonsumsi konten yang sedang ramai di platform new media 

seperti media sosial. Konten viral di media sosial mulai mendapat perhatian di ruang redaksi. 

Diolah dengan sentuhan redaksi dan diracik menggunakan bahasa jurnalistik, konten viral itu 

muncul kembali di layar televisi konvensional.  Inilah era dimana Breaking News muncul 

pertama kali di tangan netizen. 
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Dalam konteks ini media massa konvensional tak ingin kehilangan perhatian dari 

khalayak. Jadi, apa yang menarik dan ramai di perbincangkan khalayak, media massa 

konvensional ikut ambil bagian dari “keriuhan” itu dan mencoba mendapatkan dan 

mempertahanan perhatian khalayak kembali.  Penelitian Lisa Esti Puji Hartanti (2015) dalam 

Kebijakan Media Televisi di Era Media Baru melihat bahwa fenomena media lama (televisi) yang 

mengambil materi dari media baru (internet) telah menjadi tren saat ini. Bahkan untuk 

menentukan sebuah topik acara sebuah program televisi, mengambil atau terinspirasi dari 

percakapan yang ada di media massa. 

Sumber : ihttps://www.slideshare.net 

Gambar 1.  
Jumlah Pengguna Internet dan Aktivitas Digital di Dunia 

 

Dikutip dari laman wearesocial.com, hingga awal 2018 separuh dari populasi penduduk 

Indonesia atau sekitar 132 juta orang sudah menggunakan internet, 130 juta orang di 

antaranya menggunakan internet untuk media sosial (gambar 1). Sementara perhatian orang 

terhadap televisi pun kini hanya sekitar sepertiga saja dari perhatian orang terhadap 

penggunaan internet. Orang bisa menghabiskan waktu hampir 9 jam berinteraksi dengan 

internet, dan kurang dari 3 jam berinteraksi dengan televisi (gambar 2). 

https://www.slideshare.net/
https://wearesocial.com/
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Sumber :  www.slideshare.net                              

Gambar. 2 
Durasi waktu dalam menggunakan media 

 

Saat orang tak lagi membutuhkan televisi sebagai sumber utama informasi, maka ancaman 

akan kelangsungan bisnis media televisi sesungguhnya ada di depan mata. Lalu bagaimana 

televisi akan bertahan? Apa yang dilakukan televisi ketika kue iklan terus bergeser ke sektor 

digital? Dibandingkan dengan tahun 2015, frekuensi menonton konten video melalui internet 

menunjukkan peningkatan di semua kelompok usia. YouTube masih menjadi platform online 

video yang paling banyak diakses. Tahun 2017, Akses konten video melalui platform digital 

juga cukup tinggi seperti misalnya situs streaming seperti Youtube, Vimeo dsb (51%), portal 

TV online (44%), TV internet berlangganan (28%). (sumber: http://www.nielsen.com).   

Stanley Baran (2014) dalam Teori Komunikasi Massamengatakan, kita menyaksikan siklus 

seperti itu terus berulang dengan munculnya Microsoft, Google. dan Youtube sebagai tiga 

raksasa media baru yang menantang dan mengancam keberadaan perusahaan media lama 

yang pemasukannya berasal dari televisi, radio, dan surat kabar. Untuk dapat bertahan, 

perusahaan media lama ini terpaksa menghadapi persaingan yang tajam satu sama lain dan 

dengan perusahaan yang menggunakan teknologi baru. Data dari wearesosial.com juga 

menunjukan hasil yang senada. Dirilis pada Januari 2018 lalu, Youtube menjadi platforms 

media sosial paling banyak digunakan oleh pengguna internet di Indonesia disusul media 

jejaring sosial Facebook, masing-masing 43% dan 41% (gambar 3).   

http://www.slideshare.net/
http://www.nielsen.com/
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Sumber : www.slideshare.net 

Gambar 3. 
Media sosial paling aktif digunakan di Indonesia 

 

Perkembangan teknologi internet kini menjadi ancaman yang kian nyata bagi media 

konvensional televisi. Penggunaan smartphone di masyarakat memungkinkan orang - orang 

mendapat berita dengan cepat hanya dengan mengakses situs berita online yang ada di 

smartphone mereka masing - masing. Saat media televisi butuh waktu untuk persiapan siaran 

berita besar seperti Breaking News, media online sudah menampilkan berita yang sama yang 

langsung diakses masyarakat didalam smartphonenya, bahkan lengkap dengan konsep audio 

video. Suka atau tidak suka, media sosial belakangan lebih cepat menyampaikan informasi 

ketimbang media konvensional seperti televisi sekalipun. Internet menembus ruang dan waktu 

saat masyarakat ingin mencari segala infromasi yang dibutuhkan.  

Stanley Baran (2014) mengatakan, setiap kemunculan teknologi media baru mengganggu 

stabilitas media yang sudah ada, memaksa dilakukannya restrukturisasi dalam skala luas dan 

terjadinya perubahan yang cepat. Perusahaan besar yang berbasis teknologi lama mengalami 

kemunduran, sementara beberapa perusahaan yang baru justru memperoleh keuntungan 

besar. 

Media berita online terus mengikis “kewajiban” masyarakat melihat televisi demi 

mendapatkan berita. Dikutip dari suara.com, pada tahun 2020 nanti sebanyak 75 persen trafic 
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internet mobile adalah video online, saat itu akan ada 7 triliun video yang akan diunggah ke 

internet, dengan rata-rata 2,5 video per orang setiap hari. Bisnis televisi pun telah melesu dari 

sisi pendapatan iklan, uang-uang (iklan) tersebut semakin lari ke platform online (suara.com, 

tv konvensional terancam punah di indonesia, 13/10/2016). 

Pengamat media yang juga Direktur RRI periode 2005-2010 Parni Hadi, menuturkan “akan 

banyak pemimpin redaksi (pemred), redaktur, dan reporter media konvensional yang 

ternacam menganggur? Tidak juga, dengan catatan versi “online” media konvensional mereka 

bisa berjaya dalam bersaing dengan media sosial dalam kecepatan, ketepatan, kelengkapan, 

dan manfaat informasi yang disajikan. Ini sangan penting dalam merebut kue iklan” 

(Antaranews.com, Pemred dan redaktur terancam menganggur, 11/04/2016). 

Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya sudah menyoroti hal ini, bahwa peran new media 

adalah sebuah keniscayaan dimana masyarakat akan berpaling dari media konvensional. 

Dalam buku Kedaulatan Frekuensi, Regulasi Penyiaran, Peran KPI, dan Konvergensi Media 

(2013), KPI melihat bahwa Lambat laun new media tersebut akan mengambil alih hampir 

semua kemampuan yang dimiliki oleh media konvensional, bahkan internet mampu 

memberikan sesuatu yang lebih daripada yang bisa diberikan oleh media konvensional.  

Era Konvergensi Media  

Saat penggunaan New Media oleh masyarakat sedemikian masif, bahkan menjadi alat 

utama dalam mengakses informasi, maka sesungguhnya sekat antara produsen dan konsumen 

infromasi menjadi bias. Kini siapapun mampu membuat informasi apapun dan 

mendistribusikannya melalui media sosial.  Sementara disaat yang sama media konvensional 

masih mengolah informasi tersebut sebelum didistribusikan kepada khalayak. Dalam laman 

Kompas.com mengutip Nielsen, seperti yang dilansir CNBC, angka viewers Youtube sudah 

meningkat 10 kali lipat dibandingkan pada tahun 2012. Durasi menonton Youtube juga 

cenderung terus meningkat, sementara teve sebaliknya. Bukan tidak mungkin Youtube bisa 

menyalip teve sebagai pilihan utama dalam menyaksikan konten video. (Kompas.com, Ada 

Youtube, Bagaimana Masa Depan TV, 05/10/2017).  
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Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada 20/12/2017.  tvOne (kiri atas), Metrotv (kanan atas), 
Inews (kiri bawah), Kompas tv (kanan bawah). 

 
Gambar. 4 

Berebut Penonton, Empat TV Menyiarkan Sidang Eksepsi 
Setya Novanto Di Pengadilan Tipikor 

Dengan Gambar Yang Sama Di Jam Yang Sama 
 
Selama ini model bisnis televisi hanya menyampaikan atau menyiarkan produk siaran 

televisi, baik itu program berita maupun program lainnya. Selama ini pula masyarakat tidak 

bisa merespon secara langsung acara atau program televisi yang disiarkan teve tersebut. 

Bahkan surat kabar pun menjawab surat pembaca keesokan harinya. Hal ini menjadi tantangan 

media televisi zaman now, bagaimana media teve saat ini harus responsif atas setiap keluhan 

dan pertanyaan dari audience. Hal ini dilakukan agar media tv tersebut dapat tumbuh bersama 

masyarakat, mengikuti perkembangan zaman, dan siap menghadapi tantangan. 

Henry Jenkins (2006) dalam Covergence Culture, where old and new media collidemenyebut 

kondisi ini sebagai era budaya konvergensi, ketika media lama dan media baru bertabrakan. Di 

mana media akar rumput dan media coorporate saling bersinggungan. Di mana kekuatan 

produser media dan kekuatan konsumen media berinteraksi dengan cara yang tidak dapat 

diprediksi, saat audiens bisa menikmati entertaint dengan cara yang mereka inginkan. 
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Sementara Komisi Penyiaran Indonesia (2013) dalam Kedaulatan Frekuensi, Regulasi 

Penyiaran, Peran KPI, dan Konvergensi Media juga telah memformulasikan konsep konvergensi 

media yaitu berbaurnya media telekomunikasi tradisional dengan internet. Jadi, konvergensi 

media tidak lepas dari media interaktif yang menghubungkan sebuah sistem komunikasi, baik 

antar sesama manusia maupun antar manusia dan komputer atau media itu sendiri.  

Saat internet dan perangkat smartphone berada di genggaman masyarakat, perubahan 

sosial pun terjadi. Orang lebih sibuk berinteraksi dengan gawai masing - masing dari pada 

bercengkerama dengan orang sekitar. Lihat saja saat sejumlah orang datang ke sebuah 

restoran, setelah memesan makanan, orang tersebut langsung asyik bercengkerama dengan 

gawainya sambil menunggu pesanan datang. saat orang - orang antre untuk berurusan dengan 

customer service di bank, waktu tunggu mereka gunakan untuk tenggelam ke dalam teknologi 

smartphone di tanggannya hingga menunggu nomor urutnya dipanggil. Bahkan saat menunggu 

boarding pesawat di bandara pun, hampir seluruh calon penumpang akan sibuk menikmati 

internet didalam perangkat gawai mereka masing - masing, sebelum pengumuman waktu 

boarding tiba. 

Disaat-saat itulah orang bisa mengakses dan mendapatkan suatu informasi atau berita 

yang bahkan informasi itu belum masuk dapur redaksi media massa sekalipun. Lalu dengan 

mudahnya informasi teranyar itu dibagikan kepada jejaring sosial mereka. Ujungnya konten 

menjadi viral, dalam beberapa menit menjadi bahan perbincangannetizen di dunia maya. 

Sementara redaksi televisi mungkin baru saja mendapatkan informasi itu dan mulai 

mengolahnya sebelumnya disiarkan ke publik. Dalam konteks ini New Media membawa budaya 

dalam mengkonsumsi informasi dan melahirkan perubahan sosial. Inilah kondisi yang muncul 

dari gelombang perubahan teknologi media massa di era industri 4.0. Sebuah keniscayaan yang 

harus dihadapi oleh media massa mainstream demi masa depan industrinya.  

Beberapa jurnal peneltian yang fokus pada kajian konvergensi media juga menjelaskan 

bahwa pola komunikasi media massa kini sudah harus melakukan konvergensi. Produk 

komunikasinya disalurkan dalam platform medium berbasis internet.  Jurnal Ekologi Media di 

Era Konvergensi, terbitan Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 

(BPPKI) Bandung, Haryati (2012) Mengutip Jhon V Pavlik bahwa media konvergensi adalah 

bersatunya semua bentuk komunikasi media ke sebuah bentuk elektronik, bentuk digital yang 
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digerakan oleh komputer dan berfungsinya teknologi jaringan. Menurut Haryati sendiri 

konvergensi media adalah bergabungnya fungsi-fungsi dari beberapa media kedalam satu 

media.   

Ilham Gemiharto (2015) dalam jurnal penelitiannya Teknologi 4G-LTE dan Tantangan 

Konvergensi Media di Indonesia, terbitan Jurnal kajian Komunikasi juga mengatakan hal yang 

sama. Konvergensi media adalah penggabungan atau menyatunya saluran-saluran komunikasi 

massa, seperti media cetak, radio, televisi, internet melalui platform presentasi digital. Inilah 

situasi dimana masyarakat tak perlu lagi menyalakan teve demi mendapatkan infromasi. Cukup 

didalam layar smartphonenya, masyarakat bisa mendapatkan informasi apapun. Kecanggihan 

smartphone menawarkan akses informasi kepada penggunanya meskipun yang bersangkutan 

sedang melakukan hal yang lain.  

Pintu masuk ke dalam dunia konvergensi media massa memang digitalisasi. Seperti 

konsep Komisi Penyiaran Indonesia: 

bahwa kunci utama konvergensi media memang digitalisasi. Seluruh bentuk informasi 
ataupun data akan diubah dari format analog ke digital sehingga dapat dikirim dalam 
satuan bit (binary digital). Itulah sebabnya, kini kita bisa menonton siaran televisi di 
internet. Itu pula sebabnya, telepon genggam mampu menerima suara, tulisan, data, atau 
gambar secara sekaligus. Didalam dunia penyiaran televisi, digitalisasi nanti 
memungkinkan siaran televisi layaknya internet. Hanya dengan sebuah pernagkat canggih, 
sesorang sudah dapat sekaligus membaca syrat kabar, menonton televisi, mendengar radio, 
bahkan menelepon. Konvergensi media juga tidak lepas dari adanya media interaktif, 
seperti internet. (Kedaulatan Frekuensi, Regulasi Penyiaran, Peran KPI, dan Konvergensi 
Media, 2013: 168). 

 

Dengan demikian maka, pola organisasi televisi berita pun sudah selayaknya mengalami 

perubahan seiring kebutuhan dalam  memasuki dunia konvergensi media. Rangga Galura 

Gumelar (2013) dalam Konvergensi Media Online, menulis bahwa konvergensi media 

sesungguhnya bukan saja memperlihatkan perkembangan Teknologi yang kian cepat. 

Konvergensi mengubah hubungan antara teknologi, industri, pasar, gaya hidup dan khalayak. 

Singkatnya, konvergensi mengubah pola hubungan produksi dan konsumsi. 

Para jurnalis televisi pun tak hanya dituntut akan kecepatan mendapatkan berita saja, pola 

output jurnalis televisi harus bisa mengolah dan menghasilkan bentuk informasi atau berita 

untuk berbagai medium, baik medium televisi amupun medium berbasisi internet. Hasil 

penelitian Rizki Hidayat (2015) bahkan mendorong adanya perubahan manajemen media 
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massa saat menyikapi era konvergensi media. Dalam jurnalnya Analisis Manajemen Penyiaran 

di Era Teknologi Informasi (Konvergensi Media), menjelaskan bahwa di era konvergensi 

terdapat kekuatan komputasi yang lebih cepat, murah dan menyeluruh. Berbagai perusahaan 

media massa semakin mengintegrasikan jaringan multimedia sehingga terjadilah konvergensi 

multi media.   

Muhammad Adi Pribadi, dkk (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Perspektif Praktisi 

Televisi Indonesia Terhadap Konvergensi Televisi dan Internet mengingatkan, bahwa era 

konvergensi akan mengusik para pemilik televisi karena masyarakat dalam pencarian 

informasinya beralih dari televisi ke internet. Peralihan ini bisa mengganggu pendapatan 

stasiun televisi dari iklan. Para pengiklan bisa menggeser penempatan iklan mereka ke 

perusahaan media massa yang memiliki situs berita dan informasi yang dinggap mampu 

menarik perhatian khalayak. Seperti yang dikatakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia, Rhenald Kasali (2017) dalam Disruption bahwa “Model bisnis merevolusi industri, 

membuat cara yang ditempuh incumbent menjadi semakin rumit. Tetapi inti dari model bisnis 

adalah bagaimana pelaku usaha mendapatkan uang dari kegiatan usahanya dengan cara-cara 

baru”. 

Dunia digital benar – benar membongkar praktek kebiasaan bisnis model lama, 

mengganggu kenyamanan profit perusahaan incumbent. Tak hanya menghasilkan perubahan 

sosial di masyarakat, sebagian pemain digital mulai menikmati kubangan keuntungan tanpa 

padat modal maupun padat teknologi. Menurut Badan Pusat Statitstik, jumlah penduduk 

Indonesia usia 15-34 tahun mencapai 136 juta jiwa. Demografi Indonesia tahun 2020 – 2035 

menunjukkan jumlah generasi milenial akan mencapai 35 persen dari populasi Indonesia. 

Mereka tidak lagi berinteraksi dengan medium konvensional seperti televisi dan radio, tetapi 

menggunakan platform digital baru (KOMPAS, 23/12/17: hal 12). 

Menyadari ancaman bisnis media konvensional televisi ditengah gempuran era new media 

berbasis internet, pemilik stasiun TV harus mulai berbenah. Media online, media sosial, bahkan 

Youtube sekalipun tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi harus dilihat sebagai peluang baru. 

Bisnis televisi kini harus mulai melakukan konvergensi dengan media berbasis internet.  

Artinya media televisi konvensional harus menggunakan internet untuk mempertahankan 

bisnis mereka, sekaligus tidak kehilangan penontonnya. Kini keberadaan televisi yang fokus 
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pada segmentasi berita terus bertambah. MetroTV dan TVOne harus berbagi manisnya kue 

iklan dengan Kompas tv dan Inews tv dalam merebut penonton berita. Rating dan share selalu 

jadi patokan keberhasilan masing-masing dalam setiap rapat redaksi sehari hari.  

Lalu pertanyaannya bagaimana teve-teve berita itu memenangkan persaingan jika mereka 

berjualan produk yang sama atau berita yang sama? Mungkin salah satu jawaban yang paling 

masuk akal adalah, kecepatan berita. Pertanyaannya kemudian, benarkah tv berita menjadi 

media tercepat dalam menyalurkan informasi maupun berita? Kini orang tak perlu lagi 

berlomba - lomba menyalakan televisi hanya untuk menyaksikan segala bentuk kejadian baru 

yang terjadi di luar sana. Akun media sosial menjadi media baru dalam cepatnya lalu lintas 

informasi. Siapa yang aktif berselancar di dunia media sosial. Dialah yang lebih dahulu 

mendapatkan informasi atau berita terbaru. Memang media sosial belakangan lebih cepat 

menyampaikan informasi ketimbang liputan dari media konvensional seperti televisi 

sekalipun.  

Internet yang sudah menyasar ke segala penjuru dunia melahirkan Inovasi -inovasi baru. 

Internet berbungkus smartphone kini menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dunia digital 

kini menggeser kebiasaan masyarakat dalam meng-akses berita. Perhatian masyarakat makin 

berkurang dalam melihat televisi, orang pun tak lagi butuh televisi dalam mendapatkan berita 

terbaru. Konten - konten video online dipercaya mengancam masa depan televisi konvensional 

di Indonesia. CEO dan Founder Layaria Network (lembaga official partner youtube) Dennis 

Adhiswara mengatakan “ (Dunia) digital akan mengambil alih, kenapa? Karena saat orang - 

orang sedang berada diluar, mereka mengakses dan menonton tayangan - tayangan lewat 

smartphone mereka” (suara.com, etev konvensional terancam punah di indonesia, 

13/10/2016).  

Inilah era disruption, dimana semua bisnis model konvensional perlahan akan ketinggalan 

bahkan mengalami keruntuhan. Di industri media, yang menjadi korban pertama keganasan 

media digital adalah media cetak, menyusul kemudian media konvensional televisi. Era digital 

adalah wajah baru flatform bisnis model dalam industri bisnis media televisi. Disruption di 

bisnis media suka tak suka akan menumbangkan pemain bisnis lama, meski banyak pula model 

bisnis media baru tumbuh karenanya.  

Ubah Haluan Bisnis TV One 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsuara.com%2F&h=ATMByH1kE9PTyqWPe1pO1hhJ4M-OKgWh-2ZxT3vsfqkiaTVS1dkdP2Xnp9v69J5r6vo74b4fFe9H6GoiJMn399GLYcyc-Cs3Y0BawzHLy8JVf9tqukckTEJmHPyZfHjXkAqws1feP-bi68wEdLZZHZT2GI9CpK--h2R5N-gwn5icsNlJOTKMdNNNiTglruxtxGJtYv115HQL7O9Y0g3ZmXIt1BgQ_vjpVByRzuaWkSyo9S7LLdsmfpq-wBeUZrNawb2luGy45g2YQnFTTJf2aM0V3tq1ztw-53c
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Pada April 2017 salah satu televisi berita tanah air menghadapi guncangan manajemen. 

Pendapatan dari sektor iklan TV itu menurun seiring penurun rating dan share televisinya. 

Perubahan pun dilakukan, mengambil langkah mencicipi manisnya bisnis televisi hiburan.  

Sumber : www.viva.co.id 

Gambar. 5 
Lima serial drama Turki yang hadir di tvOne periode Maret – Juli 2017 

 

 

Wajah teve berita itu kemudian dihiasi beberapa sinetron drama yang memenuhi pola 

siaran teve berita mulai pagi hingga malam. Sejak 15 april 2017, teve berita itu resmi 

menayangkan lima judul sinetron drama Turki sebagai penyegaran industri televisinya, kuota 

jam penayangan beritanya pun dikurangi (gambar 5). Tujuannya, meningkatkan rating dan 

share demi peningkatan pendapatan iklan pula. 

Namun rupanya strategi menghadirkan entertainment bagi teve yang citranya melekat 

sebagai teve berita tak berjalan mulus. Perolehan rating dan share teve tersebut terus menurun 

seiring serial drama Turki yang ditayangkan. Kebijakan perusahaan menghadirkan 

entertainment drama Turki hanya bertahan 3 bulan. Informasi yang didapat dari dalam, strategi 

menyuguhkan sinetron drama pada televisi berita ternyata tak mendulang pendapatan.  Mulai 

31 Juli 2017, televisi berita itu pun kembali ke kithah nya sebagai teve berita. Mencari pangsa 

pasar penonton baru rupanya lebih sulit dibandingkan mempertahankan penonton lama.  

 
 

http://www.viva.co.id/
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Gambar. 6 
Grafik perolehan Rating dan Share Bulanan  

TvOne Januari 2017 – November 2018 

Sumber :  Dokumentasi prbadi, diambil pada 16 November 2018 

 

Setidaknya itulah yang dirasakan TVOne, salah satu teve berita di tanah air. Sejak pemilu 

presiden 2014 lalu, kelompok media milik grup VIVA itu memang mencatatkan penurun 

pendapatan iklan dari tahun ke tahun. Mempertahankan karakteristik sebagai teve berita di era 

new media dengan internet sebagai senjatanya rupanya tidak mudah. Di tengah menurunnya 

durasi orang menonton televisi, angka pengguna YouTube dan durasi orang menggunakannya 

justru terus meningkat. Tak hanya bersaing dengan teve sejenis dalam kubangan teve berita, 

gelombang digitalisasi kini berada didepan mata dan mengancam eksistensi bisnis teve 

konvensional termasuk teve berita. 

Apa yang terjadi dengan TVOne sesungguhnya bisa jadi pelajaran bagi media televisi lain 

khususnya televisi berita Bahwa meraih jumlah penonton teve berita tidak sekedar 

mengurangi konten beritanya dengan menambah hiburan atau sinetron untuk memanjakan 

penonton. Karena sesungguhnya teve berita sudah memiliki karakter penonton yang khas. 

Sudah waktunya TVOne mengelaborasi era konvergensi saat ini menjadi peluang sekaligus 

ceruk bisnis demi mempertahankan penontonnya. 
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Dalam artikel yang berjudul TVOne, Drama Turki, dan PKI, terbitan Geotimes, Dandhy Dwi 

Laksono (2017)  memaparkan bahwa nasib performanceserial Turki di TVOne tak sehebat yang 

digadang-gadang sebelumnya. Di atas kertas, Serial Turki itu bahkan tak mampu menyalip 

perolehan share program berita TVOne sekelas kabar pagi sekalipun.  Dandhy menulis: 

Rata-rata ratingnya di bawah 1 dan share-nya di bawah 3 (persen). Share 3 persen 
artinya, di antara semua orang yang menonton TV, 3 persen di antaranya menonton 
program yang dimaksud. Sepekan setelah berubah format, yakni 21 dan 24 April 2017, 
misalnya, “Orphan Flowers” hanya memiliki share 1,9 dan 2,3. “Shehrazat” hanya 2,7 dan 
2,4. Hanya “Winter Sun” yang sedikit lebih baik di 2,8 dan 3,0. Sedangkan “Torn Apart” 
berkisar 2,6 dan 2,3. 

Bandingkan dengan “Kabar Pagi” yang kadang share-nya bisa mencapai 4,8. Atau 
siaran “World Boxing” dan sepak bola yang bisa mencapai antara 6-8 persen. Bahkan 
program dengan konten serius seperti “Bedah Kasus” saja bisa mendulang share hingga 
3,2. 

Sampai di sini terlihat jelas bahwa drama Turki tak sanggup mendongkrak pundi-
pundi tvOne. Ia terpaksa kembali ke konsep TV berita. Dan keputusan itu diambil cepat.28 
Juli 2017 atau hanya 3 bulan sejak berubah format, tvOne menghentikan penayangan 
serial Turki dengan alasan “season break” atau jeda tayang di sela musim. Satu musim 
biasanya 13 episode. Lalu sekejap kemudian, 31 Juli 2017, tvOne kembali menjadi TV berita. 
(sumber : https://geotimes.co.id) 

 
Haryati (2012) dalam Ekologi Media di Era Konvergensi, sudah mendorong bahwa media 

massa harus memanfaatkan jaringan New Media (media online) agar mampu berkonvergensi 

dan berkompetisi dalam usahanya merebut pasar guna meraup iklan dan audiens di era media 

digital di Indonesia. Karena distribusi informasi tidak hanya mengandalkan media 

konvensional tetapi juga media online. Keberadaan media online itu sebagai bagian dari media 

konvensional yang bertujuan memperkuat fungsi media sekaligus memperluas jaringan 

audiens melalui distribusi informasi yang lebih beragam. 

Muhammad Adi Pribadi, dkk (2017) dalam jurnal yang berjudul Perspektif Praktisi Televisi 

Indonesia Terhadap Konvergensi Televisi dan Internet, berpendapat bahwa konvergensi televise 

dan internet memang perlu dilakukan oleh stasiun televisi untuk mengatasi persaingan dengan 

perusahaan penyedia informasi melalui internet kepada khalayak. Wira Respati (2014) juga 

berpendapat serupa dengan memotret Metro TV, dalam jurnalnya yang berjudul Transformasi 

Media Massa Menuju Era Masyarakat Informasi Indonesia, Respati menyebut bahwa Metro TV 

tidak cukup dengan hanya menyiarkan informasi di media teresterialnya saja. Tetapi juga 

menyiarkan konten beritanya di ranah media online metrotvnews.com  

https://geotimes.co.id/author/dandhydwilaksono/
https://geotimes.co.id/author/dandhydwilaksono/
https://geotimes.co.id/
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Pada akhirnya, semacam ada keharusan bagi media konvensional untuk melakukan 

konvergensi media ketimbang hanya bermanuver pada sisi konten yang dijual di layar 

televisinya saja. Karena berbicara konvergensi tidak hanya fokus pada konten tetapi juga 

memberi perhatian pada distribusi konten tersebut. Bagaimana konten produksi televisi berita 

bisa sampai kepada khalayak dalam waktu cepat melalui berbagai platformsecara online atau 

digital. Integrasi dalam konvergensi media ini melahirkan kemampuan media massa dalam 

menyampaikan konten informasi atau berita yang lebih cepat, beragam dan dinamis. Artinya 

media televisi konvensional harus menggunakan platform internet untuk mempertahankan 

bisnis mereka, sekaligus tidak kehilangan penontonnya. Dengan demikian, media televisi tidak 

kehilangan pemasukan dari iklan meski era new media kini menjadi ancaman. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Perubahan wajah TVOne dari teve berita menjadi teve hiburan dengan sinetron-sinetron 

asal Turki, adalah bentuk gejolak industri media massa utamanya teve berita. Pelaku bisnis 

media konvensional televisi mulai menyadari adanya perubahan sosial di masyarakat dalam 

mengkonsumsi konten televisi termasuk berita. Kegelisahan inilah yang sesungguhnya juga 

dirasakan oleh manajemen TVOne.  Menghadirkan sinetron Turki sebenarnya didasari oleh 

pemikiran bagaimana TVOne bisa memperoleh lebih banyak lagi jumlah audiensnya? 

Bagaimana TVOne bisa meningkatkan rating dan share stasiun televisinya yang berujung pada 

peningkatan pendapatan iklan di TVOne, di tengah interaksi masyarakat terhadap internet dan 

media sosial meningkat signifikan.  

Sebagai industri TVOne belum sepenuhnya sadar bahwa gelombang perubahan teknologi 

media massa di era 4.0 sudah di depan mata, bahkan hempasannya mulai menggoyangkan 

biduk organisasi TVOne. Sebagai rujukan teve berita no satu di Indonesia, TVOne masih 

nyaman dan “terlena” dengan posisinya sebagai teve berita. Kebanggaan menyandang sebagai 

teve berita no satu rupanya tak berbanding lurus dengan tingkat pendapatan TVOne sebagai 

industri. Jajaran stakeholder redaksi TVOne masih berkutat dan terjebak dengan ruang 

kecepatan menghadirkan berita kepada publik melalui layar televisinya. Dalam konteks ini 
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berarti TVOne belum peka dan sadar, bahwa Breaking Newspun muncul pertama kali di tangan 

netizen.  Maka apa yang baru dari layar TVOne jika hanya mengejar kecepatan menyiarkan 

berita saja. Bukankah dunia netizen sering kali lebih cepat mendapatkan informasi ketimbang 

redasi media televisi? 

Di tengah fakta seperti ini, gejolak TVOne terus terjadi seiring berkurangnya durasi orang 

menonton teve dan performance rating dan share televisinya yang terus menurun. Laju 

pendapatan sektor iklan pun tak menunjukan perbaikan bahkan cenderung berkurang tiap 

bulannya. Susah payah redaksi tvOne menghadirkan kecepatan berita, toh tetap saja 

gelombang New Media kian kencang hembusannya menghantam biduk TVOne.  Kondisi ini 

kemudian disikapi hanya dengan mengubah wajah layar televisinya dengan sinetron luar 

negeri. Belum cukup mendulang rating dan share serta memberikan pendapatan yang 

signifikan, TVOne mengubah kembali wajah layar televisinya menjadi tv berita lagi, sekaligus 

menghentikan serial sinetron asal Turki. Gejolak dan kegelisahan TVOne dari teve berita 

menjadi teve hiburan, lalu kembali menjadi teve berita lagi, adalah dampak dari munculnya era 

konvergensi media.      

Namun stakeholder TVOne belum melihat secara baik adanya pintu masuk konvergensi 

media yang bisa menjadi jalan keluar ditengah gelombang perubahan teknologi industri media 

massa.  TvOne masih sibuk berjibaku untuk bertahan dari hantaman gelombang tantangan 

industri media massa di era 4.0. TVOne belum melirik bahkan memaksimalkan ruang 

konvergensi media oleh seluruh sektor dan unit bisnis TVOne maupun grup medianya.  

 

Budaya Konvergensi tvOne 

Sejumlah teori dan referensi yang penulis sampaikan sebelumnya, menyebutkan bahwa 

media televisi harus melakukan konvergensi ditengah persaingan era digitalisasi saat ini, jika 

tidak maka televisi akan makin ditinggalkan penontonnya yang beralih media medium yang 

berbasis internet. Sebagai organisasi, TVOne seharusnya peka melihat perubahan gaya 

masyarakat dalam mengikuti perkembangan teknologi komunikasi.  Saat perubahan gaya 

penonton mengakses televisi seiring munculnya tsunami digital, maka TVOne sebagai 

organisasi harus mengambil langkah – langkah atau keputusan untuk bisa mengikuti 

perubahan.  
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Di arena bisnis televisi, TVOne sempat merasakan bahwa dirinya mulai ditinggalkan 

penonton. Ada perubahan sosial di masyaraat saat mengakses informasi. Pola masyarakat pun 

bergeser dari yang hanya mengandalkan televisi demi pasokan informasi dan berita, beralih ke 

jagat dunia maya seperti media sosial dan penyedia konten media online. Bagi VIVA Grup, induk 

perusahaan tvOne, kondisi ini tentu saja mengancam sektor bisnis media massanya.  

Manuver bisnis pun dilakukan, mengurangi durasi siaran beita dan menggantinya dengan 

tayangan hiburan atau sinetron. TVOne sempat menjadi teve hiburan sebelum akhirnya 

memilih menjadi televisi berita lagi. Apa yang dilakukan tvOne sesungguhnya hanya reaksional 

saja ketika bisnis media massa berbenturan dengan New Media. TVOne tidak benar-benar 

mengkaji ada apa sesungguhnya antara gairah penonton teve dengan bisnis televisi beritanya. 

Saat rating dan share perushaan dianggap turun, TVOne dengan mudah menjadikan layar 

televisinya menjadi tv hiburan demi semata-mata meraih kembali jumlah penonton.  

Setelah gagal “menjual” sinetron luar negeri di layar televisinya, TVOne kemudian membentuk 

divisi digital, sebuah struktur baru didalam organisasi perusahaan. Tugasnya adalah menyikapi 

era konvergensi dan melahirkan inovasi-inovasi dalam memanfaatkan digitalisasi atau 

internet. Saat itu divisi digital mulai mengembangkan TVOne Connect yang menggunakan 

jaringan berbagi video youtube. Apa yang dilakukan tvOne dengan menggunakan platform 

youtube sesungguhnya sudah di lakukan oleh NET TV dan Kompas TV lebih dulu. Menggunakan 

kanal youtube, TVOne dengan nama TVOneNews hanya menawarkan 8 program saja, jumlah 

subscribe TVOne News hingga 16 november 2018 lebih dari 670 ribu subscribe (gambar 5). 

Sumber: www.youtube.com 

Gambar. 7 Akun tvOneNews di dalam Youtube, dengan subscribers 670,848 

http://www.youtube.com/
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Teve berita lainnya, Kompas TV terlihat lebih baik jumlah subscribers-nya. Dengan nama 

KOMPASTV, teve berita milik Kompas Gramedia Grup itu mampu mengum[ulkan 

Subscribelebih dari 757 ribu hingga 16 November 2018, pukul 21.00 wib (gambar 6).  Angka 

subscribe teve berita dua teve berita itu memang kalah jauh dengan teve entertainment sekelas 

NET TV. Dengan nama akun netmediatama, NET TV mampu mengumpulkan jumlah subscribers 

hingga 2,3 juta lebih hingga 16 November 2018, pukul 21.00 wib (gambar 7). 

 
Sumber: 
www.youtube.com 

 
Gambar. 8 
Akun Kompas 
TV di dalam 
Youtube, 
dengan 
subscribers 
757,277 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:,https://www.youtube.com 

Gambar. 9 
Akun NET TV di dalam Youtube, dengan subscribers 2,3 juta 

 

TVOneNews di youtube belum efektif dalam menjual konten programnya. Beberapa 

program seperti Ayo Hidup Sehat, sesungguhnya bukan program pendulang rating dan iklan. 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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Di kanal teresterial TVOne sendiri, program Ayo Hidup Sehat bukan program utama. 

Pandapatan iklan dari program tersebut kurang dari biaya produksinya, tetapi TVOne 

memunculkannya di youtube.  Sementara program-program berita reguler TVOne mulai dari 

Kabar Pagi Hingga Kabar Utama tengah malam, tidak mendapat porsi yang banyak di Youtube. 

Padahal konten berita yang ditampilkan pada program berita reguler tvOne adalah program-

program unggulan penghasil iklan. Maka seharusnya porsi berita dari program berita reguler 

mendapat porsi lebih di Youtube. Selama ini TVOneNews di youtube hanya memilih secara acak 

konten berita di ranah teresterialnya untuk di unggah ke youtube.  

Tidak semua berita-berita produksi program berita reguler TVOne diunggah ke youtube, 

sementara memilih hanya konten-konten berita tertentu saja yang diunggah ke youtube tentu 

berdampak pada kepuasan penonton yang mencoba mencari berita, ketika mereka tidak 

sempat melihat siaran berita TVOne secara teresterial. Saat penonton tvOne tidak sempat 

melihat berita TVOne melalui televisi, mereka akan mencoba mencarinya di youtube. Namun 

saat mencari berita melalui TVOneNews di youtube lalu tidak menemukannya, bisa jadi 

penonton tersebut beralih mencari berita dari akun televisi lain. Kondisi ini membuat TVOne 

berpeluang kehilangan penonton lagi.  

Belum lagi menggunakan ranah media sosial seperti facebook dan instagram, tvOne belum 

memperlakukan medium digital itu secara serius. Lagi-lagi TVOne memilih hanya konten-

konten tertentu saja yang diunggah di media sosial miliknya. Komentar-komentar masyarakat 

di media sosial pun kerap tidak ditanggapi. Hal ini melemahkan tingkat engagement dan 

loyalitas penonton kepada TVOne. Demikian pula dengan website tvOnenews.com, TVOne juga 

belum memaksimalkan website tersebut seperti kompas.com atau metrotvnews.com. TvOne 

hanya mengandalkan vivanews.com sebagai kanal media berita onlinenya.  

Keberadaan dapur redaksi vivianews.com diluar newsroomtvOne memungkinkan antara 

TVOne medium televisi dengan vivanews.com medium digital berjalan sendiri-sendiri. Artinya 

dalam memproduksi berita tidak memiliki strategi redaksional yang seiring sejalan. TvOne 

sebagai media televisi asik sendiri dengan produksi kontennya hingga disiarkan di kanal teve 

nya. Hal yang sama juga dilakukan oleh vivanews.com. Tidak ada komunikasi redaksi antar 

medium itu dalam menyikapi berita, produksi berita, hingga distribusi berita. 
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Padahal menurut Henry Jenkins (2006) dalam Convergence Culture menyatakan bahwa 

konvergensi media lebih dari sekedar pergerseran teknologi. Konvergensi mengubah 

hubungan antara teknologi, industri, pasar, genre, dan audiensi yang ada. Konvergensi 

melibatkan baik perubahan dalam cara media diproduksi dan perubahan dalam cara media 

dikonsumsi.Dari laman Wikipedia, Henry Jenkins menyatakan bahwa konvergensi media 

merupakan proses yang terjadi sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat. Teori 

konvergensi Jenkins dikenal dengan 3C, yaitu menggabungkan Computing (memasukkan data 

melalui komputer), Communication, dan Content. (https://id.wikipedia.org). 

Sebagai teve berita, TVOne sebenarnya memiliki aplikasi menonton TVOne lewat 

smartphone, yaitu TVOne Connect. Tetapi lagi-lagi aplikasi tersebut belum digarap maksimal. 

Menghadirkan aplikasi TVOne Connect sepertinya hanya langkah ikut-ikutan saja 

mengimbangi arus digitalisasi di masyarakat. Tetapi pertanyaannya, apa yang didapat 

masyarakat dengan menggunakan aplikasi itu? Apakah konten berita atau informasi di dalam 

aplikasi itu muncul lebih cepat? Jika aplikasi itu hanya memberikan alternatif pilihan cara orang 

menonton TVOne lewat smartphone, maka apa yang baru yang bisa masyarakat dapatkan 

dengan mengunduh aplikasi tersebut di handphone mereka. Bukankah konten berita atau 

informasi yang muncul di aplikais TVOne Connect adalah hasil kerja dari dapur redaksi TVOne? 

Pada saat itu mungin saja konten yang sama sesungguhnya sudah viral lebih dulu di jejaring 

media sosial masyarakat. 

TVOne Connect juga belum benar – benar bersinergi antara kelompok media viva grup 

yang menaungi ANTV, TVOne, dan portal online viva.co.id. Dengan Tagline “Cara Baru 

Menonton Teve”, tvOne hanya memindahkan konten siaran berita dari teve teresterialnya ke 

dalam   aplikasi. Hal yang sama juga sesungguhnya sudah dilakukan oleh tv-tv lain didalam 

aplikasi televisinya. Dalam konteks ini tidak ada hal baru yang didapatkan masyarakat dalam 

berinterkasi dengan TVOne Connect.  Padalah sebagai aplikasi, TVOne Connect bisa saja 

memunculkan konten dari ANTV dan juga portal berita viva.co.id. Artinya, aplikasi tvOne 

Connect tak hanya “menjual” produk-produk teresterial TVOne nya saja. Seharusnya dengan 

memiliki aplikasi tvOne Connect maka masyarakat bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dan 

hal baru lainnya dibandingkan dengan aplikasi teve lain. Misalnya saja, dengan aplikasi TVOne 

https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
https://id.wikipedia.org/
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Connect masyarakat bisa menyaksikan siaran 2 televisi Grup Viva, yaitu ANTV dan tvOne, 

sekaligus bisa mengakses berita-berita dari portal viva.co.id. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sumber : www.youtube.com 

Gambar. 10 
Aplikasi tvOne Connect 

 

Masyarakat yang ingin berinteraksi dengan TVOne Connect hanya mendapatkan konten-

konten teresterial TVOne saja. Padahal aplikasi tersebut jika didukung oleh layanan tambahan 

lainnya, bisa menjadi sumber pendapatan bagi industri media TVOne. Cara berpikirnya 

sederhana, bagaimana aplikasi TVOne Connect bisa diunduh secara meluas oleh masyarakat 

dan digunakan secara aktif sehari hari? Maka jawabannya, TVOne Connect jangan hanya hanya 

menampilkan isi siaran TVOne teresterialnya saja, tetapi berikan manfaat lainnya bagi 

masyarakat yang ingin berinteraksi dengan TVOne Connect. Jika aplikasi itu diunduh secara 

masif dan digunakan secara aktif, bukan tidak mungkin TVOne bisa menyerap peluang iklan 

yang kini mulai bergeser ke lini digital.  

 

Konvergensi Dalam Organisasi tvOne 

Melahirkan kebijakan dengan membentuk divisi digital di tvOne, tentu tidak mudah bagi 

culture perusahaan. Core bisnis TVOne memang sebagai televisi berita yang mengolah 

http://www.youtube.com/
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informasi menjadi produksi berita kemudian disiarkan secera tersterial, bukan modal dasar 

yang baik dalam memasuki gelanggang konvergensi media. Tantangan menjalankan unit bisnis 

ini datang dari dalam tubuh perusahaan sendiri. Ada semacam kurang pahamnya awak redaksi 

TVOne dalam menyikapi bagaimana hidup di alam konvergensi media.  

Stakeholder redaksi tvOne adalah para senior – senior jurnalistik tanah air yang memulai 

karir ke-wartawan-nya sejak puluhan tahun lalu. Mereka cenderung baru mempelajari apa itu 

konvergensi, bagaimana menghadapi dan menggunakannya.  Keberadaan divisi digital tvOne 

pun sepertinya dipandang hanya sebagai bagian unit kerja saja, bukan mendapat perhatian 

penuh dalam rangka peralihan core bisnis tvOne dari teresterial menjadi digital.  Stakeholder 

redaksi belum melihat sepenuhnya bahwa divisi digital bisa menjadi alat utama perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan.  

Selama ini sejumlah pejabat di redaksi masih melihat bahwa program berita reguler di 

tvOne dalam platform Free to Air atau teresterial masih bisa diandalkan dalam perolehan rating 

dan share serta menghasilkan keuntungan buat perusahaan. Belum lagi keberadaan divisi 

digital tvOne, newsroom tvOne, dan redaksi vivanews.com bertempat di gedung yang berbeda. 

Hal ini menyulitkan komunikasi dan koordinasi dalam mengolah berita dan 

mendistribusikannya secara teresterial maupun digital. Saat ada peristiwa besar seperti 

jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang Jawa Barat, divisi digital, redaksi tvOne 

dan redaksi vivanews.com tidak saling berkumpul untuk membahas bagaimana mengemas 

peristiwa ini dengan baik dengan berbagai platform medium agar penonton cukup mengikuti 

tvOne (apapun mediumnya) maka kebutuhan informasinya dapat terpenuhi.  

Sebagai organisasi, tvOne tidak menggunakan pendekatan teori bagaiman sebuah 

keputusan di dalam organisasi di jalankan. Sebuah keputusan tak hanya cukup diputuskan dan 

dijalankan saja. Ada langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh semua unit didalam 

organisasi itu untuk melihat dan memantau keberhasilan dan pencapaian dari sebuah 

keuptusan yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam konteks organisasi di tubuh tvOne dalam 

rangka menjalankan langkah awal konvergensi di medianya, mereka tidak peka terhadap 

komunikasi organisasi dibalik sebuah kebijakan.  

Randy Hirokawa & Dennis Gouran dalam buku EM. Griffin A First Look at Communication 

Theory (2015) mengeluarkan sebuah teori organisasi yaitu teori Functional Perspective on 
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Group Decision Making. Menurut Hirokawa dan Gouran, teori komunikasi organisasi ini 

memiliki peranan yang sangat aktif dalam menentukan kualitas suatu keputusan. Ia 

menganggap bahwa diskusi kelompok adalah instrumen yang digunakan untuk menciptakan 

realitas sosial dalam hal keputusan itu dibuat. Diskusi membuat pengaruh yang kuat pada hasil 

akhir dari suatu kelompok. Ada 4 fungsi dalam membuat keputusan yang efektif menurut 

Hirokawa, yaitu (1) Problem Analysis, (2) Goal Setting, (3) Identification of Alternatives, and 

(4) Evaluation of Positive and Negative. 

Sebagai salah satu televisi berita di Indonesia, tvOne hanya melahirkan kebijakan strategis, 

yaitu membentuk divisi digital. Divisi baru ini bertugas membawa tvOne masuk kedalam 

gelanggang digitalisasi new media. Sejumlah persiapan dilakukan divisi anyar ini, antara lain 

menyiapkan chanel – chanel program unggulan tvOne di platform YouTube. Harapannya, 

dengan adanya divisi digital, tvone sebagai perusahaan media tetap eksis tanpa kehilangan 

penontonnya dan tanpa kehilangan pendapatannya. Tetapi divisi ini tidak didukung oleh 

komunikasi lintas medium, lintas sektoral, hingga lintas stakeholder VIVA Grup. Tidak ada 

strategis dari semua lini dan sektoral di bawah VIVA Grup dalam menyikapi sebuah inovasi 

didalam tubuh organisasi. 

 

 

SIMPULAN 

 

Di tengah arena digital yang kian berlari kencang, sejumlah perusahaan media televisi di 

tanah air makin serius mengurus divisi digitalnya. Sejumlah media kompetitor tvOne terus 

membenahi aspek siaran digitalnya. Sementara tvOne masih harus menghadapi tantangan dari 

dalam, menyatukan budaya baru dalam bisnis proses menggunakan new media. Internal bisnis 

proses dengan hadirnya divisi digital di tvOne sepertinya belum berjalan baik.  Sinergitas 

antara redaksi dan divisi digital pun belum dilakukan secara maksimal. Belum ada pola 

komunikasi yang mampu membawa redaksi dan divisi digital berjalan beriringan dalam 

menghadapi tantangan digitalisasi new media demi menambah pundi-pundi keuntungan 

perusahaan.   
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Dalam konteks ini, tvOne sebagai televisi berita tidak menyikapi era konvergensi dengan 

baik. Kanal digital berbasis internet tidak disikapi secara utuh dan menyeluruh. Langkah tvOne 

menggunakan youtube, media sosial, dan website hanya langkah pragmatis saja demi 

menggunakan medium digital. Pengelolaan konten berita, hasil produksi berita, hingga 

komunikasi dan kordinasi di antara divisi digital, tvOne, dan vivanews.com tidak saling 

terintegrasi. Maka yang terjadi, masing-masing dari unit kerja itu berjalan sendiri-sendiri. 

Hal ini tidak sesuai dengan teori konvergensi yang sudah penulis uraikan di bagian 

pendahuluan dan kerangka teori. Dari sejumlah teori yang penulis sampaikan, konvergensi 

media adalah pengabungan berbagai platform media antara tv dan online yang menyatu 

menggunakan kanalisasi berbasis internet. Meski pun tvOne memiliki vivanews.com, facebook 

dan instagram tvOne, masing – masing tidak saling terintegrasi dan tidak saling bersinergi. 

Kondisi ini tidak sejalan dengan apa yang Henry Jenkins (2006) sampaikan tentang 

konvergensi, bahwa konvergensi media lebih dari sekadar pergerseran teknologi. Konvergensi 

mengubah hubungan antara teknologi, industri, pasar, genre, dan audiensi yang ada. 

Konvergensi melibatkan baik perubahan dalam cara media diproduksi dan perubahan dalam 

cara media dikonsumsi (Convergence Culture, NY University Press, 2006, 15-16). 

Secara organisasi, tvOne tidak menjalankan kaidah-kaidah organisasi yang baik. Tidak ada 

evaluasi berkala untuk menilai maksimal tidaknya fungsi dan peran divisi digital. Tidak ada 

evaluasi mengenai program kerja dan target kerja yang ingin dicapai dalam rangka memasuki 

konvergensi media. Jika hak ini tidak dilakukan, bagaimana tvOne secara organisasi media 

massa bisa maksimal memasuki gelanggang konvergensi dan sipa bersaing dengan meia massa 

lainnya. Saat kordinasi, evaluasi, dan komunikasi antara divisi digital, tvOne, dan vivanews.com 

tidak berjalan baik, maka organisasi itu tidak berjalan efektif.  

Seperti yang disampaikan Randy Hirokawa & Dennis Gouran dalam teori Functional 

Perspective on Group Decision Making, bahwa diskusi kelompok adalah instrumen yang 

digunakan untuk menciptakan realitas sosial dalam hal keputusan itu dibuat.  Ada 4 fungsi 

dalam membuat keputusan yang efektif menurut Hirokawa, yaitu (1) Problem Analysis, (2) 

Goal Setting, (3) Identification of Alternatives, and (4) Evaluation of Positive and Negative 

(Griffin, A First Look at Communication Theory, 2015: 217). 
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Keempat fungsi teori itu tidak berjalan di tvOne. Analisis masalah hanya terjadi diawal 

yang kemudian melahirkan divisi digital tvOne. Selanjutnya target dan tujuan divisi tersebut 

menjadi bias karena tidak adanya fokus perhatian dari stakeholder tvOne maupun stakeholder 

VIVA Grup. Stakeholder tidak pernah membahas secara khusus pencapaian dari divis digital 

lintas divisi maupun lintas platform. Dengan demikian hasil akhirnya pun tidak ada ukuran 

yang jelas apakah sudah sesuai atau tidak.  

Berdasarkan pertanyaan pada fokus penelitian, penulis berkesimpulan bahwa: TvOne 

sebagai industri televisi, menyikapi era konvergensi media dengan solusi pragmatis saja. Tidak 

ada evaluasi menyeluruh, tidak ada rencana dan strategi dalam memasuki arena 

“pertempuran” konvergensi media. 

TvOne sebagai organisasi media massa belum siap menghadapi peluang di era konvergensi 

media. Dengan demikian organisasi tvOne belum jelas kemana arah konvergensinya, padahal 

peluang kehilangan penonton dan berkuranganya pemasukan iklan sudah didepan mata. 

Untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan konvergensi media, tvOne harus segera 

berbenah. Perubahan teknologi industry media massa di era industry 4.0, bukan lagi 

menghasilkan keniscayaan akan perubahan namun keharusan untuk segera berubah sekarang 

juga. Maka sejumlah saran yang penulis anggap perlu untuk membenahi tvOne agar siap dan 

berhasil memenangkan arena konvergensi media, adalah sebagai  berikut: 

TvOne harus mulai fokus memberi perhatian terhadap divisi digital. Jangan membiarkan 

divisi ini berjalan sendiri tanpa arahan atau evaluasi, hanya sekedar ada unit kerja yang 

mengurusi ranah digital saja. Bentuk ulang divisi digital tvOne dari sekedar unit kerja menjadi 

bagian dari newsroom atau redaksi tvOne berskala besar yang membawahi redaksi tvOne, 

website dan media sosial tvOne, serta redaksi vivanews.com. Ini memudahkan dalam 

menentukan arah kebijakan redaksional yang langsung diikuti semua bagian redaksi. 

Perlu adanya assesment ulang terhadap karyawan dan wartawan tvOne untuk memetakan 

kekuatan SDM dalam rangka penempatan dan penguatan divisi digital. Sudah waktunya tvOne 

memiliki newsroom atau redaksi yang luas secara ukuran ruangan. Didalamnya terdapat divisi 

digital, redaksi tvOne, dan redaksi vivanews.com. Keberadaan masing-masing unit itu dalam 

satu atap memudahkan dalam komunikasi dan kordinasi redaksi demi produksi dan distribusi 

berita yang lebih cepat.   
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Selain itu, penulis juga memberikan sedikit perhatian bagi perkembangan dan masa depan 

aplikasi tvOne Connect yang dimiliki tvOne sekarang. Bagi penulis, aplikasi tersebut bisa jadi 

pintu masuk pendapatan iklan bagi perusahaan jika digarap dengan baik dan maksimal. Perlu 

ada terobosan bagi aplikasi tersebut agar masyarakat bisa mengunduhkan secara masif dan 

menggunakannya secara aktif. Maka dengan demikian tvOne Connect harus memberikan 

keunggulan alternatif lainnya. Memang hal ini tidak mudah, tetapi menyiapkan hal tersebut 

sama dengan menyongsong gelombang perubahan teknologi media massa di era industri 4.0 

dengan kekuatan penuh dan tidak cuma sekedar bertahan.  

Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, program televisi tak hanya bisa 

dinikmati hanya dengan menonton tv di rumah saja melainkan sudah masuk ke perangkat 

gawai yang hampir semua masyarakat di Indonesia memilikinya. Generasi milenial yang tak 

bisa hidup tanpai gawai menjadi sasaran program pemasaran televisi. Salah satu karakteristik 

kaum milenial adalah menjadikan gawai atau smartphone menjadi “pendamping” hidup 

mereka. Mulai urusan makanan, transportasi, tiket, hotel, dll, mereka cari dengan aplikasi.  Saat 

produk atau program televisi bisa diakses menggunakan perangkat smartphone, ini bisa jadi 

pintu masuk datangnya iklan - iklan yang mulai bergeser ke media online. Dengan demikian, 

media televisi tidak kehilangan pemasukan dari iklan meski era new media kini menjadi 

ancaman.  

Aplikasi tvOne connect harus menjadi sarana tvOne sebagai media televisi nasional dalam 

menjangkau dan bersentuhan dengan masyarakat. Untuk ituSaran penulis terhadap aplikasi 

tvOne Connect: Video on Demand, Masyarakat pengguna aplikasi tvOne connect bisa memilih 

sendiri video atau program acara yang disuka, hal ini memungkinkan pengguna tvOne connect 

tetap melihat acara atau program yang disuka meski sudah terlewat.  

Suara Kita, Ini salah satu cara baru tvOne dalam bersentuhan dengan masyarakat. Jika 

selama ini kolom opini hanya ada di media cetak saja, ini pertama kalinya media televisi 

menghadirkan kolom opini “suara kita”. kolom ini seperti kompasiana yang menyediakan 

ruang bagi masyarakat untuk menulis artikel opini seputar isu-isu terkini yang jadi headline 

tvOne. Ini juga memungkinkan orang untuk meng-unduh tvOne connect untuk mengirim artikel 

opininya. 
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Multi Connected, Aplikasi ini benar-benar memudahkan orang didalam kehidupan sehari-

hari. tvOne connect juga tersambung dengan layanan Gojek, Traveloka, Garuda Indonesia. 

Dengan menggunakan aplikasi tvOne connect, masyarakat bisa meng-akses 3 layanan tersebut 

tanpa harus keluar dari aplikasi tvOne connect. 

Multi Broadcast, Aplikasi ini memungkinkan masyarakat meng-update berita daerah yang 

masuk dalam produksi biro tvOne di daerah, seperti Medan, bandung, Surabaya, dan Makassar. 

Biro- biro itu memiliki kuota 1,5 jam perhari untuk siaran lokal daerah. Siaran tersebut 

dilakukan secara lokal di daerah biro masing- masing. Alokasi durasi siaran, setengah jam pada 

pukul 05.30, setengah jam pukul 13.00, setengah jam 19.30, dengan mengikuti waktu Indonesia 

di masing- masing biro tersebut. Nah siaran berita dari biro tvOne juga bisa diakses dari 

aplikasi tvOne connect. Selain itu ada layanan berita Internasional dari Aljazeera tv & Reuters. 

Hal ini membuat pengguna tvOne connect bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

dunia lengkap dengan gambar videonya. Berita yang ditampilkan Aljazeera & Reuters mash 

dalam bentuk bahasa Inggris tvOne respon, Inilah tempat yang membuat tvone dan masyarakat 

pengguna aplikasi tvOne connect terus bersentuhan dan berhubungan. Fitur tvOne respon 

adalah tempat bagi masyarakat untuk bertanya, menyampaikan masukan, bahkan keluhan 

seputar aplikasi tvOne connect yang di gunakan. Keluhan atau pertanyaan tersebut bisa 

langsung disampaikan di kolom ini 24 jam, nanti ada divisi IT tvOne yang akan segera merespon 

pertanyaan-pertanyaan masyarakat. 

Berita Anda, Satu lagi kelebihan tvOne connect memungkinkan masyarakat yang memiliki 

aplikasi ini bisa mengabarkan tentang informasi terbaru yang dialaminya. Misalnya ada pohon 

tumbang, kecelakaan, kebakaran, tawuran warga, masyarakat bisa segera mengabarkannya 

melalui fitur Berita Anda setelah meng-klik tvOne connect dari ponsel. Ada tempat untuk 

unggah foto atau video (durasi max 1 menit), dan tempat untuk tulisan informasi terkait 

peristiwa tersebut. Admin pada fitur ini harus agresif merespon berita dari warga untuk 

memperdalam informasi lebih detail. Jika informasinya mengandung nilai berita besar, 

sementara tim peliputan belum bisa menjangkau lokasi, orang tersebut bisa dihubungi untuk 

Live by Phone pada program berita reguler terdekat waktunya atau program berita terkini. Fitur 

ini membuat tvOne sebagai stasiun televisi terus berkomunikai dua arah dengan masyarakat.  
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Enam kelebihan diatas adalah terobosan baru tvOne di dunia bisnis media televisi dalam 

negeri. TvOne harus jeli melihat bagaimana perkembangan new media digital berbasis internet 

terus tumbuh pesat. Konvergensi yang diisi oleh digitalisasi bisa menjadi cara baru tvOne 

dalam memasuki arena gelanggang konvergensi media saat ini. Dengan aplikasi tvOne connect, 

tvOne menjadi satu-satunya televisi tanah air yang benar-benar memanfaatkan peluang  new 

media demi perkembangan bisnis media di masa depan. 

 

REFERENSI 
 

Baran, Stanley J. 2014. Teori Komunikasi Massa – edisi 5. Jakarta: Salemba Humanika. 
 
Flew, Terry. 2005. New Media, Oxford University Press. 
 
Gemiharto, Ilham. 2015, Teknologi 4G-LTE dan Tantangan Konvergensi Media di Indonesia, 

Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 3, No.2, Desember 2015. Universitas Padjadjaran, 
Bandung.  Diunggah pada 31 Oktober 2018, pukul 13.00 wib. 
(http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/7409) 

 
Griffin, Em.  2015. A First Look at Communication Theory, 9th Edition. New York, Amerika 

Serikat: McGraw-Hill Education.  
 
Gumelar, Rangga Galura. 2013, Konvergensi Media Online, Journal of Communication Science 

LONTAR, Vol. 2, No. 2, 2013. Jakarta. Diunggah pada 15 November 2018, pukul 11.00 wib. 
(http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article/view/343) 

 
Hartanti, Lisa Esti Puji. 2015, Kebijakan MediaTelevisi Di Era Media Baru, Jurnal Penelitian 

InterAct, Vol. 4, No. 1, Mei, 2015,  Prodi Komunikasi, Unika Atma Jaya, Jakarta.  Diunggah 
pada 15 November 2018, pukul 11.00 wib. 
(http://ojs.atmajaya.ac.id/index.php/fiabikom/article/view/730/0) 

 
Haryati. 2012, Ekologi Media di Era Konvergensi, Jurnal Penelitian Balai Pengkajian dan  

Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI), Observasi Vol.10, No.2, Tahun 
2012,Bandung.  Diunggah pada 31 Oktober 2018, pukul 13.00 wib. 
(https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/observasi/article/view/72)  

 
Hidayat, Rizki. 2015, Analisis Manajemen Penyiaran di Era Teknologi Informasi (Konvergensi 

Media), Jurnal Konvergensi, Vol 1, no. 1, Tahun 2015. Universitas Paramadina, Jakarta.  
Diunggah pada 1 November 2018, pukul 13.00 wib. 
(http://journal.paramadina.ac.id/index.php/IK/article/view/173/80) 

 
Jenkins, Henry. 2006. Where Old and New Media Collide, Amerika Serikat : NY University Press.  
 

http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/7409
http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article/view/343
http://ojs.atmajaya.ac.id/index.php/fiabikom/article/view/730/0
https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/observasi/article/view/72
http://journal.paramadina.ac.id/index.php/IK/article/view/173/80


 

105 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

Kasali, Rhenald. 2017. Disruption, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,  
 
Laughey, Dan. 2009. Media Studies Theories and Approaches,UK, Harpenden, Herts: Kamera 

Books. 
 
Moleong, Lexi J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,  
 
Pribadi, Muhammad Adi, dkk. 2017, Perspektif Praktisi Televisi Indonesia Terhadap Konvergensi 

Televisi dan Internet Dalam Persaingan Penyajian Infromasi di Internet, Jurnal Ilmu sosial, 
Humaniora, dan seni, Vol 1, No. 1, tahun 20017, Universitas Tarumanegara, Jakarta.  
Diunggah pada 1 November 2018,  Pukul 13.00 wib. 
(https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/372) 

 
Respati, Wira. 2014, Transformasi Media Massa Menuju Era Masyarakat Informasi Indonesia, 

Jurnal Humaniora, Vol. 5, No.1, April 2014, Binus University, Jakarta.  Diunggah pada 1 
November 2018, pukul 13.00 wib. 
(http://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/2979) 

 
Situmorang, James R. (2012), Pemanfaatan Internet Sebagai New Media, Dalam Bidang Politik, 

Bisnis, Pendidikan, dan Sosial Budaya, Jurnal penelitian Fisip Universitas Parahyangan, 
Bandung.  Diunggahpada 31 Oktober 2018, pukul 13.00 wib. 
(https://media.neliti.com/media/publications/73847-ID-pemanfaatan-internet-sebagai-
new-media-d.pdf). 

 
 
Internet 
 
Farouk, Yazir. 2016. Bila ini terjadi, TV konvensional terancam punah di indonesia,  suara.com,  

13 Oktober 2016, Jakarta. Diunduh pada 15 November, pukul 10.00 wib. 
https://www.suara.com/tekno/2016/10/13/095904/bila-ini-terjadi-tv-konvensional-
terancam-punah-di-indonesia 

 
Hadi, Parni. 2016. Pemred dan redaktur terancam menganggur, Antaranews.com, Senin, 11 

April 2016,  Jakarta. Diunduh pada 15 November 2018, pukul 10.00 wib. 
(https://www.antaranews.com/berita/554690/pemred-dan-redaktur-terancam-
menganggur) 

 
Laksono, Dandhy Dwi.2017, TVOne, Drama Turki, dan PKI, terbitan Geotimes,, 27 September 

2017,Jakarta. Diunduh pada 16 November 2018, pukul 21.00 wib.  
(https://geotimes.co.id/kolom/politik/tv-one-drama-turki-dan-pki/) 

https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/372
http://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/2979
https://media.neliti.com/media/publications/73847-ID-pemanfaatan-internet-sebagai-new-media-d.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/73847-ID-pemanfaatan-internet-sebagai-new-media-d.pdf
https://www.suara.com/tekno/2016/10/13/095904/bila-ini-terjadi-tv-konvensional-terancam-punah-di-indonesia
https://www.suara.com/tekno/2016/10/13/095904/bila-ini-terjadi-tv-konvensional-terancam-punah-di-indonesia
https://www.antaranews.com/berita/554690/pemred-dan-redaktur-terancam-menganggur
https://www.antaranews.com/berita/554690/pemred-dan-redaktur-terancam-menganggur
https://geotimes.co.id/author/dandhydwilaksono/
https://geotimes.co.id/kolom/politik/tv-one-drama-turki-dan-pki/


 

106 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

 

Lubis, Mila. 2017. Tren Baru Di Kalangan Pengguna Internet Di Indonesia, terbitan Nielsen, 26 
Juli 2017.  Jakarta.  Diunduh pada 16 November 2018, pukul 21.00 wib. 

(https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/TREN-BARU-DI-KALANGAN-
PENGGUNA-INTERNET-DI-INDONESIA.html) 

 
Yusuf , Oik.  2017. Ada YouTube, Bagaimana Masa Depan TV?, Kompas.com,  5 Oktober 2017, 

Jakarta. Diunduh pada 15 November 2018, pukul 10.00 wib.  
(https://tekno.kompas.com/read/2017/10/05/20020047/ada-youtube-bagaimana-
masa-depan-tv-.)  
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Konvergensi_media 
 
Koran KOMPAS, edisi 23/12/17: hal 12. 
 
 
 
 
*Taufan Hariyadi, 
mahasiswa Universitas Paramadina Jakarta 

taufan.hariyadi@gmail.com 
 

 
 

 

 

  

http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/TREN-BARU-DI-KALANGAN-PENGGUNA-INTERNET-DI-INDONESIA.html
https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/TREN-BARU-DI-KALANGAN-PENGGUNA-INTERNET-DI-INDONESIA.html
https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/TREN-BARU-DI-KALANGAN-PENGGUNA-INTERNET-DI-INDONESIA.html
https://tekno.kompas.com/read/2017/10/05/20020047/ada-youtube-bagaimana-masa-depan-tv-
https://tekno.kompas.com/read/2017/10/05/20020047/ada-youtube-bagaimana-masa-depan-tv-
https://id.wikipedia.org/wiki/Konvergensi_media


 

107 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

Bagaimana Program Talkshow Politik  
Menghasilkan Uang? 

(Studi Kasus Komodifikasi Program Talkshow Politik 
dan Pekerja CNN Indonesia) 

 

Oleh Alfian Sumedyo Raharjo, 
 Cut Ika Melanie* 

 

 

ABSTRAK 

Ekonomi politik media mengungkap bagaimana proses komodifikasi pada sebuah perusahaan 

media yang mengemas informasi aktual program talkshow pemilu berlangsung. CNN Indonesia 

yang menjadi bagian dari grup TransMedia juga menjalankan praktik ekonomi politik 

medianya melalui berita-berita politik pilihan yang menghadirkan narasumber-narasumber 

yang ditunggu publik sebagai sarana mendekatkan dan mengajarkan publik budaya 

berdemokrasi lewat isu-isu politik jelang pemilihan umum 2019 nanti. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa CNN Indonesia melakukan komodifikasi berita politik secara mendalam 

melalui isi berita politik programtalkshownya untuk mendapatkan perhatian publik secara luas 

dan keuntungan bagi perusahaan. Media sebagai sebuah industri tak bisa dilepaskan dari 

perolehan keuntungan. Keuntungan menjadi tujuan utama sebuah media berdiri. 

 

Kata Kunci: Ekonomi Politik Media, Komodifikasi, Berita Politik, Anchor Talkshow, CNN 

Indonesia TV 

  

 

PENDAHULUAN  

 Media televisi di Indonesia memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki 

keinginan untuk berkecimpung di bidang media massa, terutama untuk menyalurkan bakatnya 

di industri televisi. Mereka diberikan kesempatan untuk lebih mengeksplorasi kemampuan 

mereka. Dan tentu saja ini menjadi peluang mereka untuk memberikan nilai tambah bagi 

pekerja. Seperti gayung bersambut, kesempatan ini juga merupakan harapan yang dirasakan 
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oleh media itu sendiri, terutama dalam hal peluang bisnis. Media tentu saja melihat hal ini 

sebagai bagian dari bentuk ekonomi politik media. Karena media memanfaatkan segala bentuk 

kemungkinan untuk bisa diproduksi dan mendapatkan keuntungan yang semakin besar. 

 Tak hanya itu media televisi juga perlu memperhatikan soal isi atau konten. Untuk 

mendapatkan keuntungan bagi pemilik modal, tentu saja media harus menyajikan isi berita 

yang di sukai oleh khalayak. Media televisi tak bisa memberikan isi atau konten tanpa melihat 

keinginan pasar. 

Proses penyesuaian yang dilakukan itu dinamakan komodifikasi. Komodifikasi diartikan 

sebagai proses transformasi nilai guna menjadi nilai tukar (Mosco, 2009). Komodifikasi 

berhubungan dengan bagaimana proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya 

menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar. Memang terasa aneh, karena 

produk media umumnya adalah berupa informasi dan hiburan. Sementara kedua jenis produk 

tersebut tidak dapat diukur seperti halnya barang bergerak dalam ukuran-ukuran ekonomi 

konvensional.  

Kendati keterukuran tersebut dapat dirasakan secara fisikal, tetap saja produk media 

menjadi barang dagangan yang dapat dipertukarkan dan bernilai ekonomis. Dalam lingkup 

kelembagaan, awak media dilibatkan untuk memproduksi dan mendistribusikannya ke 

konsumen yang beragam. Boleh jadi konsumen itu adalah khalayak pembaca media cetak, 

penonton televisi, pendengar radio, bahkan negara sekalipun yang mempunyai kepentingan 

dengannya. Nilai tambahnya akan sangat ditentukan oleh sejauhmana produk media 

memenuhi kebutuhan individual maupun sosial.  

Konsep komodifikasi sebenarnya berawal dari ide Karl Marx, yaitu suatu bentuk 

transformasi dari hubungan yang awalnya terbebas dari hal hal yang bersifat diperjualbelikan, 

menjadi hubungan yang bersifat komersil. Hal ini dalam artian bahwa hubungan sosial 

terreduksi menjadi hubungan pertukaran. Komodifikasi juga bisa diartikan sebagai proses 

transformasi nilai guna menjadi nilai tukar.  

Dalam konteks industri komunikasi ada tiga aspek di dalamnya, yaitu isi media, khalayak 

dan pekerja. Komodifikasi konten media melibatkan proses transformasi isi pesan agar dapat 
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lebih di terima pasar. Sementara komodifikasi khalayak adalah transformasi khalayak yang 

menjadi komoditas yang diperjualbelikan media kepada pengiklan. Dan proses ini merupakan 

hubungan resiprokal antara khalayak, media dan pengiklan. Komodifikasi pekerja adalah 

transformasi proses kerja dalam kapitalisme. Pekerja merupakan kesatuan konsep dari 

kekuatan invasi, imajinasi dan pekerjaan desain serta pelaksanaan, atau kekuatan untuk 

melaksanakannya. Dalam proses komodifikasi, tindakan modal untuk memisahkan konsepsi 

dari eksekusi, ketrampilan dan kemampuan untuk melaksanakannya (Mosco, 2009). 

Jika kita melihat media itu sendiri, media bisa dikatakan sebagai agen yang 

mempropagandakan nilai nilai tertentu yang didesakkan kepada publik. Pada model 

propaganda ini, fokusnya adalah pada perbedaan antara kekayaan dan kekuatan juga berbagai 

efek media massa yang bersifat multilevel dai berbagai kepentingan dan pilihan (Noam 

Chomsky, 1988). Dalam model teori propaganda ini menggambarkan adanya filter yang 

merepresentasikan kekuatan politik yang ada. Dan Informasi yang disampaikan oleh media 

massa telah disaring oleh filter: 

1. Ukuran Kepemilikan dan Orientasi Profit Media 
 Media ini mempunyai keterkaitan jaringan kepemilikan dengan institusi ekonomi lainnya. 

Media cenderung dikuasai oleh sedikit orang. Mereka yang menguasai media juga memiliki 

usaha pada bidang bisnis atau politik, sehingga akibatnya media dikontrol oleh sedikit 

orang. 

2. Pengiklan 
 Pengiklan mempengaruhi isi media secara langsung ataupun tidak langsung. Isi media 

merefleksikan perspektif dan kepentingan penjual, pembeli dan produk. Dan iklan adalah 

sumber utama bahkan bagi media. 

3. Sumber Media 
 Media massa membutuhkan narasumber (sumber berita). Narasumber dapat juga 

dikatakan sebagai orang yang mengetahui kejadian, atau orang yang dianggap otoritatif 

dalam menjelaskan suatu peristiwa. Tanpa narasumber, berita di media massa hanya akan 

dianggap sebagai rumor 

4. Flak 
 Flak ini berupa respon negative pada program atau institusi media. Flak ini dapat berbentuk 

surat, petisi, gugatan hukum dan bentuk complain atau protes lainnya. FlakIni bisa muncul 

secara sporadic tetapi bisa juga secara terorganisir oleh suatu korporasi atau kekuatan 

sosial yang ada di dalam masyarakat. 

5. Ideologi Anti Komunisme 
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 Filter ini dipahami sebagai ideologi yang membantu memobilisasi dukungan publik dalam 

melawan musuh bersama. Sementara ideologi dan musuh bersama tersebut justru 

menyatukan media dan pandangan publik.   

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengangkat tentang Anchor talkshow 

Program Pemilu di CNN Indonesia. Di CNN Indonesia ada dua program talkshow, yakni Prime 

news dan Layar Pemilu Tepercaya. Dua program ini menghadirkan narasumber yang berkaitan 

langsung dengan topik bahasan di hari itu. Anchor program pemilu tak hanya membawakan 

program saja, tapi juga dijadikan senior produser untuk program tersebut. Tentu saja ini bisa 

mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dalam hal ini CNN Indonesia. Pembawaan Anchor 

yang kritis dalam program tersebut, membuat program ini disukai penonton CNN Indonesia 

dengan perolehan angka penonton yang bagus. 

Sumber : Laporan IPTV CNN Indonesia TV Bulan Maret – Agustus 2018 

Grafik.1 
Grafik Pergerakan Penonton Prime News dan Layar Pemilu Tepercaya 

 

 Dari data di atas, dapat kita lihat jumlah penoton yang menyaksikan acara Layar Pemilu 

Tepercaya meningkat cukup signifikan. Peningkatan jumlah penonton bahkan mencapai 38,6 

persen jika dibandingkan pada bulan Maret 2018 dengan jumlah penonton 20061.  Topik 

bahasan yang menarik dan sedang hangat dibicarakan masyarakat saat itu, akan di angkat 

sebagai bahasan dalam program ini. 
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 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas mengenai 

“Bagaimana Komodifikasi Anchor dan Topik Bahasan dalam Program Talkshow Pemilu CNN 

Indonesia?” 

 

KAJIAN LITERATUR  

Komodifikasi 

Media televisi di Indonesia memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki keinginan 

untuk berkecimpung di bidang media massa, terutama untuk menyalurkan bakatnya di industri 

televisi. Mereka diberikan kesempatan untuk lebih mengeksplorasi kemampuan mereka. Dan 

tentu saja ini menjadi peluang mereka untuk memberikan nilai tambah bagi pekerja. Seperti 

gayung bersambut, kesempatan ini juga merupakan harapan yang dirasakan oleh media itu 

sendiri, terutama dalam hal peluang bisnis. Media tentu saja melihat hal ini sebagai bagian dari 

bentuk ekonomi politik media. Karena media memanfaatkan segala bentuk kemungkinan 

untuk bisa diproduksi dan mendapatkan keuntungan yang semakin besar. 

 Untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik modal, tentu saja media harus 

menyajikan isi berita yang di sukai oleh khalayak. Media televisi tak bisa memberikan isi atau 

konten tanpa melihat keinginan pasar. Proses penyesuaian yang dilakukan itu dinamakan 

komodifikasi. Komodifikasi diartikan sebagai proses transformasi nilai guna menjadi nilai 

tukar (Mosco, 2009). Komodifikasi berhubungan dengan bagaimana proses transformasi 

barang dan jasa beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di 

pasar. Memang terasa aneh, karena produk media umumnya adalah berupa informasi dan 

hiburan. Sementara kedua jenis produk tersebut tidak dapat diukur seperti halnya barang 

bergerak dalam ukuran-ukuran ekonomi konvensional.  

 Konsep komodifikasi sebenarnya berawal dari ide Karl Marx, yaitu suatu bentuk 

transformasi dari hubungan yang awalnya terbebas dari hal hal yang bersifat diperjualbelikan, 

menjadi hubungan yang bersifat komersil. Hal ini dalam artian bahwa hubungan sosial 

terreduksi menjadi hubungan pertukaran. Komodifikasi juga bisa diartikan sebagai proses 

transformasi nilai guna menjadi nilai tukar. 
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 Dalam konteks industri komunikasi ada tiga aspek di dalamnya, yaitu isi media, 

khalayak dan pekerja. Komodifikasi konten media melibatkan proses transformasi isi pesan 

agar dapat lebih di terima pasar. Sementara komodifikasi khalayak adalah transformasi 

khalayak yang menjadi komoditas yang diperjualbelikan media kepada pengiklan. Penelitian 

dalam jurnal ini hanya membahas komodifikasi isi berita atau konten berita politik serta 

pekerja CNN Indonesia. 

Ekonomi politik media fokus pada evolusi komunikasi massa atau media sebagai 

komoditas yang dihasilkan dan didistribusikan oleh organisasi pencetak profit dalam dunia 

industri kapitalis. Atau dengan kata lain media sebagai bisnis atau lembaga ekonomi. 

Komersialisasi sumber daya komunikasi merupakan komodifikasi komoditas barang dan jasa 

yang dijual perusahaan media pada konsumen untuk mendapatkan keuntungan (Janet Wasco, 

2011). Situasi ini memicu perusahaan media untuk melakukan perluasan bisnis melalui 

diversifikasi atau pengembangan lini-lini bisnis baru.  

TransMedia melakukannya. Praktik integrasi vertikal TransMedia berlangsung saat 

membeli mayoritas saham telkomvision kemudian mengubah namanya menjadi Transvision. 

Integrasi vertikal adalah saat perusahaan menambahkan jaringan suplai yang sama namun 

berada pada level produksi yang berbeda. Transvision menjadi saluran penyedia konten-

konten informasi dan hiburan yang dipasok dari seluruh program acara TransMedia. Serta 

menjadi satu-satunya sarana penyiaran seluruh item stasiun TV berita CNN Indonesia.  

Secara bertahap TransMedia juga melakukan integrasi horizontal dengan mengakuisisi 

TV7 dan mengubah namanya menjadi Trans7, mengakuisisi Detik.com, lalu berafiliasi dengan 

CNN Internasional membentuk CNN Indonesia TV dan CNN Indonesia.com, serta terakhir CNBC 

TV dan CNBC.com. Saat perusahaan media menjadi besar dan memiliki perusahaan yang 

bergerak dibidang yang sama biasanya akan menuntut perusahaan untuk bersinergi satu sama 

lain. 

 
Komodifikasi Pekerja  

Ekonomi politik telah menjadi salah satu perspektif penting dalam studi komunikasi. Sejak 

tahun 1940-an, pendekatan ini telah memandu banyak studi komunikasi di dunia dan terus 
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berkembang hingga sekarang. Vincent Mosco mendefiniskan ekonomi politik dalam dua 

pengertian. Dalam arti sempit, ekonomi politik adalah studi tentang hubungan sosial, 

khususnya hubungan kekuasaan, yang secara bersama-sama membentuk produksi, distribusi, 

dan konsumsi beragam sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi. Dalam definisi yang 

lebih umum dan ambisius, ekonomi politik merupakan studi tentang kontrol dan kelangsungan 

hidup dalam kehidupan sosial.  

Terdapat empat karakteristik yang menjadi ciri gagasan ekonomi politik, yakni sejarah, 

totalitas sosial, filsafat moral, dan praksis (Mosco, 2009). Ekonomi politik selalu 

mengutamakan tujuan memahami perubahan sosial dan transformasi sejarah. Karl Marx 

merespons perdebatan awal ekonomi politik itu dengan secara kritis menilai kekuatan dinamis 

dalam kapitalisme dan hubungan antara kapitalisme dengan bentuk-bentuk lain organisasi 

ekonomi politik. Karakteristik kedua dari ekonomi politik adalah perhatiannya dalam menilai 

masyarakat secara keseluruhan atau totalitas hubungan-hubungan sosial yang membentuk 

kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Karakteristik ketiga ekonomi politik adalah 

komitmennya pada filsafat moral, yang berarti bahwa pendekatan ini memperhatikan nilai-

nilai yang membantu membentuk perilaku sosial dan tentang prinsip-prinsip moral yang 

seharusnya memandu upaya mengubahnya. Karakteristik keempat ekonomi politik adalah 

praksis sosial, atau kesatuan fundamental dalam pemikiran dan tindakan. Para penganut 

ekonomi politik secara konsisten melihat kehidupan intelektual sebagai sarana untuk 

melakukan perubahan sosial dan intervensi sosial sebagai sarana mengem- bangkan ilmu 

pengetahuan.  

Proses transformasi komodifikasi pekerja dalam media terbagi dalam tiga  yaitu, Separate, 

Concentrate dan Reconstitute.(Mosco, 2009). Jika kita bedah secara lebih jelas, Separate adalah 

memisahkan konsep dengan eksekusinya, maksudnya adlah konsep mutlak dari suatu hal akan 

terabaikan, ketika ada bagian lain yang dianggap lebih menarik dan mendatangkan keuntungan 

tanpa harus terikat dengan aturan yang ketat. Concentrate lebih terkait soal pemusatan 

kekuasaan. Tentu saja pusat kekuasaan berada di tangan para pemilik modal. Sehingga para 

pemilik modal inilah yang nantinya bisa menunjukkan pengaruhnya dalam komodifikasi 

pekerja. Reconstitute lebih pada mendistribusikan kembali kemampuan dan kekuatan pada 

level produksi. Harapannya tak lebih untuk melanggengkan posisi dan kekuasaan. 
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Dalam beberapa kasus, bentuk eksplorasi pekerja dari yang hanya menguasai satu 

kemampuan saja menjadi banyak kemampuan, dirasa akan lebih memberikan keuntungan 

yang besar bagi kedua belah pihak, pekerja dan perusahaan. Karena tujuan media saat 

melakukan komodifikasi pekerja ialah perhitungan keuntungan yang akan mereka dapat. Dan 

bagi pemilik media hanya untuk mendapatkan keuntungan besar dengan mengesampingkan 

apa yang akan terjadi pada para pekerjanya. 

Tak bisa dipungkiri, saat ini kapitalisme telah menguasai dimensi kehidupan masyarakat 

yang pada akhirnya interaksi dalam berkehidupan selalu ditandai dengan pemiskinan makna 

hidup yang autentik. Kebebasan untuk mengaktualkan dimensi kehidupan dalam masyarakat 

sebagai ciri autentik kehidupan masyarakat yang mampu memaknai kekebasan dirinya diganti 

oleh adanya kegiatan pertukaran nilai uang yang secara obyektif menimbulkan keterasingan 

hidup (Lukacs, 1972). 

Pekerja merupakan penggerak kegiatan produksi. Bukan hanya produksi sebenarnya, tapi 

juga distribusi. Pemanfaatan tenaga dan pikiran mereka secara optimal dengan cara 

mengkonstruksi pikiran mereka tentang bagaimana menyenangkannya jika bekerja dalam 

sebuah institusi media massa, walaupun dengan upah yang tak seharusnya.  

Dalam komodifikasi tenaga kerja ini terdapat dua proses yang bisa diperhatikan. Pertama, 

komodifikasi tenaga kerja dilakukan dengan cara menggunakan sistem komunikasi dan 

teknologi untuk meningkatkan penguasaaan terhadap tenaga kerja dan pada akhirnya 

mengomodifikasi keseluruhan proses penggunaan tenaga kerja termasuk yang berada dalam 

industri komunikasi. Kedua, ekonomi politik menjelaskan sebuah proses ganda bahwa ketika 

para tenaga kerja sedang menjalankan kegiatan mengomodifikasi, mereka pada saat yang sama 

juga dikomodifikasi.  

Komodifikasi Isi Berita (Konten) 

Proses komodifikasi dalam komunikasi melibatkan perubahan bentuk pesan dari jumlah 

data sampai sistem makna, menjadi produk yang laku dijual di pasar. Proses pembentukan isi 

komunikasi menggambarkan keseluruhan praktek hubungan sosial dalam lingkaran 

komodifikasi yang mencangkup pekerja media, konsumen dan modal (Mosco, 2009). Politik 
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Ekonomi Marxis memandangnya sebagai realisasi nilai tambah karena adanya kontrol 

kapita/modal terhadap alat-alat produksi (kepemilikan media, gedung, dsb) yang membuatnya 

menerima hasil dari pekerja lebih banyak daripada jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk 

menggaji tenaga kerja  

Proses komodifikasi dalam komunikasi melibatkan transformasi pesan, dari data-data 

menjadi sebuah sistem makna yang kemudian menjadi produk yang mempunyai nilai jual 

(Mosco, 2009). Komoditas pertama dari sebuah media massa yang paling pertama adalah 

content media. Proses komodifikasi ini dimulai ketika pelaku media mengubah pesan melalui 

teknologi yang ada menuju system interpretasi yang penuh makna hingga menjadi pesan yang 

marketable. Konten media dibuat sedemikian rupa agar disukai khalayak meskipun hal 

tersebut tidak menjadi kebutuhan penonton. Segala cara akan dilakukan termasuk 

memodifikasi konten media demi mendapatkan perhatian penonton. Inilah yang menjadi ciri 

dari ideologi ekonomi industri media. Jika komodifikasi ini berhasil maka para pengiklan akan 

tertarik untuk membeli air time dalam program sebuah media,. Inilah logika bisnis industri 

media. 

Konsentrasi media pada satu pemilik atau kelompok tertentu dapat dipastikan membawa 

konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Misalnya saja ketersediaan dan kualitas sebuah item 

berita yang harus ditampilkan disemua saluran media yang berada dalam satu payung 

perusahaan sebagai hasil pengintegrasian perusahaan. Tren tayangan media menjadi seragam 

karena mengincar pasar yang sama. Di level ini media harus mampu menampilkan isi tayangan 

yang berbeda dan terlihat lebih menarik dari media lain untuk memengaruhi khalayak dan 

memenangkan porsi kue iklan dari kompetitor secara bersamaan. Media massa berperan 

sebagai penghubung antara dunia produksi dan konsumsi. Melalui pesan-pesan yang 

disebarkan lewat iklan di media massa, peningkatan penjualan produk dan jasa sangat 

memungkinkan untuk terjadi ketika audiences terpengaruh terhadap pesan yang tampilkan 

melalui media massa tersebut. 

Produk-produk media memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Studi ekonomi politik 

media sejatinya mengkaji dan memfokuskan diri pada penyebab dan konsekuensi ekonomi, 

keuangan dan politik terhadap budaya. Ekonomi politik media sebenarnya merupakan 
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pertarungan bagaimana aspek-aspek ekonomi dan politik pada akhirnya memengaruhi 

produksi dan reproduksi budaya sebagai komoditas media massa. Dalam hal ini pendekatan 

ekonomi politik media menyoroti konsep materialisme yang didistribusikan dan disirkulasikan 

dalam praktek produksi kultural (E.Babe, 2009).  

Akar dari ekonomi politik media bermula dari pemikiran-pemikiran para ahli cultural 

studies atau studi budaya. Misalnya saja Theodore Adorno, Richard Hogart, Raymond William 

dan E.P Thompson yang mengedepankan teori tentang “Cultural Materialisme”.  

Cultural materialism adalah upaya para penganut teori kritis untuk menjelaskan bahwa 

culture atau budaya merupakan hasil produksi dan reproduksi yang disebabkan atau menjadi 

konsekuensi logika ekonomis (materialisme). Budaya telah menjadi komoditas yang dihasilkan 

dengan kepentingan tertentu pembuatnya untuk kepentingan memperoleh keuntungan 

finansial belaka (E.Babe, 2009).  

Hoggart terkonsentrasi pada tekanan kepemilikan dan aspek dari produksi teks media, 

bukan hanya sekedar konsumsi ataupun interpretasi mereka. Pertama, Hoggart memaparkan 

tentang nondeterministik, bentuk dialektikal dari analisa budaya. Di sisi lain Hoggart menulis 

bahwa menghadapi komersial indoktrinasi, orang kelas pekerja masih memiliki resistansi 

terhadap berbagai terpaan terutama dari media daripada kaum elit penguasa. Dalam keadaan 

radikal, mereka menentang media dan membentuk perlakuan untuk menolak berbagai nilai-

nilai yang disodorkan media. Hoggart juga menyebutkan kemunculan budaya massa sebagai 

sebuah "soft mass-hedonism" dan "hedonistic-group-individualism".  

Raymond Williams yang juga teoritikus Inggris menyatakan bahwa perkembangan istilah 

budaya sendiri senantiasa berubah-ubah mengikuti perkembangan kehidupan sosial, ekonomi 

dan politik kita dan pemahaman terhadap budaya ini merupakan sebuah respon dari berbagai 

peristiwa dimana pemahaman kita terhadap industri dan demokrasi didefinisikan. Kemudian 

disebutkannya bahwa sebenarnya revolusi industri dilatarbelakangi sumbangan ide dari ilmu 

pengetahuan dan kapital kepada kelas pekerja. Dan, revolusi budaya didefinisikannya sebagai 

suatu pembelajaran lanjutan termasuk kemampuan literasi dan pesatnya kemampuan 

komunikasi pada kelas masyarakat daripada golongan elite. Lalu, William dan Innis sepakat 

bahwa media popular dan vernakular memungkinkan elit untuk terkoneksi dengan masyarakat 

luas yang dapat difungsikan sebagai penyebaran ideologi.  
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CNN Indonesia TV 

Di bawah TransMedia, CNN Indonesia TV beroperasi untuk pertama kalinya sejak 17 

Agustus 2015. Peluncuran utamanya berlangsung sejak 15 Desember 2015 dalam perayaan 

ulang tahun TransMedia yang ke-14. Sementara peluncuran perdana CNNIndonesia.com 

berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2014. Siaran 24 jam sehari CNN Indonesia dapat 

disaksikan disaluran berbayar Transvision, UseeTV serta livestreaming di CNNIndonesia.com. 

Berada dalam naungan payung perusahaan TransMedia, CNN Indonesia TV menjadi bagian 

dari strategi CNN international commercial’s content sales and partnership group yang 

berupaya menjangkau lebih banyak lagi audiens lewat jalinan kerjasama dengan organisasi 

media di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Saat ini selain memenuhi jam tayangnya 

sendiri di kanal siaran berbayar Transvision, CNN Indonesia TV juga harus memenuhi slot 

siaran di Trans TV dan Trans7.  

Acara CNN Indonesia yang ditayangkan oleh Trans TV: CNN Indonesia Sports, CNN 

Indonesia Tech News, CNN Indonesia Showbiz, CNN Indonesia Night News, CNN Indonesia 

Good Morning, CNN Indonesia Viral, Acara CNN Indonesia yang ditayangkan oleh Trans7: 

Redaksi CNN Indonesia Siang, CNN Indonesia Good Way. 

Hanya sebagian kecil saja program-program CNN Indonesia TV yang masuk ke dalam 

ranah TV FTA, selebihnya seluruh tayangan CNN Indonesia hanya dapat dinikmati di kanal TV 

berbayar Transvision dan live streaming dari kanal CNN Indonesia TV di Youtube, yang link nya 

bisa didapatkan juga melalui laman CNN Indonesia.com. Hingga hari ini, jumlah subscriber CNN 

Indonesia di kanal Youtube termasuk yang paling banyak dibandingkan dengan stasiun TV 

berita lainnya di Youtube. Padahal CNN Indonesia termasuk TV berita baru dibandingkan 

dengan stasiun berita lainnya yang sudah lebih dulu ada di industri media tanah air.  

Sumber: Diunduh dari 

https://www.youtube.com 

Gambar 1. Perbandingan 

Jumlah Subscriber  

Kanal Youtube TV Berita 

indonesia 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan literasi dengan pendekatan ekonomi politik. Ekonomi politik 

adalah sebuah studi hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling mendukung 

produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya. Fokus penelitian ini adalah pada Komodifikasi 

Pekerja Media dan Isi Media. Pendekatan ekonomi politik berada dalam ranah tradisi kritis. 

Paradigma kritis adalah semua teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi praktis 

serta berpengaruh terhadap perubahan sosial. Paradigma ini tidak sekedar melakukan kritik 

terhadap ketidakadilan sistem yang dominan yaitu sistem sosial kapitalisme, melainkan suatu 

paradigma untuk mengubah sistem dan struktur tersebut menjadi lebih adil. 

 

PEMBAHASAN 

Perkembangan media di Indonesia, kini bisa dikatakan mengalami pasang surut. Sejumlah 

media yang konon di katakan sebagai media konvensional sudah banyak yang gulung tikar 

akibat perubahan pola konsumsi masyarakat akan media. Perubahan ini sebagai akibat dari 

proses digitalisasi. Salah satu bentuk dari perubahan itu berhubungan dengan makna dan 

medium itu sendiri. Dengan adanya teknologi digital, maka akan semakin sulit bagi para 

penggunanya untuk membedakan satu medium dengan medium lainnya karena berbagai 

media tampak menjadi satu. Bahkan pengguna dapat dengan mudah mengakses jenis informasi 

dan hiburan yang berbeda hanya dengan satu klik saja (Markman, 1997).  

Industri media di Indonesia saat ini erat kaitannya dengan tumbuhnya semangat 

kapitalisme. Berkembangnya konglomerasi media, dianggap sebagai aktifitas pemusatan 

modal dalam industri media. Industri media dalam hal ini pers harus dipandang menyeluruh 

sebagai bagian integral dari proses-proses ekonomi, sosial dan politik yang berlangsung dalam 

masyarakat. Asumsinya adalah karena isi teks dan tindakan jurnalis dalam memproduksi berita 

tidak terlepas dari konteks proses-proses sosial dan budaya untuk segala bentuk produksi dan 

konsumsi baik yang berupa teks maupun dalam bentuk audio dan visual baik pada jenjang 

organisasi, industri dan masyarakat.  

Saat ini, institusi media massa sering dikaitkan dengan sebuah industri. Karena saat ini 

media memiliki ketergantungan pada imbalan kerja, teknologi dan kebutuhan pembiayaan. Tak 
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urung industri ini sering dikaitkan dengan kapitalisme. Sistem kapitalis sebagai sebuah sistem 

yang dominan, mengalami sebuah perkembangan yang pesat dengan segala konsekuensinya. 

Akibatnya media massa kini harus berorientasi pada pasar dan sensitif terhadap dinamika 

persaingan pasar. Maksudnya, media harus berusaha untuk menyajikan produk informasi yang 

memiliki keunggulan pasar seperti informasi politik dan ekonomi. 

Konteks isi konten media khususnya CNN Indonesia maka tetap didasarkan pada peristiwa 

yang paling disukai oleh masyarakat dan sudah barang tentu mendatangkan keuntungan bagi 

perusahaan. Di sini tentunya program-program CNN Indonesia berstrategi untuk menang dari 

program kompetitor di slot tayang yang sama, khususnya program talkshow pemilu 2018. 

Industri media menguasai sumber daya untuk memodifikasi sebuah berita menjadi tayangan 

yang menarik di layar. Mulai dari memilih, mengolah item berita hingga memilih narasumber-

narasumber kredibel untuk didatangkan ke studio program talkshow pemilu CNN Indonesia.  

Tentunya tetap dengan mematuhi kaidah dan aturan lembaga penyiaran yang berlaku. 

Misalnya saja narasumber yang dihadirkan ke studio harus mewakili kedua kubu yang 

berkepentingan dalam pemilu 2018 (cover both side). Sebagai contoh saat marak berita viral 

dimasyarakat seputar penyebaran informasi hoax terkait Ratna Sarumpaet yang semula diduga 

mengalami tindak penganiayaan, namun kemudian terbukti tidak benar.  

Setelah memblow up klarifikasi Ratna Sarumpaet yang menyelenggarakan konferensi pers 

terkait kebohongannya, maka CNN Indonesia sebagai TV berita harus mampu memodifikasi 

item berita ini lebih komprehensif dan mendalam lagi. CNN Indonesia menangkap peluang 

membuat permasalahan penyebaran informasi bohong ini lebih terang benderang. Maka CNN 

Indonesia mengundang dua narasumber dari kedua belah tim sukses kampanye untuk hadir ke 

studio dan menjadi narasumber program talkshow pemilu CNN Indonesia . Dua perwakilan 

dari kubu Prabowo dan dari kubu Jokowi yang merupakan  kandidat calon presiden di pemilu 

2019, yang diundang tentunya sudah bersepakat jika mereka akan dipertemukan oleh Anchor 

CNN Indonesia dalam satu layar. 
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Sumber : Diunduh dari https://www.youtube.com 

Gambar 2. Kasus Ratna Sarumpaet  

Terkait Penyebaran Hoax 

 

Salah satu bentuk komodifikasi terjadi pada pekerja (labor) media. Proses bekerjanya 

komodifikasi pekerja dibagi menjadi dua tahapan. Pertama, terkait dengan penggunaaan 

sistem komunikasi dan teknologi yang memperluas proses komodifikasi pekerja termasuk 

dalam hal ini industri komunikasi dengan meningkatkan fleksibilitas dan kontrol pekerja. 

Kedua, ekonomi politik menggambarkan bagaimana proses dimana pekerja mengkomodifikasi 

diri mereka menjadi sebuah komoditi dari sebuah produksi. Artinya disini bahwa komodifikasi 

pekerja dapat terjadi karena faktor dorongan kemajuan teknologi yang mau tidak mau ikut 

memicu munculnya kreatifitas para pekerja media untuk menghasilkan program baru. Selain 

https://www.youtube.com/
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pengaruh perkembangan teknologi, faktor individu yang berupa kognitif dari pekerja itu 

sendiri juga mampu memicu daya kreatifitas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kelanjutan Pembahasan di Program Prime News 

Terkait Hoax Ratna Sarumpaet 

 

Anchor Program Talkshow Pemilu CNN Indonesia sebagai pekerja media juga 

mengkomodifikasikan dirinya dengan mengubah segala keahlian yang ia miliki agar bisa 

bernilai ekonomi. Yang intinya bagaimana mengubah nilai guna menjadi sesuatu yang bernilai 

jual. Menurut Moscow proses transformasi komodifikasi pekerja dalam media dibagi menjadi 

tiga yaitu: 

1. Separate atau memisahkan konsep dengan eksekusinya. Dalam hal ini konsep mutlak dari 
suatu hal akan menjadi terabaikan, ketika ada sisi lain yang dianggap lebih menarik dan 
mendatangkan keuntungan tanpa harus terikat dengan aturan yang baku. Misalnya, dalam 
aturannya seorang Anchor program Talkshow haruslah mempunyai kemampuan yang 
cakap dengan etika yang baik untuk bisa disebut sebagai seorang Anchor yang handal. 

2. Concentrate terkait dengan pemusatan kekuasaan. Dalam hal ini kekuasaanya berupa 
pemilik modal. Artinya bagaimana pemilik modal mampu memberikan pengaruhnya dalam 
proses komodifikasi pekerja.  

3. Reconstitute, mendestribusikan ulang skill dan power pada level produksi, tujuannya untuk 
melanggengkan posisi dan kekuasaan.  

 

Berdasarkan tiga poin proses trasformasi pekerja di atas, komodifikasi pekerja Anchor 

program talkshow akan dilihat sebagai berikut: Pertama, Anchor program talkshow pemilu CNN 

Indonesia adalah yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia jurnalistik. Mereka sudah 
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cukup terlatih membawakan program talkshow dengan bekal pengalaman dan pengetahuan 

yang mereka miliki. Dan otomatis, ini yang membuat mereka dikenal sebagai Anchor Program 

Talkshow pemilu yang mumpuni dalam mengawal program. Karena itulah, Anchor program 

talkshow pemilu di CNN Indonesia mampu menghadirkan tayangan yang berisi dan 

memberikan pandangan tersendiri bagi para penonton. Sehingga program talkshow pemilu 

CNN Indonesia mendapat respon yang cukup baik dari penonton. Ini bisa dilihat dari data yang 

sudah dilampirkan sebelumnya.  

Berikutnya Kedua, concentrate yang dalam hal ini pihak yang memegang power/ 

kekuasaan akan mempengaruhi proses komodifikasi pekerja. Bagi Anchor Program Talkshow 

pemilu CNN Indonesia, kekuatan pemilik modal bisa memberikan pengaruh besar terkait 

pendapatan. Karena pemilik modal akan memberikan keuntungan bagi Anchor program 

Talkshow pemilu yang dianggap telah memberikan sumbangan besar bagi revenue perusahaan. 

Sedangkan faktor yang ketiga, reconstitute sangat memegang peranan penting dalam proses 

dominasi Anchor Program Talkshow pemilu CNN Indonesia terlihat dari peran Anchor yang juga 

menjadi Senior Produser untuk program tersebut. Mereka juga memiliki kuasa untuk 

menentukan apa yang akan di mainkan dalam programnya. Dengan penguasaan semacam itu, 

Anchor Program Talkshow pemilu CNN Indonesia sangat paham dengan apa yang mereka 

bawakan. Karena mulai dari usulan ide, penentuan narasumber dan pengemasan program, 

Anchor Program Talkshow Pemilu 2018 yang sekaligus juga sebagai Senior Produser akan 

memegang kendali secara penuh. 

 
 

 

 

 

 

Sumber : Diunduh dari https:// www.youtube.com 

Gambar 4. Kelanjutan Kasus Hoax Ratna Sarumpaet 

hingga ke Ranah Pilpres 
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Dengan begitu wajar bila Anchor Program Talkshow pemilu CNN Indonesia sampai saat ini 

masih mendapat respon yang baik dari khalayak. Setelah dijabarkan poin-poin yang 

menunjukkan bahwa adanya dominasi Anchor program talkshow di CNN Indonesia, semakin 

memberikan pembenaran bahwa proses komodifikasi pekerja mampu untuk menghasilkan one 

man show dalam sebuah pertunjukan. Timbulnya fenomena seperti ini tidak terlepas dari motif 

ekonomi yang ingin di capai. 

 

Sumber :  

Buku Pedoman CNN Indonesia TV 

 

 

 

Gambar.5 

Diagram Audience Creator Model 

CNN Indonesia 

 

 

 

Dengan dikuasainya sebagian besar produk-produk media maka akan semakin mudah 

dalam mengendalikan pasar. Selain motif ekonomi maka motif politik juga ikut bermain.  

Dengan melihat siapa yang diuntungkan dalam bisnis ini, maka permainan politik mulai 

dilakukan untuk dapat menguasai sumber modal, proses produksi, bahkan distribusinya. Jika 

demikian maka pola komsumsi khalayak dapat di bentuk dan dikendalikan. Hal ini sesuai 

dengan konsep kapitalis yang telah disinggung oleh Marx. 

Sementara itu, merujuk dari apa yang dikatakan Moscow, bahwa bila tayangan atau sebuah 

program acara bisa dikatakan sukses dan banyak diminati akan terbukti dengan indikator 

tingginya rating yang diperoleh program tersebut. Tingginya minat penonton terhadap sebuah 

program acara yang ditandai dengan tingginya rating akan menjadi komoditi yang mempunyai 

nilai jual tinggi kepada para pengiklan. Banyaknya pengiklan yang memasang iklan pada 

program acara tersebut, dipastikan media akan banyak meraup keuntungan. Sehingga 

pengelola harus pandai-pandai membuat program yang sangat diminati dan ditonton banyak 

pemirsanya. Dalam hal ini CNN Indonesia menggunakan data dari IPTV dan penonton di 
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channel Youtube CNN Indonesia. Sebagai televisi yang bersiaran di channel pay TV, CNN 

Indonesia menggunakan angka penghitungan itu sebagai bentuk untuk mendapatkan 

keuntungan dari program yang di tayangkan. 

 

SIMPULAN 

Pendekatan ekonomi politik media cenderung melihat dari satu sisi yakni produksi dan 

distribusi media. Pendekatannya dapat diperbaiki dengan menambah satu sisi  lain yakni  

konsumsi oleh  khalayak  dengan  memberi  perhatian  pada  kebebasan  khalayak   dalam 

menginterpretasi. Sementara bagi studi kebudayaan adalah dengan  memberi perhatian  pada  

aspek  ekonomi-politik dan  metodologi  empirisme  dalam  etnografi. Di dalam era informasi,  

peran  media  massa  dalam  kehidupan  manusia menjadi sangat sentral. Sehingga kajian 

tentang peran media dalam kehidupan manusia menjadi penting (E.Babe, 2009). 

Jika informasi merupakan bisnis dalam industri media, maka konten atau isi adalah inti 

dari bisnis itu sendiri. Artinya konten adalah salah satu unsur penting bagi pengelola media 

untuk mencapai tujuan terpenting yaitu meraup keuntungan sebesar besarnya. Ini juga yang 

pada akhirnya memunculkan anggapan bahwa media massa saat ini bukanlah sebuah institusi 

sosial. Media massa sudah sepenuhnya berubah menjadi institusi bisnis yang berusaha meraup 

keuntungan sebesar besarnya. Tentu saja laba ini digunakan untuk pengembangan industri 

media itu sendiri yang diantaranya untuk kesejahteraan pemilik modal, pemberi kredit, 

pimpinan perusahaan dan karyawan. 

Tuntutan untuk memenuhi keinginan kapital, maka industri media melakukan 

komodifikasi isi dan pekerjanya. Komodifikasi isi terhadap nilai-nilai sosial budaya bahkan 

agama guna ditransformasi nilai gunanya yang dalam kehidupan normal agama merupakan 

pedoman hidup dan sumber nilai-nilai normatif berlandaskan pada keyakinan ketuhanan, 

menjadi nilai tukar dengan menggunakan fungsi-fungsi media untuk kepentingan 

komersialisme. Dalam perspektif Habermas, peningkatan komodifikasi hidup, termasuk 

kebudayaan dan agama oleh korporasi media raksasa mengubah manusia dari masyarakat 

rasional menjadi masyarakat tidak rasional. Masyarakat benar-benar melihat hal ini sebagai 

indikasi bahwa kehidupan sehari-hari telah dijajah oleh motif-motif ekonomi politik media 

massa. 
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Sementara komodifikasi pekerja memang harus mengikuti keinginan pemilik modal. 

Pekerja dituntut untuk memiliki beberapa keahlian untuk meningkatkan performa kinerjanya 

yang berujung pada peningkatan hasil kerja. Hasil kerja inilah yang nantinya dapat mendorong 

media untuk mendapatkan keuntungan. Media saat ini yang sudah menjadi sebuah industri, tak 

bisa dilepaskan dari mendapatkan keuntungan untuk kehidupan media itu sendiri. Seperti yang 

CNN Indonesia lakukan selama ini. Melalui Jaringan Channel Pay TV dan Channel Youtube, CNN 

Indonesia berusaha mendapatkan keuntungan. Melalui channel youtubenya saja, CNN 

Indonesia mampu meraih pendapatan 20 Ribu USD/ bulan. Angka ini terbilang cukup besar, 

mengingat Channel Youtube CNN Indonesia mempunyai satu koma lima juta lebih subscriber. 

Jumlah Subscriber ini terbanyak jika di bandingkan stasiun televisi berita lain di Indonesia, baik 

itu yang bersiaran melalui Free To Air maupun Channel Pay TV. 

Keuntungan yang didapatkan oleh CNN Indonesia TV jika dilihat dari grafik diatas adalah 

berkat integrasi yang cukup kuat antara CNN Indonesia TV sebagai TV berbayar maupun 

sebagai Free To Air TV. Disisi lain, pemanfaatan sosial media yaitu Twitter dan Youtube menjadi 

kekuatan tersendiri bagi CNN Indonesia TV. Dan juga proses kerjasama redaksi dengan 

CNNIndonesia.com. Dengan aliran penonton sesuai diagram ini, maka brand CNN Indonesia 

akan semakin kuat dan semakin dikenal masyarakat, meskipun secara durasi CNN Indonesia 

TV lebih banyak bersiaran di channel TV berbayar atau Pay TV.  

Perolehan keuntungan di CNN Indonesia TV ini tak bisa dilepaskan dari konten kuat yang 

selama ini diberikan. CNN Indonesia khususnya program Talkshow Pemilu tetap mengikuti 

selera pasar dalam menghadirkan kontennya. Topik pemilu dikemas dengan menarik di dalam 

talkshow sehingga menjadi tontonan yang disukai audiens karena sesuai dengan keinginan dan 

harapan mereka. Anchor yang membawakan program ini juga mempunyai peran penting dalam 

program, seiring untuk memberikan program yang dikehendaki oleh audiens. 
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Implementasi Teknologi Komunikasi Pada Platform 
Digital Media Penyiaran Televisi 
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Abstrak 

 
Teknologi komunikasi  pada bidang penyiaran mengalami pertumbuhan yang sangat pesat 

sejak kemunculan internet. Televisi sebagai media penyiaran saat ini memiliki banyak 
platformdigital dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Penelitian  ini ingin 
mengetahui implementasi teknologi komunikasi pada platform digital media penyiaran 
khususnya televisi yang tergabung dalam group media di Indonesia.penelitian  ini 
menggunakan konsep perspektif teknologi komunikasi  umbrella dan new media pada televisi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil 
dari penelitian ini implementasi teknologi komunikasi media penyiaran televisipada level 
pertama memiliki perangkat lunak dalam bentuk paltform digital yaituwebsite online, aplikasi 
dan media sosial. pada level infrastruktur organisasi, stasiun televisi telah membuat platform 
digital pada grup media di Indonesia. Tataran teratas yaitu level sistem sosial. Revolusi digital 
dalam media penyiaran televisi pada era industri 4.0 membuat group media bersaing 
memperoleh pengiklan, audiens hingga brand image melalui platform digital sebagai bentuk 
media komunikasi antarpribadi, media permainan interaktif, media pencarian informasi, media 
partisipasi kolektif, dan subsitusi media penyiaran dengan cakupan audiens yang lebih luas. 

 
Kata kunci: implementasi teknologi komunikasi, platform digital, televisi 

 
 

PENDAHULUAN  

 

Media penyiaran televisitidak akan bisa terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi 

dalam penyampaian pesan ke masyarakat. Teknologi komunikasi tersebut telah memasuki era 

digital. Tidak dapat dipungkiri lagi, media penyiaran televisi dengan   platform digital memiliki 

banyak kelebihan dibandingkan media konvensional. Komunikasi menjadi dua arah dan 

interaktif, performa kualitas tayangan yang lebih baik serta siaran yang lebih luas. Audiens pun 

memiliki peran yang sama aktif dengan media dalam menyebarkan informasi Audience 

Generated, bahwa media baru memungkinkan khalayak mendistribusikan konten yang mereka 

himpun sendiri (Straubhaar & LaRose, 2006) Perkembangan teknologi dari bentuk analog 
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menjadi digital memungkinkan hal tersebut. Dengan kemudahan perangkat audio visual dan 

platform media dalam melakukan penyebaran informasi melalui media siber. Teknologi 

komunikasi dalam perkembangannya menawarkan produktivitas, efisiensi, kecepatan dan 

lintas batas. Perangkat komunikasi teks, audio dan visual yang sebelumnya terpisah kini 

berpadu dan konvergen dalam satu perangkat (konvergensi media). 

Secara sederhana, implementasi berarti penerapan. Implementasi teknologi komunikasi 

berarti penerapan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi juga 

berarti seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan untuk menggunakan teknologi yang 

diharapkan (Nurudin,2017:77). Implementasi teknologi komunikasi yang dilakukan oleh 

media penyiaran dengan produk digital media yang mendukung penyebaran informasi 

dilakukan sebagai sebuah organisasi. Organisasi media televisi saat ini merupakan bentuk dari 

group-group media. Di Indonesia group media tersebut merupakan praktik konglomerasi 

media. 

Konglomerasi media adalah saat perusahaan media saling bergabung menjadi perusahaan 

yang lebih besar yang membawahi banyak media termasuk jenis-jenis media yang beragam 

sebagai bagian dari bisnisnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membeli saham, joint 

venture/merger, atau akuisisi (mengambil alih). Persaingan antar group media ini yang pada 

akhirnya memunculkan persaingan teknologi komunikasi dalam menarik perhatian audiens 

maupun pengiklan.  

Ross Tapsell dalam bukunya Media Power in Indonesia : Oligarchs, Citizens and the Digital 

Revolutionperusahaan media besar yang ada di Indonesia saat ini  adalah CT Corp milik Chairul 

Tanjung; Global Mediacom milik Hary Tanoesoedibjo; EMTEK milik Eddy Kusnadi 

Sariaatmadja; Visi Media Asia milik Bakrie Group; Media Group milik Surya Paloh; Berita satu 

Media Holding milik Keluarga Riady; Jawa Pos milik Dahlan Iskan; dan Kompas Gramedia milik 

Jacob Oetama. Tapsell membagi dua kelompok ini menurut jalurnya menuju titel konglomerat 

digital: pertama lewat jalur televisi, dan kedua lewat jalur media cetak. Menurut Tapsell, 

stasiun televisi membuat kelompok pertama mampu lebih cepat berinvestasi di patform-

platform media yang sebelumnya mereka miliki. Sehingga penulis tertarik pada implementasi 

teknologi penyiaran televisi yang terjadi pada group media di Indonesia. 

http://www.ctcorpora.com/profile-mesej.php
http://www.ctcorpora.com/profile-mesej.php
https://mediacom.co.id/page/about/brief-history-and-background
http://www.emtek.co.id/company-overview
http://www.emtek.co.id/company-overview
https://id.vivagroup.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan/
http://www.mediaindonesia.com/about-us
http://beritasatumedia.com/content/brands/
https://www.jawapos.com/about-us
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Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi teknologi komunikasi pada platform 

digital penyiaran televisi pada tiap grop media di Indonesia yang memiliki platform televisi 

dalam bentuk televisi swasta free to air atau teresterial secara nasional maupun siaran lokal 

dan televisi berlangganan termasuk di dalamnya channnel televisi 
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H.Meadow (2010) mengenalkan perspektif payung untuk memahami berbagai tingkatan 

masyarakat dalam memahami teknologi komunikasi.Perspektif Teknologi Komunikasi 

umbrella berasal dari Everett M Rogers dan tulisan Sandra J Ball-Rokeach pada teknologi 

komunikasi. Pada tingkat paling bawah adalah perangkat lunak dan keras. Tingkat kedua 

terbawah adalah infrastruktur organisasi dan tingkat yang paling atas adalah sistem sosial, 

politik, ekonomi, dan media. Di dalam gambar persepektif payung, terdapat gagang payung 

yang isinya adalah tulisan user atau pengguna dari teknologi komunikasi digital tersebut dan 

bisa memutuskan menggunakan atau tidak menggunakan teknologi tersebut 

(Nurudin,2017:90). 

 

 

Sumber: https://www.kompasiana.com 
 

Gambar 1 
Persepektif Payung Teknologi Komunikasi 

 

https://www.kompasiana.com/
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Media Baru 

Media baru merupakan digitalisasi yang mana sebuah konsep pemahaman dari 

perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manual menjadi 

otomatis, dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Digital adalah sebuah metode 

yang kompleks dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan 

manusia. Digital ini juga selalu berhubungan dengan media, karena media ini adalah sesuatu 

yang terus berkembang dari media zaman dahulu (old media) sampai sekarang yang sudah 

menggunakan digital (modern media/new media). 

Rice dalam McQuail (2011:156) mengidentifikasi lima kategori utama media baru, yakni 

sebagai berikut: 

1. Media komunikasi antarpribadi (interpersonal communication media), yang meliputi 
telepon dan surat elektronik. 

2. Media permainan interaktif (interactive play media), yaitu berbasis komputer dan video 
game, ditambah peralatan realitas virtual. 

3. Media pencarian informasi (information search media), meliputi internet/WWW, telepon 
(mobile), teleteks yang disiarkan dan layanan data radio. 

4. Media partisipasi kolektif (collective participatory media), seperti penggunaan internet 
untuk berbagi dan menjalin hubungan pribadi aktif melalui komputer dimana penggunanya 
tidak semata-mata untuk alat namun juga dapat menimbulkan afeksi dan emosional. 

5. Subsitusi media penyiaran (substitusion of broadcasting media), adalah penggunaan media 
untuk menerima atau mengunduh konten yang ada di masa lalu. 

 
Pengertian media baru (Vivian,2008:16-17) mengungkapkan bahwa new media atau 

media baru adalah perusahaan dan produk media baru yang muncul dari teknologi baru. Vivian 

juga berpendapat bahwa media baru merupakan high-tech media yaitu teknologi yang 

menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru. Misalnya adalah, perhatikan apa yang iPod 

lakukan pada toko music dan pendengar radio. Cybercafe yang membuka jalan bagi teknologi 

Wi-Fi, dan para blogger internet, terlepas dari baik buruknya, telah memperluas partisipasi 

dalam jurnalisme publik. 

Perubahan utama yang berkaitan dengan munculnya media baru antara lain: digitalisasi 

dan konvergensi atas segala aspek media, interaktivitas dan konektivitas jaringan yang makin 

meningkat, mobilitas dan delokasi untuk mengirim dan menerima, adaptasi terhadap peranan 

publikasi dan khalayak, mumculnya beragam bantuk baru “pintu” (gateaway) media dan 

pemisahan dan pengaburan dari ‘lembaga media’ (McQuaill,2011:153). Teknologi komunikasi 
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tidak hanya menghantarkan atau mentransmisikan informasi; teknologi komunikasi 

mengubah relasi antara manusia dan dunia mereka secara fundamental, mendorong dalam 

membentuk makna baru untuk segala hal yangditemui melalui media. 

 

Televisi pada Internet 

Perkembangan Perangkat lunak kompresi video semakin canggih dan terus meningkat 

bersamaan dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki koneksi internet 

broadband. Broadband menawarkan kapasitas penghantaran informasi yang lebih besar 

(sehingga meningkatkan bandwith). Pemilik program melihat internet sebagai sumber 

keuntungan yang mudah karena tidak membutuhkan banyak biaya untuk mentranfer 

pemrograman dalam platform yang baru (Baran: 2012:335). 

Distribusi melalui internet membawa pemilik dan distributor kesempatan dan tantangan 

bisnis yang besar. Internet menyediakan akses ke seluruh dunia, penyebaran secara gratis, 

kemudahan, kecepatan, biaya penyebaran yang rendah. Dan yang paling penting dapat 

mengidentifikasi konsumen secara pribadi. Sementara penyiaran berbasis transmisi tidak 

dapat dideteksi siapa yang menyaksikan, program dan iklan yang mana yang direspon, dan 

berapa lama mereka menyaksikan. Lembaga penyiaran hanya akan medapatkan data rating 

dari Nielsen (Tessel dan Howfield, 2014). 

Era digital merupakan transisi dalam mode pengiriman pesan yang memakai alat bantu. 

Teknologi komunikasi memasuki era digital dengan alat bantu internet sejak dekade pertama 

abad ke -21. Saat itu terjadi revolusi teknologi komunikasi menurut John Naisbiit (1994) 

pertama terjadi pembauran teknologi, muncul penggabungan teknologi antara komputer, 

telepon dan televisi. Perkenalan kedalam pasar sistem komunikasi pribadi akan disertai 

dengan perubahan dalam fokus untuk industri telekomunikasi dari pemecahan masalah bisnis 

beserta teknologi ke pemberian kekuasaan kepada individu melalui peningkatan kemampuan 

untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. perubahan tersebut akan berasal dari perubahan 

yang digerakan oleh bisnis ke perubahan yang digerakan individu. 

Kedua, aliansi strategis. Banyak aliansi strategis dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dari 

apa yang akan menjadi abad informasi dan digerakan oleh konsumen. Antar media harus 

mengadakan aliansi strategis (dalam bahasa populernya, konvergensi). Konvergensi secara 
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sederhana diartikan gabungan banyak media dalam sebuah media. Di dalam aplikasi digital 

media televisi kita dapat menonton video, berinteraksi langsung dengan progam tayang, hingga 

mengikuti kuis yang diadakan. 

Ketiga, pembentukan jaringan global. Menciptakan jaringan dari jaringan-jaringan tanpa 

batas, global, dan digital. Jaringan global yang (kebanyakan) digital dari jaringan-jaringan ini 

(information super highway) memungkinkan semua individu berkomunikasi dengan siapa saja 

dan dimana saja dalam waktu yang bersamaan. Keempat, telekomputer pribadi untuk semua 

orang. Pemakaian telekomputer akan terdesentralisasi seluruhnya sepenuhnya individual 

(Nurudin, 2017:58-60). 

 

 

METODE PENULISAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan memahami 

suatu situasi sosial, peristiwa peran, interaksi dan kelompok. Menurut John W. Creswell 

(Patilima, 2007: 58) metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. 

Secara bertahap penulis berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, 

membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengelompokkan objek studi. 

Dengan jenis penelitian deskriptif penulis berupaya menggambarkan gejala – gejala atau 

realitas – realitas agar dapat memberikan pemahaman (understanding, verstehen) mengenai 

gejala atau realitas. Pemberian pemahaman gejala atau realitas hanya dapat dilakukan oleh 

penulis dengan melakukan pembatasan pada kasus dan atau konteks dari gejala atau realitas 

sehingga hal – hal seperti konsep apa yang digunakan dan apa maknanya serta penulis 

melakukan pengamatan, memperoleh data, dan kemudian menganalisanya (Pawito, 2007: 36). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 cara, yaitu: 

Data Primer dengan observasi terhadap platform digital televisi pada group media di Indonesia. 

pada data sekunder teknik pengumpulan yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan dan 

internet. Melalui studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data menggunakan referensi buku 

– buku, jurnal dan dokumentasi data-data di internet yang terkait dengan platform digital 

industri penyiaran televisi. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif.  
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah – 

langkah seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010:92-

99), yaitu sebagai berikut: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution drawing and verification). Penelitian 

melakukan analisis pada setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan 

keabsahan data yaitu dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah 

didapat dari lapangan, gambar, foto, dan sebagainya melalui metode observasi yang didukung 

dengan studi literatur dan dokumentasi. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Implementasi teknologi komunikasi pada media penyiaran khususnya televisi telah 

memasuki era digital dengan melakukan konvergensi media. Saat penggunaan media 

penyiaran tidak hanya menggunakan satu platform satu device. Pada media penyiaran lama dan 

konvensional, kita hanya bisa menerima informasi progam televisi di layar kaca. Saat ini tidak 

hanya one platform one device tetapi many platform in one device. Teknologi memungkinkan 

untuk menikmati segala aktivitas media penyiaran hanya menggunakan satu alat yaitu smart 

phone. 

Rogers (1986:4-5) dalam Rahardjo (2011:7) menguraikan tiga ciri utama yang menandai 

kehadiranteknologi komunikasi baru, yaitu interactivity, demassification, dan asynchronous. 

Interactivity merupakan kemampuan komunikasi baru (biasanya merupakan sebuah computer 

sebagai komponennya) untuk berbicara balik, talk back, kepada penggunanya, hampirseperti 

seorang individu yang berpartisipasi dalamsebuah percakapan. Berdasarkan kategori utama 

media baru interactivity ini terdapat pada platform media sosial dan aplikasi interaktif televisi. 

Semua lembaga penyiaran televisi memiliki akun sosial media untuk melakukan komunikasi 

dua arah dan langsung mendapatkan umpan balik dari audiens. Platform digital interaktif 

dalam bentuk aplikasi juga dapat menmberikan feedback langsung saat audiens menonton 

progam dari tayangan livestreaming maupun video on demand (VOD). Feedback dari audience 

pun dibuat sedemikian menarik tidak hanya berupa teks tapi gambar (emoticon maupun 

sticker). 
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Media streaming menjadi populer saat ini, yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan 

distribusi data audio, video dan multimedia secara real-time melalui internet. Media streaming 

merupakan pengiriman media digital (berupa video, suara, dan data) agar bisa diterima 

secaraterus-menerus (stream). Data tersebut dikirim dari sebuah server aplikasi dan diterima 

serta ditampilkan secara real-time oleh aplikasi pada komputer klien (Fachuruddin,2012:199). 

Sedangkan video-on-demand (VOD) penonton dapat mengakses pilihan yang hampir tidak 

terbatas atau film pay-per-view atau konten lain yang dapat ditonton kapanpun mereka 

mau.VOD juga memungkinkan penonton untuk berhenti, memutar kembali, mempercepat, 

seakan-akan konten ditonton dalam video tape (Baran,2012:337) 

Sifat kedua adalah de-massification, artinya tidakbersifat missal. Bahwa suatu pesan 

khusus dapat dipertukarkan secara individual diantara para partisipan yang terlibat dalam 

jumlah yang besar. Dengan adanya aplikasi dan media sosial pada platform digital media 

penyiaran televisi, setiap audiens memiliki akun per/ orangan dalam melakukan komunikasi 

dengan stasiun televisi maupun sesama audiens. Sehingga pesan yang bersifat massal dari 

media dapat dipertukarkan secara individu melalui melalui alat komunikasi masing-masing 

secara personal (smartphone, laptop maupun pc). Ciri yang ketiga adalah asynchronous, artinya 

bahwa teknologi komunikasi baru mempunyai kemampuan untuk mengirimkan dan menerima 

pesan pada waktu-waktu yangdikehendaki oleh setiap individu peserta. Asynchronous 

didapatkan pada platform digital dalam bentuk VOD yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

Tabel 1 
Platform Digital Media Televisi 

Group media  Media 

Televisi 

Platform Digital 

Website Online TV Aplikasi** 

(Playstore & 

IOS) 

Media Sosial 

CT Group 

(Trans 

Media) 

FTA* Trans TV www.transtv.co.id - Semua group 

media memiliki 

akun padamedia 

sosial :Facebook, 

Trans 7 www.trans7.co.id - 

CNN TV www.cnnindonesia.com  CNN Indonesia 

http://www.cnnindonesia.com/
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channel 

TV 

CNBC www.cnbcindonesia.com CNBC Indonesia Instagram, 

Twitter dan 

Youtube 
Pay TV Transvision www.transvision.co.id Transvision 

Global  

Media com  

(MNC) 

FTA 

 

 

 

RCTI www.rcti.tv.co.id meTube 

Global TV www.gtv.id 

MNC TV www.mnctv.com 

iNews  www.tv.inews.id 

Pay TV MNCVision www.mncvision.id MNC Now 

Elang  

Mahkota  

Teknologi  

(EMTEK) 

FTA 

 

SCTV www.sctv.co.id video 

Indosiar www.indosiar.com 

Local 

TV 

O Channel www.ochanneltv.com 

Pay TV 

 

Next media www.nexmedia.co.id - 

Media 

Group 

FTA Metro TV www.metrotvnews.com 1. Metro TV 

News 

2. Metro 

Xtend 

Berita Satu 

Media 

Holding 

tv 

channel 

Berita Satu 

TV 

www.beritasatu.tv BeritaSatu 

Pay TV 

 

Firstmedia  www.firstmedia.com 1. My 

FirstMedia 

2. First 

Media X 

Jawa pos Tv local 

 

Jawa post 

TV 

www.jawapos.tv JPM STREAM 

JTV - 

Kompas 

Gramedia 

FTA 

 

Kompas TV www.kompas.tv Kompas TV 

Pay TV K-Vision www.k-vision.tv My K-Vision 

Visi Media 

. Asia 

FTA 

 

ANTV www.antvklik.com 

www.viva.co.id/antv/live  

VIVA 

http://www.antvklik.com/
http://www.antvklik.com/
http://www.viva.co.id/antv/live
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Sumber :Observasi Penulis 

*Free to Air (FTA) 
** Aplikasi ini dalam bentuk aplikasi kanal video dan aplikasi stasiun TV 
 

Terdapat tingkatan pada perspektif Teknologi Komunikasi Umbrella pada produk digital 

media. Pada level yang paling bawah dalah hardware dan software. Perangkat keras atau 

(hardware) adalah alat komunikasi yang digunakan oleh masyrakat yaitu smart phone atau 

telephone pintar, laptop, tablet hingga personal computer (PC) yang terkoneksi dengan internet. 

Dengan devide tersebut pengguna dapat mengunduh aplikasi produk digital atau membuka 

website untuk memperoleh informasi maupun berinteraksi dengan media penyiaran sendiri 

sebagai komunikator maupun antar audiens. Sedangkan pada bagian perangkat lunak tidak 

hanya berupa aplikasinya saja, melainkan yang dimaksud disini adalah pesan yang juga ada 

didalamnya. Tabel berikut adalah bentuk platform digital penyiaran pada televisi. 

Pada tabel diatas group media yang memiliki televisi telah melakukan implementasi pada 

platform digital mereka. Konsumen program televisi dari menonton dengan pesawat TV beralih 

ke internet yaitu online TV (free). Pada level kedua organizational infrastructure (infrastruktur 

organisasi) dalam hal ini stasiun televisi dalam group medianya mengikuti perkembangan 

teknologi untuk melayani konsumennya secara maksimal dalam kerangka persaingan merebut 

audiensi dan citra positif.  

Platform digital yang mereka gunakan tidak hanya dari televisi free to air (FTA) atau 

teresterial melainkan juga dari televisi berlangganan (pay tv), channel tv dan local tv. Untuk 

FTA pada infrastruktur organisasi penyiaran, tv swasta menggunakan website online TV. 

Layanan menyaksikan program televisi berbasis web yang bertujuan memanfaatkan teknologi 

video streaming untuk menyaksikan siaran televisi dimana pun tanpa harus menggunakan 

pesawat televisi (Fachruddin, 2012:206). Terdapat situs layanan komersil yang secara khusus 

memfasilitasi seluruh layanan siaran televisi (free to air) online termasuk channel tv, dan local 

TV One www.tvonenews.tv 

www.viva.co.id/tvone/live 

VIVA 

tvOne Connect 

Indika 

Group 

FTA Net TV www.netmedia.co.id  1. Net 

2. Net.Connect 

3. Net.Z 

4. Net CJ 

5. Net.Jalan-jalan 

http://www.tvonenews.tv/
http://www.netmedia.co.id/
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tv dengan video streaming. Sebagian besar menggunakan langsung website televisi 

mereka,kecuali ANTV dan TVOne. Saat ini naungan group Visi Media Asia ini telah melakukan 

konvergensi platform digital. Terintegrasinya ANTV dan TVOne dengan VIVA, sehingga saat kita 

melakukan steaming ANTV atau TVOne akan diallihkan pada https://www.viva.co.id/antv/live 

dan https://www.viva.co.id/ tvone/live.  

Untuk televisi berlangganan (pay TV) mereka tidak memiliki website online televisi yang 

bisa digunakan untuk live streaming.Pay TV mempunyai websitehanya sebagai media promosi 

dan informasi pelanggan termasuk tagihan dan pembayaran.Pay TV memiliki platform digital 

dalam bentuk aplikasi berbasis android atau IOS.Pada Group EMTEK dengan Nexmedia sebagai 

tv berlangganan, tidak memiliki bentuk platform aplikasi ini. Aplikasi Transvision, My 

Firstmedia dan K-Vision hanya sebagai  media promosi, informasidan interaktif dengan 

pelanggan. Sedangkan aplikasi MNC Now dan First Media X memiliki fitur live streaming dan 

video on demand. Aplikasi ini pun menjadi media interaktif dengan pelanggan yang dapat 

melakukan feedback langsung pada  tayanganya. 

Aplikasi sebagai platform digital pada televisi FTA ada yang berintegrasi dengan group 

medianya antara lain group MNC dengan stasiun televisi RCTI, MNC TV, Global TV dan 

Inews.MNC group menggunakan kanal video “meTUbe” sebagai aplikasi untuk menikmati 

tayangan live streaming dan video on demand (VOD) program mereka. Demikian dengan group 

EMTEK, stasiun televisi SCTV dan Indosiar menggunakan aplikasi kanal video yaitu “Vidio” 

sebagai aplikasi  live streaming dan VOD. Vidio merupakan kanal video yang dimiliki oleh group 

Emtek. 

Stasiun televisi yang memiliki aplikasi sendiri antara lain: Metro TV dengan Metro TV 

News dan Metro Xtend. Metro TV New menampilkan update berita nasional dan internasional 

terbaru serta akses video semua acara Metro TV Indonesia melalui Android. Sedangkan Metro 

Xtend merupakan penyempurnaan dari Metro TV News. Aplikasi ini menyajikan tayangan live 

stream Metro TV serta VOD. Pada setiap video yang disaksikan audiens dapat berinteraksi 

dengan memberikan respon berupa mood yang dapat dirasakan saat menonton dengan sangat 

mudah. Metro Xtend bekerja dengan sempurna dalam jaringan 4G/3G ataupun dengan Wi-FI. 

Seluruh pengguna perangkat smartphone Android OS v4 keatas dan IOS OS v8 keatas yang 

terhubung dalam jaringan internet . 

https://www.viva.co.id/antv/live
https://www.viva.co.id/%20tvone/live
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Hal ini juga berlaku dengan tvOne yang memiliki aplikasi tvOne connect.Group ini (ANTV 

dan TV One) tidak aktif pada website masing-masing melainkan terintegrasi pada group media 

mereka di website ViVA. TvOne lebih memilih aplikasi tvOne Connect.Menariknya aplikasi 

tvOne Connect memiliki fitur yang bisa digunakan berinteraksi secara langsung dengan acara 

yang tengah tayang. Jadi audiens bisa mengikuti polling maupun kuis yang tengah diadakan 

melalui aplikasi ini secara langsung tanpa perlu melalui metode lainnya. dengan tvOne 

streaming audiens bisa mengakses tayangan langsung tvOne melalui smartphone secara 

langsung kapan dan dimana pun juga berbagai kumpulan video dari program news, 

entertaiment maupun sports. 

Net TV sebagai stasiun televisi termuda di Indonesia sejak awal telah mencangankan 

konsep multiplatform. Sehingga untuk Net TV mereka memiliki banyak aplikasi pada platform 

digitalnya antara lain: Net untuk live stream dan VOD, Net Connect aplikasi interaktif dengan 

audiens karena dapat memberikan feedback pada setiap progam tv dan melakukan aktivitas 

dengan sesama audiens hanya dengan a tap of finger. Menurut Wishnutama sebagai Direktur 

Utama Net TV : 

”Revenue televisi free to air masih panjang umurnya dibandingkan pay TV dan ia 
menggabungkan kekuatan free to air dengan digital NET TV, kemudian membuat NET Connect, 
yaitu sebuah aplikasi yang didesain terkoneksi dengan saluran free to air NETyang sedang 
berlangsung. “Masyarakat bisa ikut terlibat dalam semua program dan tayangan dengan 
memberi feedback berupa ‘Clap’ atau ‘Boo’. ‘Clap’ apabila penonton menyukai konten 
kami, ‘Boo’ apabila penonton tidak suka terhadap tayangan saat itu. Ada beberapa program yang 
memungkinkan penonton bisa berinteraksi langsung seperti Quiz atau Q&A (Questions & 
Answers). Target kami tahun ini mencapai 1 juta download. Dari situlah kami bisa mendapat 
database penonton,” ungkapnya. (https://swa.co.id/) 

 
Aplikasi digital lainnya adalah Net.Z merupakan poral berita online Net TV, Zulu sebagai 

kanal video group Indika menyajikan tayangan-tayangan VOD Net TV.Net CJ.platform Net CJ 

menyajikan tayangan hasil dari citizen journalism. Televisi tidak hanya penyaji berita tetapi 

masyarakat pun dapat mengirimkan liputan berita mereka untuk ditayangkan secara luas 

melalui layar televisi.Pada channel TV seperti CNN,CNBC dan Berita Satu bisa disaksikan pada 

layanan tv berlangganan secara penuh. Alternatif tayangan dapat muncul pada beberapa 

unggulan progam stasiun TV.live streaming saat ini bisa digunakan padawebsite online maupun 

aplikasi. Group Jawa Post pun melakukan konvergensi media pada Platform digital dalam 
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bentuk aplikasi, dengan JPM STREAM. Jaringan televisi lokal terbesar di Indonesia ini memiliki 

satu aplikasi  untuk melakukan live streaming pada jaringan televisi mereka. 

Platform digital lainnya yang ada pada setiap televisi baik FTA, Pay TV, channel tv maupun 

local tv adalah media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube(kanal video), menjadi 

media sosial yang populer di kalangan masyarakat. Menurut Tessel dan Howfield (2015) bahwa 

pemanfaat platform ini murah, lebih luas jangkauannya tidak lagi sifatnya nasional tetapi 

menjangkau masyarakat dunia. Keunggulan lainnya kita bisa mengidentifikasi konsumen kita 

satu persatu dengan tools atau aplikasi analytic. Jika sebelumnya televisi mendapatkan rating 

atau penilaian tayangan dari pihak ke tiga, platform ini menyediakan cara bagi pengguna untuk 

membaca berbagai hal. Lipschultz (2015) mengungkapkan bahwa media sosial menawarkan 

kesempatan yang unik untuk mengukur sifat manusia dan kebiasaan manusia dalam 

memanfaatkan platform ini. User dapat mengukur dan menganalisis yaitu termasuk bagaimana 

cara mengambil, analisis dan menyajikan data. 

Pada tingkat yang terakhir adalah social system (sistem sosial) yang termasuk didalamnya 

adalah level sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem yang terdapat di media 

itu sendiri. Bagian ini merupakan level yang berpengaruh pada penyebaran perkembangan 

teknologi dalam suatu wilayah. Sistem sosial pada platform digital media penyiaran televisi 

dipengaruhi oleh fase revolusi digital khususnya di Indonesia.  

 Fase revolusi digital ini berkembang bersamaan dengan perkembangan internet yang 

mempengaruhi persaingan media khususnya televisi dalam memperoleh audiens dan porsi 

iklan di media. Komposisi belanja iklan industri pertelevisian nasional menurun. Mengutip data 

Nielsen, komposisi belanja iklan oleh industri pertelevisian turun sejak Oktober hingga 

Desember 2017 sekitar 8%. Padahal, sejak Januari hingga September 2017, komposisi belanja 

iklan mencatatkan kenaikan sebesar 11%. 

Gilang Iskandar, Sekretaris Perusahaan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) 
mengatakan, penurunan belanja iklan tersebut sebagai imbas dari pengalokasian dana ke 
platform media digital. "Itu karena pertumbuhan ekonomi dan sebagian teralokasi ke platform 
media digital," ujarnya saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (17/12). 

Terlepas dari itu, Gilang menilai, kondisi industri pertelevisian saat ini menuntut kerja keras 
dari pelaku bisnis untuk meraih iklan. Pasalnya, persaingan di industri televisi saat ini bukan 
hanya persaingan sesama televisi, tetapi juga dengan platform media lain seperti 
digital.(https://industri.kontan.co.id/) 

 

https://industri.kontan.co.id/
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Saat Media Group meluncurkan situs Medcom.id dan Metro Xtend, Presiden 

Direktur Medcom.id M Mirdal Akib mengatakan: 

"Sebagai bagian dari bergeraknya dunia jurnalistik digital yang berkembang pesat, 
dengan bangga kami mempersembahkan medcom.id, transformasi 
dari  metrotvnews.com  dan aplikasi over the top metro extend yang akan menjadi 
lokomotif media digital di masa yang akan datang. Medcom.id dan Metro extend menjadi 
pionir di industri media digital karena mengemas jurnalistik digital dengan basis riset dan 
data digial, dan tayangan tv dalam gadget," tutur Mirdal (http://mediaindonesia.com). 

 
Strategi konvergensi media secara platform digital pun dilakukan oleh Visi Media Asia 

dengan mensinergikan stasiun televisi Free to Air (FTA) ANTV dan tvOne dengan portal digital 

viva.co.id. Diperkenalkannya aplikasi VIVA dan tvOne Connect, program-program off-air dan 

memanfaatkan secara maksimal kekuatan media sosial, sehingga dapat meningkatkan 

keterlibatan (engagement) pemirsa dalam menikmati konten-konten di layar kaca. 

(https://investasi.kontan.co.id) 

Sedangkan gagang payung pada perspektif teknologi komunikasi “Umbrella” adalah 

individu.Individu berperan sebagai pengguna teknologi komunikasi dalam hal ini pengguna 

platform digital khususnya media penyiaran televisi. Dalam hal ini pengguna sebagai individu 

mampu memilih sendiri media hardware (smart phone, tablet ,pc maupun 

laptop) maupun software (aplikasi, website maupun media sosial) yang akan digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : https://digitalreport.wearesocial.com/ 

Gambar 2. Penetrasi Penggunaan Internet di Indonesia 

 

http://mediaindonesia.com/
https://investasi.kontan.co.id/
https://digitalreport.wearesocial.com/
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Pengguna sebagai pondasi perspektif teknologi komunikasi saat ini memasuki masyarakat 

informasi yang selalu terkait dengan koneksi internet. Berdasarkan hasil survey Hoot suite, di 

Indonesia penetrasi penggunaan internet tinggi pada angka 50% , pengguna aktif media sosial 

sebanyak 49% dan pengguna aktif mobile social 45%. Pada data tersebut dapat terlihat 

semakin tingginya pengguna internet di Indonesia dan akses menggunakan media sosial 

maupun pengguna mobile dalam teknologi komunikasi. Dengan meningkatnya konsumsi 

media digital, semakin banyak ditemukan konsumen yang menonton televisi dan 

menggunakan internet dalam waktu yang bersamaan (lazim disebut sebagai dual-screen). 

Berdasarkan survey Nielsen Consumer Media View yang dilakukan di 11 kota di Indonesia, 

peningkatan konsumsi dual-screen yang rutin dilakukan setiap hari dapat ditemukan di semua 

kelompok usia. Bahkan di kelompok usia 50 tahun ke atas, mereka yang melakukan dual-screen 

setiap hari pun meningkat dari 7% di tahun 2015 menjadi 48% di tahun 2017.Dari survey ini 

juga diperoleh temuan bahwa saat ini ada beragam cara yang dilakukan untuk mengakses 

konten TV atau film. TV terrestrial dan TV kabel masih menjadi pilihan utama dengan 

perolehan 77 persen, namun akses konten video melalui platform digital juga cukup tinggi 

seperti misalnya situs streaming seperti Youtube, Vimeo dsb (51%), portal TV online (44%), TV 

internet berlangganan seperti Netflix, Iflix, Hooq, dsb (28%). 

Survey pada masyarakat Indonesia diatas dapat terlibat bahwa revolusi digital membuat 

penetrasi penggunaan platform digital semakin meningkat. Pilihan masyarakat untuk 

memperoleh informasi khususnya melalui media televisi saat ini menjadi beragam. Konsumsi 

yang dilakukaan menjadi konsumsi dual-screen. Dimana kapan saja dan dimana saja 

masyarakat masih bisa memperoleh informasi dari media televisi. 

Menurut Tapsell, stasiun televisi membuat kelompok pertama yaitu televisi mampu lebih 

cepat berinvestasi di platform-platform media yang sebelumnya mereka miliki. Dalam revolusi 

digital initelevisi melalui group medianya berinvestasi melalui platform digital. Konvergensi 

media digital menjadi pilihan pada group media dalam efisiensi biaya dan efektivitas interaksi 

pengguna dengan jangkauan yang lebih luas. 
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SIMPULAN  

 

Implementasi teknologi komunikasi pada platform digital penyiaran televisi merupakan 

bagian dari revolusi digital yang dilakukan group media di Indonesia. Platform digital televisi 

merupakan new media yang membawa industri televisi di dalam era 4.0. Melalui perspektif 

umbrella untuk memahami berbagai tingkatan masyarakat dalam memahami teknologi 

komunikasi (Grant&Meadow,2010). Pada tingkat paling bawah terdapat perangkat keras 

dalam penerimaan informasi melalui televisi. Perangkat tersebut adalah televisi sebagai alat 

elektronik dan media platform digital yaitu smartphone, tablet, laptop dan personal computer. 

Sedangkan pada perangkat lunak adalah bentuk platform digital televisi antara lain: 

website online televisi yang tidak hanya memberikan informasi kepada audiensnya melainkan 

bentuk tampilan layar yang berbeda dalam menerima tayangan televisi melalui live streaming. 

Bentuk media sosial (Instagram, Twitter, Facebook dan Youtube)sebagai media interaktif dan 

aplikasi sebagai platform digital yang merupakan integrasi kedua platform sebelumnyayang 

bisa diunduh melalui Android maupun IOS sebagai platform interaktif antara stasiun televisi 

sendiri dengan audiens dan fitur live streaming dan video on demand.Platform digital pada 

media televisi merupakan kategori new media sebagai bentuk media komunikasi 

antarpribadi,media permainan interaktif,media pencarian informasi,media partisipasi kolektif, 

dan subsitusi media penyiaran dengan cakupan audiens yang lebih luas. 

Level selanjutnya adalah infrastruktur organisasi penyiaran sebagai penyedia platform 

digital. Group media di Indonesia dengan lembaga penyiaran televisinya yaitu televisi swasta 

free to air atau teresterial, televisi berlangganan, televisi lokal hingga channnel televisi telah 

memiliki platform digitalnya. Beberapa group media telah melakukan konvergensi media 

dalam platform digital dengan memanfaatkan satu aplikasi atau websitesecara bersama. Level 

organisasi ini dipengaruhi oleh tingkatan paling atas yaitu sistem sosial dan ekonomi dimana 

group media saling bersaing dalam memperoleh porsi iklan, brand image dan audiens dengan 

terus melakukan perkembangan teknologi platform digital ini. Hal ini didukung oleh pengguna 

sebagai pondasinya dimana masyarakat saat ini telah memasuki era digital sebagai masyarakat 

informasi yang menggunakan platform digital sebagai pemenuhan kebutuhan akan informasi 

yang lebih mudah, cepat dan bisa didapatkan kapan saja. 
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Abstrak 

Persaingan dunia televisi dalam mendapatkan rating dan share menuntut peningkatan 
bentuk promosi, khususnya promosi untuk program televisi pada media mereka sendiri. Salah 
satu bentuk promosi yang dilakukan adalah promosi on air. Promosi on air adalah seluruh 
bentuk promosi program yang dilakukan oleh stasiun televisi dengan menggunakan fasilitas 
layar televisinya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan bentuk promo 
on air pada televisi dalam menjaring minat audiens untuk menonton acara. 

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah konsep yang 
berkaitan dengan manajemen penyiaran, produksi siaran, dan juga tentang promosi program. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data 
wawancara dan observasi sebagai data primer. Peneliti juga melakukan studi literatur sebagai 
data sekunder. Teknik kesahihan data yang peneliti gunakan adalah authenticity, yaitu dengan 
memberikan keluasan kepada informan untuk menjelaskan sesuai dengan yang dialami atau 
dilakukan terkait dengan strateginya dalam membuat promosi on air sebuah program televisi. 

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa bentuk promosi on air yang dibuat 
adalah dalam bentuktrailer, tag on, running text, dansupper impose, Pada promo on air trailer 
dibutuhkan teknik editing, copy writing, dan konsep yang menarik perhatian audiens dan 
mengikuti trend digital saat ini.Bentuk-bentuk karya promosi on air tersebut di antaranya 
adalah: Promo program generik, biasa tayang 1 sampai 6 bulan; Promo program episodik, 
tayang sampai hari H; Promo omnibus, 1 promo terdiri dari beberapa konten program; Promo 
back to back, 1 promo terdiri dari 2 konten program yang jam tayang dan atau jenis 
programnya sama; Promo spesial, promo tema 1 bulan; Promo sponsor, promo program 
dengan sponsor dari program; Promo PSA/ iklan layanan masyarakat. Hasil dari penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai strategi promosi on air agar menarik 
perhatian audiens sehingga audiens akan berminat untuk menonton program acara yang 
ditayangkan televisi. 

Kata kunci: promosi on air, program televisi, audiens. 
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PENDAHULUAN 

Undang-Undang  Penyiaran No. 32 Tahun 2002 menyatakan Lembaga penyiaran adalah 

penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga 

penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan 

tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.Termasuk didalamnya lembaga penyiaran televisi terdapat televisi publik yaitu 

Televisi Republik Indonesia (TVRI), televisi komunitas, televisi berlangganan dan televisi 

swasta. 

Untuk televisi swasta di Indonesia terdapat penyiaran Free To Air (FTA) yang dapat 

dinikmati masyrakat. Televisi swasta yang bersiaran secara nasional tersebut antara lain 

MNCTV, RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, Global TV, Trans TV, Trans 7, TV ONE, Net TV, dan Metro 

TV. Persaingan diantara televisi FTA ini sangatlah tinggi berkiblat pada parameter television 

audience research yang dilakukan oleh Nielsen Audience Measurement. Nielsen mengeluarkan 

hasil rating dan share penonton televisi yang menjadi acuan para pengiklan untuk 

mempromosikan produk dan jasa mereka pada program televisi. 

Iklan pada pertelevisian Indonesia masih menjadi pemasukan dana terbesar dalam roda 

penggerak operasional lembaga. Televisi sebagai lembaga penyiaran telah bergeser menjadi 

sebuah industri penyiaran yang mementingkan keuntungan dan sisi komerisialitas. Rating dan 

share sebuah program tinggi, artinya banyak penonton yang menyaksikan program tersebut. 

Sehingga menarik pihak pengiklan untuk meletakkan slot iklan pada program. 

Dalam mendapatkan rating dan share tersebut tim produksi membutuhkan kreativitas 

untuk menyajikan program-program televisi yang menarik perhatian audiens. Progam televisi 

baik format program hiburan maupun informasi (news) membutuhkan promosi program. 

Promosi progam akan membujuk penonton untuk menyaksikan progam-progam yang 

ditayangkan, meningkatkan kesadaran atas atribut progam, membangun citra dan sekaligus 

menarik perhatian klien untuk membeli televisi commercial dan air time yang disediakan 

stasiun televise (Fachruddin,2016:2). Promo program pada televisi dilakukan oleh bagian 

promosi program. Promo yang dilakukan dalam bentuk promo on air maupun promo off air. 

Promo on air merupakan promosi progam pada layar televisinya sendiri sedangkan promo off 
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air strategi progam televisi untuk menggunakan media lain selain layar kaca, sebagai media 

promosinya. Media lainnya seperti media cetak, internet, billboard, pameran maupun event. 

Pada manajemen pertelevisian, bagian promo on airdi setiap stasiun televisi memiliki 

struktur organisasi yang berbeda-beda. Ada yang dibawah Departemen Progamming atau 

Departemen Marketing. Promo di bawah Divisi Progamming karena berkaitan erat dengan 

perencanaan dan penjadwalan progam siaran. Sedangkan Departemen Marketing karena 

promo on air merupakan promosi (advertising) program yang merupakan bagian dari 

marketing mix dalam melakukan pemasaran produk. 

Promo on air memiliki fungsi informatif, persuasi dan mengingatkan program unggulan 

televisi. Kegiatan promosi ini menjadi satu kesatuan dalam proses produksi. Pada penelitian ini 

difokuskan pada stasiun televesi Net TV. Bagaimana Net TV sebagai televisi termuda yang 

tayang secara free to air dalam membuat strategi promosion air untuk menarik perhatian 

penonton serta mengudang pemasang iklan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui strategi promosi on air pada program televisi di Net TV. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Penelitian ini berfokus pada strategi yang dilakukan Net TV dalam memproduksi materi 

promosi on air sehingga dapat membuat audiens tertarik dan menonton program televisi yang 

dihadirkan di Net TV. Dalam hal ini, tentu berbicara mengenai sistem pada organisasi media di 

Net TV. Strategi yang dijalankan tidak lepas kaitannya dengan sistem yang berlaku di Net TV, 

di mana di dalamnya terdapat mesin, organisme, dan organisasi. Seperti yang dipaparkan Pace 

dan Faules (2006:64), teoretisi sietem umum mengidentifikasi beberapa prinsip yang berlaku 

bagi semua jenis sistem, yakni bahwa mesin, organisme, dan organisasi memiliki proses serupa 

dan dapat diuraikan dengan prinsip-prinsip yang sama. Scoot (dalam Pace dan Faules, 2006:63) 

mengemukakan bahwa bagian-bagian penting organisasi sebagai sistem adalah individu dan 

kepribadian setiap orang dalam organisasi; struktur formal; pola interaksi yang informal; pola 

status dan peranan yang menimpulkan pengharapan-pengharapan, dan lingkungan fisik 

pekerjaan. Bagian-bagian inilah yang merupakan konfigurasi yang disebut sistem organisasi. 
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Semua bagian ini saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Setiap bagian 

dihubungkan ke bagian lainnya. konsep sistem berfokus pada pengaturan bagian-bagian, 

hubungan antara bagian-bagian, dan dinamika hubungan tersebut yang menumbuhkan 

kesatuan atau keseluruhan. 

Penjelasan mengenai teori sistem ini dapat diimplementasikan pada organisasi media 

penyiaran. Di dalam organisasi media penyiaran, sistem berlaku untuk mensinergikan semua 

komponen yang ada, yaitu alat (berupa mesin), organisme (berupa orang-orang yang ada 

dalam organisasi), dan organisasi itu sendiri. Sistem dapat berjalan jika ada yang 

mengendalikannya, yaitu orang-orang yang ada di dalam organisasi dan diberikan wewenang 

untuk mengatur semua komponen tersebut. Termasuk juga dalam kaitannya dengan 

koordinasi antarbagian yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun harus bersinergi 

untuk mencapai satu tujuan. 

Secara spesifik, organisasi media penyiaran dibentuk untuk menghasilkan berbagai 

program siaran yang ditujukan kepada audiensnya. Dalam membuat suatu program siaran 

televisi, tentu dibutuhkan suatu ide kreatif yang berbeda dan menarik sehingga menarik pula 

untuk ditonton oleh para audiensnya. Seperti yang dikatakan Morissan (2011:133), 

menurutnya, kreativitas manusia sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan media 

penyiaran. Di dalam media penyiaran, terdapat tiga pilar utama dan memiliki peran yang 

sangat besar, yaitu: teknik, program, dan pemasaran. Orang-orang yang bekerja pada ketiga 

peran tersebut sangat dibutuhkan kreativitasnya dan kualitas kerjanya bagi keberhasilan 

media penyiaran. Orang-orang yang ada dalam proses kerja media penyiaran perlu diatur 

dengan baik dan peran pemimpin sangatlah penting dalam pengaturannya. 

Dalam media penyiaran diperlukan manajemen yang baik karena tidak mudah dalam 

pengelolaannya (Morissan, 2011:133). Tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen media 

penyiaran disebabkan oleh: Pertama, tuntutan dari pemegang saham. Seperti halnya institusi 

pada umumnya, bahwa dituntut tanggung jawab bagi para manajer untuk dapat memenuhi 

keinginan para pemegang saham dan pemiliknya untuk menjadikan perusahaan media 

penyiaran tersebut mampu menjadi perusahaan yang sehat dan juga menghasilkan 
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keuntungan. Kedua, tuntutan dari masyarakat. Media penyiaran harus dapat memenuhi 

kepentingan dan keinginan dari masyarakat akan program siarannya. 

Dua tuntutan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi industri media penyiaran. Satu 

sisi harus dapat memenuhi keinginan para pemilik dan pemegang saham. Sisi lain, media 

penyiaran harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Media penyiaran pada 

dasarnya harus mampu melaksanakan berbagai fungsi, yaitu fungsi sebagai media untuk 

beriklan, media hiburan, media informasi, dan media pelayanan (Morissan, 2011:134). 

Persaingan di antara media penyiaran yang ada di Indonesia juga merupakan tantangan 

bagi sebuah media penyiaran untuk dapat menjaga eksistensinya. Berbagai stasiun media 

penyiaran saling bersaing untuk mendapatkan pengiklan dan juga audiensnya. Dari sisi 

pengiklan, Baran (2014:183) menjelaskan bahwa jangkauan televisi yang luar biasa—

dalamsegala bentuknya—menyumbang daya tariknya sebagai media iklan. Artinya, pengiklan 

memberi perhatian khusus terhadap media televisi yang memiliki jangkauan yang luas sebagai 

tempatnya mengiklankan produknya. Namun, dikarenakan pertumbuhan stasiun televisi dari 

sisi kuantitas, tentu akan berdampak pada semakin tingginya tingkat persaingan. Karena itu, 

perlu strategi yang jitu dalam menarik audiens untuk menonton program sehingga 

menstimulus pengiklan untuk beriklan di program televisi kita. 

Untuk dapat mempertahankan dan juga menarik audiens untuk menonton program yang 

ditayangkan di media penyiaran, serta mengundang pemasang iklan, setiap program yang 

dibuat harus dipromosikan. Kegiatan promosi program diarahkan kepada dua pihak, yaitu 

audiens dan juga pemasang iklan (Morissan, 2011:455). Dua pihak ini memiliki kontribusi yang 

begitu penting dalam keberlanjutan media penyiaran. Jika sebuah program diproduksi dengan 

konten dan teknik yang bagus, namun tidak mampu menarik perhatian audiens, tentu tidak 

akan mampu membuat para pemasang iklan tertarik untuk beriklan di program tersebut. 

Bagian promo program pada stasiun televisi bertugas melakukan kegiatan informatif 

sebagai upaya untuk mempertahankan penonton, prestise, menarik perhatian penonton baru, 

simpati, dan sekaligus untuk mengundang pemasang iklan agar memasukkan iklannya di 

program yang ada di televisi. Pengelola program membutuhkan penonton sebagai target 

sasaran dan pemasang iklan sebagai klien (Fachruddin, 2016:128). Dengan begitu, melalui 
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kegiatan promosi program, media penyiaran berupaya untuk membujuk audiensnya untuk 

tertarik dan mengikuti program-program yang disiarkan dan juga membujuk para pemasang 

iklan untuk beriklan di program tersebut atau mungkin membeli waktu siaran pada suatu 

program.Dengan mencermati persaingan antar stasiun televisi yang semakin ketat pada era 

konvergensi media dan teknologi informasi, kegiatan promosi menjadi satu kesatuan yang 

menyeluruh dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh stasiun 

televisi (Fachruddin, 2016:128). 

Media televisi dapat menggunakan beragam metode promosi sebagai upaya untuk 

mencapai target promosinya. Metode promosi yang digunakan sangat tergantung dari 

besarnya organisasi stasiun televisi yang didukung oleh kekuatan modal. Faktor potensi 

luasnya pasar (market size), peta persaingan kompetitor dan teknologi juga mempengaruhi 

metode promosinya. Berdasarkan cara penyajiannya, terbagi menjadi dua metode promosi 

yang biasa dilakukan media televisi, yaitu (Fachruddin, 2016:129): “a) Promosi on air, yaitu 

seluruh bentuk promosi program yang dilakukan oleh stasiun televisi dengan menggunakan 

fasilitas layar televisinya sendiri. b) Promosi off air, yaitu strategi rogram televisi untuk 

menggunakan media lain selain layar kaca, sebagai media promosinya”.  

Dalam penelitian ini, peneliti fokus membahas mengenai promosi on air. Adapun beberapa 

bentuk promosi on air yang biasa ditayangkan di televisi di antaranya (Fachruddin, 2016:129-

131): 

1. Trailer. Trailer merupakan rangkaian cuplikan program yang dikemas secara ringkas 
dengan gabungan narasi dan dikemas semenarik mungkin. 

2. Tag on. Tag on merupakan promosi program yang berbentuk still photo, dan bukan 
merupakan gambar bergerak. 

3. Running text. Running text adalah promosi program dalam bentuk tulisan berjalan yang 
biasanya ditampilkan pada bagian bawah layar televisi. 

4. Supper impose. Promo program yang ditampilkan secara mendadak da muncul selama hanya 
beberapa detik dengan frrekuensi sesuai kebutuhan. Bisa ditampilkan sebelum program 
dimulai atau mungkin selama program berlangsung. 

5. Treaser. Treaser merupakan cuplikan-cuplikan adegan film yang paling menarik yang hanya 
berdurasi 1-5 detik. 

6. Penyiar continuity. Promosi tentang segala sesuatu yang disampaikan oleh penyiar. 
7. Stasiun ID. Stasiun televisi harus menayangkan bumper berupa promo logo dengan jingle 

yang khas di waktu tertentu. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif-

deskriptif dilakukan karena agar dapat memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena 

yang terjadi di lapangan, terkait dengan strategi promosi on air pada sebuah program televisi 

di Net TV. Sebagaimana yang diungkapkan Soeprapto dan Sumarah (2007:2.5), bahwa 

penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, 

berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan interpretasi mereka dengan 

situasi dan kondisi di sekitarnya. Menurut Hammersley (2013:13), penelitian kualitatif berada 

dalam seting alamiah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengamati perilaku di mana orang 

tinggal dan bekerja dan atau menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi 

mengenai hal-hal yang secara alamiah terjadi dan dialami oleh seseorang melalui percakapan 

(yang merupakan bagian dari proses wawancara) dalam kondisi yang alamiah juga. Penelitian 

ini memerlukan pemahaman yang baik mengenai apa dan bagaimana pihak Net TV 

menghasilkan suatu kreativitas dalam membuat promosion air sebagai bagian dari strategi 

mereka agar menarik dan mendapat perhatian dari audiens dan juga pemasang iklan. Pada 

penelitian ini sebagai key informan adalah  Aldo Prasetyo yang merupakan Produser Promo On 

Air di Net TV. 

Peneliti ingin menggambarkan fenomena terkait dengan strategi promosi on air pada 

sebuah program televisi di Net TV sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian berjenis deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang berusaha untuk menjelaskan 

dan menggambarkan sebuah fenomena, tanpa mencoba menghubungkannya dengan fenomena 

lain (Soeprapto dan Sumarah, 2007:4.7). Sementara Kriyantono (2014:69) menjelaskan bahwa 

penelitian berjenis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan realitas yang sedang terjadi 

tanpa menjelaskan hubungan antarvariabel. 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang ada terkait dengan 

strategi promosi on air pada sebuah program televisi, peneliti melakukan wawancara kepada 

informan yang kriterianya telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti, yaitu orang yang 

memahami dengan baik mengenai proses kreatif dan juga strategi dalam membuat promosi on 

air untuk suatu program. Wawancara dilakukan agar dapat memperoleh informasi secara 
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langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan individual (Sunyoto, 2012:30). Wawancara 

menjadi hal yang sangat berharga ketika peneliti dapat menangkap ide-ide, pikiran, dan 

pengalaman dari seorang informan dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri dalam 

mengungkapkan apa yang mereka rasakan sebagai bagian dari pengalaman mereka (Dwyer, 

Gill, and Seetaram, 2012:365). Wawancara kualitatif, bersifat fleksibel dan dinamis. Peneliti 

membiarkan informannya menggunakan perspektifnya untuk menceritakan tentang 

kehidupan, pengalaman, dan situasi yang mereka alami secara alamiah (Taylor, Bogdan, and 

DeVault, 2016:102). 

Terkait dengan teknik pengumpulan data, Sugiyono (2016:62) menjelaskan bahwa teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dan sangat penting dalam sebuah 

penelitian. Karena itu, selain melakukan wawancara, peneliti melakukan observasi, studi 

literatur, dan juga dokumentasi. Berbagai metode dalam upaya memperoleh data dapat 

dilakukan dalam penelitian kualitatif. Sebagaimana penjelasan Creswell (2009:175), bahwa 

peneliti untuk penelitian kualitatif biasanya mendapatkan data yang berasal dari wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, daripada hanya mengandalkan satu sumber data. Tujuannya 

adalah untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Berbagai 

sumber data tersebut untuk kemudian dilakukan review semua data tersebut. Selanjutnya 

peneliti berupaya untuk memahami dan mengorganisasikan ke dalam kategori-kategori yang 

relevan dengan sumber data. 

Setelah data yang didapat diorganisasikan ke dalam kategori-kategori, langkah selanjutnya 

adalah memanfaatkan data temuan tersebut untuk dianalisis.Menurut Bogdan & Biklen (dalam 

Irawan, 2007:70), analisis data adalah proses pengorganisasian secara sistematis semua data 

berupa transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang Anda dapatkan, 

yang kesemuanya itu Anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda (terhadap suatu 

fenomena yang relevan dengan penelitian Anda) dan membantu Anda untuk 

mempresentasikan penemuan Anda kepada orang lain. Peneliti harus dapat memaparkan 

sesuai data yang didapat dan menafsirkan semua data tersebut sesuai dengan pemahaman 

peneliti dan menguraikan ke dalam kata-kata agar orang lain yang membaca dapat memahami 

fenomena dan temuan yang digambarkan oleh peneliti. 
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Metode kesahihan data yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan 

menggunakan metodeauthenticity. Authenticity, yaitu memperluas konstruksi personal yang 

dia ungkapkan. Peneliti memberikan kesempatan dan memfasilitasi pengungkapan konstruksi 

personal yang lebih detil dari informan sehingga memberikan kemudahan pemahaman yang 

lebih mendalam (Kriyantono, 2014:72). Dalam hal ini, peneliti memberikan kesempatan yang 

luas kepada narasumber untuk mengungkapkan pengalamannya terkait dengan yang menjadi 

kajian penelitian ini. Pemilihan narasumber juga dikaitkan dengan latar pekerjaannya yang 

sangat berkaitan dengan produksi untuk materi promosi on air. Selain authenticity, peneliti 

juga menggunakan triangulasi metode untuk meningkatkan derajat kepercayaan penelitian ini. 

Menurut Kriyantono (2014:72), triangulasi metode dikatakan sebagai melakukan 

pengumpulan data dari beberapa metode guna memperoleh hasil yang sama. Dalam hal ini, 

selain wawancara kepada narasumber yang telah peneliti tetapkan kriterianya, peneliti juga 

melakukan observasi. 

 

PEMBAHASAN 

Dalam bagian ini, peneliti memaparkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang terkait 

dengan strategi promosi on air pada sebuah program televisi di Net TV. Berikut pemaparannya. 

Proses Kreatif Dalam Membuat Promosi On Air di Net TV 

Tidak hanya dalam memproduksi sebuah program televisi, produksi yang dilakukan untuk 

keperluan promosi on air pun memerlukan proses kreatif agar dapat menghasilkan karya yang 

tidak hanya informatif, tetapi memiliki estetika yang tinggi sehingga dapat menarik perhatian 

audiensnya. 

Adapun proses kreatif untuk materi promosi on air melalui: 

a. Tim brainstroming menentukan tema promo yang akan tayang 1 bulan. 

Tema promo ditentukan berdasarkan moment/event yang terjadi pada tiap bulannya. 

contohnya pada moment hari raya keagamaan, kemerdekaan Indonesia di bulan 
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Agustus,Tahun baru di bulan Januari atau pun perayaan hari kasih sayang di bulan Februari 

dan peristiwa-peristiwa lainnya.  

b. Tim promo bekerja sama dengan tim produksi, news, sales, digital dalam pembuatan konten. 

Pada produksi promo on air kerja sama sangat diperlukan antar divisi. Divisi marketing 

dengan sales tentunya yang berhubungan langsung dengan klien pengiklan. Konten harus 

disesuaikan dengan permintaan klien tetapi tim promo sebagai pembuat konten pun 

memiliki hak untuk membuat konten tersebut menjadi lebih menarik dan memiliki daya 

pikat audiens 

c. Mencari referensi sebanyak-banyaknya, tetapi tidak menjiplak secara langsung. Jika 

mengambil referensi dari produksi pihak lain, harus dibuat lebih bagus dan terlihat berbeda 

dengan referensinya. 

Dalam proses kreatif ini tentu saja tidak dapat dilakukan sendiri, perlu kerja sama tim dan 

bahkan antarbagian dalam menghasilkan ide-ide yang berbeda, baru, dan juga menarik. Di 

samping itu, referensi dari produksi pihak lain juga dapat dijadikan stimulus untuk merangsang 

ide-ide kreatif lainnya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh narasumber dalam penelitian ini, 

bahwa kreativitas dalam membuat produksi untuk promosi dipengaruhi oleh beberapa hal, di 

antaranya adalah: 

1. Brainstroming bersama mencari ide dan tema promo. 

Telah dipaparkan sebelumnya tema promo dikaitkan dengan peristiwa atau moment yang 

sedang berlangsung contohnya  hari raya. Promo Moment tersebut harus dibuat unik 

,menarik dan tidak membosankan.karena hal tersebut berlangsung tiap tahunnya. Sehingga 

tim promo harus bisa mencari ide kreatif yang  disesuaikan  dengan trend di masyarakat. 

2. Waktu yang luang dan nyaman untuk brainstroming.  

Untuk mendapatkan ide kreatif dalam membuat promo on air tentunya membutuhkan 

waktu dan kenyamanan bagi tim kreatif. Terkadang dengan banyaknya promo yang harus 

dikerjakan dengan waktu pengerjaan yang sangat terbatas. Membuat ide kreatif menjadi 

terhambat. 



 

155 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

3. Banyak melihat referensi, baik dari mengikuti seminar, pelatihan maupun dari sumber lain. 

Selain referensi dari seminar maupun pelatihan, referensi bisa didapatkan dengan melihat 

tayangan-tayangan promo on air dari stasiun televisi luar. Namun, tetap dengan melakukan 

inovasi dan tidak melakukan plagiatisme. 

Terkait dengan referensi sebagai salah satu sumber ide kreatif, Net TV juga memberikan 

kesempatan kepada karyawan yang sesuai dengan bidang kerjanya untuk mengembangkan 

kemampuan dan keahliannya dengan mengikuti seminar dan juga pelatihan, seperti: 

Cinematography, Storytelling, Compositing dan Motion Graphic, Wardrobe & Make up, dan juga 

pelatihan mengenai budgeting. 

Ide kreatif yang telah dihasilkan, selanjutnya dibuat konsepnya sebagai guidance yang 

digunakan saat proses produksi. Agar materi promosi on air dapat menarik audiens, diperlukan 

strategi dalam pembuatannya. Berikut penjelasan narasumber terkait dengan strategi yang 

digunakan dari segi konsep. “Untuk promo spesialharus membuat konsep yang berbeda dari 

biasanya. Membuat konten yang ada “value”-nya, baik pesan moral atau informasi-informasi 

tertentu. ”Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa strategi yang dilakukan dalam 

membuat konsep dari konten untuk materi promosi on air adalah “beda” dari yang lainnya. 

Selain itu, pembeda dapat dilakukan dengan menyisipkan “value” dari setiap konsepnya. 

Selain strategi yang digunakan untuk menghasilkan konsep, Net TV juga menggunakan 

strategi untuk proses produksinya agar menghasilkan produksi yang kreatif, inovatif, dan 

sesuai dengan perkembangan teknologi audio visual. Berikut pemaparan dari narasumber 

terkait dengan strategi yang digunakan untuk proses produksinya. “Tim promo juga mencoba 

hal-hal baru dalam perkembangan teknologi dalam pembuatan promo, (di antaranya) 

membuat promo dengan kamera 360° dan juga pembaruan dalam software-software grafis dan 

editing, baik software utama maupun plug in, untuk mempermudah dan agar lebih efektif dalam 

proses pengerjaannya.” 

Kreativitas dibangun tidak hanya melahirkan ide-ide yang berbentuk konsep, namun juga 

kreativitas dalam hal penggunaan teknologi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa orang-orang yang berada dalam tim produksi harus terus-menerus up to date terkait 
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dengan perkembangan teknologi yang digunakan untuk produksi audio visual. Terutama dari 

segi sinematografi dengan teknologi camera dan teknik editing dengan upgrade versi software 

terbaru termasuk penambahan plug in effect. Perkembangan teknologi tersebut dapat 

dimanfaatkan tidak hanya untuk menghasilkan karya yang berbeda, namun juga proses 

pengerjaan yang dapat lebih efektif. 

Ide kreatif yang optimal dan juga strategi yang diterapkan dalam penggunaan teknologi 

audio visual pada akhirnya tidak hanya dapat menarik audiens untuk menonton acara yang 

ditawarkan, tetapi juga dapat menghasilkan karya yang berkualitas. Hal ini setidaknya dapat 

dilihat dari penghargaan yang pernah diraih terkait dengan produksi promosi on air, di 

antaranya adalah beberapa kali masuk nominasi Promax BDA Asia Award. kompetisi ini 

merupakan penghargaan bidang marketingdalam upaya membuat karya pemasaran yang 

kreatif. Tim Promo Net TV menang pada kategori best viral promo video (promo NET. 3.0) pada 

tahun 2016.Untukpenghargaan lokal sendiri, setiap tahun karya promo on air Net TV masuk 

nominasi KPI Award untuk kategori iklan layanan masyarakat. 

Proses Produksi Promosi On Air di Net TV 

Dalam pembuatan produksi untuk tujuan promosi on air, dilalui berbagai tahap yang 

dijalankan agar produksi untuk tujuan promosi dapat berjalan dengan baik dan hasil yang baik 

pula. 

Proses produksi untuk promosi on air di Net TV meliputi: 

1. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan, bagian promosi mendaftar semua program yang akan 

dipromosikan atau dari bagian produksi program, news, atau sales melakukan permintaan 

pembuatan materi promosi.  

2. Produksi 

Dalam tahap produksi, terdapat tiga opsi dalam prosesnya, yaitu: 

1. Shooting yang dilakukan oleh tim promo on air  

1. Pra produksi: konsep, budgeting, survey lokasi, request logistik dan 

manpower. Dalam tahap praproduksi ini juga dilakukan proses kreatif 
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tentang konsepnya, dari konten materi yang akan dibuat sampai pada 

teknologi yang digunakan.   

2. Produksi: shooting sesuai konsep 

3. Editing dan Compositing 

4. Plot koordinasi dengan marketingtraffic, karena slot promo berbagi dengan 

slot iklan. 

5. Koordinasi dengan tim digital untuk tayang sosmed atau YouTube 

2. Kerja sama dengan produksi, news, digital atau sales. 

Sama dengan proses produksi yang pertama, tapi point a dan b dikerjakan oleh 

tim produksi, news, sales atau digital, tim promo hanya supervisi atau directing 

saja ketika proses shooting berlangsung. Point c sampai f juga melalui tahapan 

yang sama. 

3. Membuat promo generik atau episodik dari program jadi yang sudah atau akan 

tayang. Sama dengan proses produksi yang pertama, tetapi tidak melakukan 

proses shooting, karena footage mengambil dari program yang sudah jadi. 

Bentuk-Bentuk Promosi on Air pada Net TV 

Dari hasil wawancara, didapat penjelasan mengenai bentuk-bentuk promosi on air yang dibuat 

untuk mendukung promosi program pada Net TV. Bentuk-bentuk karya promosi on air tersebut di 

antaranya adalah: 

a. Promo program generik, biasa tayang 1 sampai 6 bulan. 

b. Promo program episodik, tayang sampai hari H. 

c. Promo omnibus, 1 promo terdiri dari beberapa konten program. 

d. Promo backtoback, 1 promo terdiri dari 2 konten program yangjam tayang dan atau jenis 

programnya sama. 

e. Promo spesial, promo tema 1 bulan. 

f. Promo sponsor, promo program dengan sponsor dari program. 

g. Promo PSA/ iklan layanan masyarakat. 
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Untuk promo-promo tersebut dapat berupa trailer yaitu cuplikan-cuplikan program yang 

dikemas secara ringkas sesuai alur program yang sebenarnya, digabungkan dengan narasi yang 

memiliki daya tarik pada identitas program (Fachruddin,2016:129). Contohnya untuk trailer sinetron, 

film, talk show dan format progam lainnya.  Konsep kreativitas antar stasiun televisi dalam membuat 

promo on air dapat dilihat pada trailer program. Pemilihan cuplikan-cuplikan progam yang unik dan 

menarik diharapkan dapat membuat audiens tertarik untuk menonton acara tersebut. Konsep editing 

menjadi penting bagaimana menyusun potongan-potongan gambar ini menjadi menarik bagi audiens. 

Saat audiens telah menyaksikan trailer kemudian mengingat jadwal tayang progam tesebut menjadi 

kesuksesaan tim promo dalam membuat karyanya. Pada umumnya trailer membutuhkan narasi dalam 

penyampaiannya, sehingga dibutuhkan juga seorang voice over yang sesuai dengan konten progam 

yang ditayangkan. Seorang voice over promo on air juga dapat menjadi brand identitas stasiun 

televisi. 

Bentuk lain dari promo on air adalah tag on dan supper impose. Promo ini menjadi tanggung 

jawab divisi grafis televisi sedangkan konsepnya dari tim program acara; running text, konsep teks 

pada running textjuga dibuat oleh tim produksi program. 

Berdasarkan penjelasan dari narasumber, bahwa hasil-hasil karya promosi on air tersebut 

ditampilkan tidak hanya di media televisi Net TV saja, tetapi juga melalui platform lainnya, seperti 

aplikasi mobile dan Internet (Zulu, Net.z, YouTube Channel, dan medsos). Penayangan dilakukan di 

berbagai platform media selain media televisi itu sendiri dikarenakan terbatasnya slot promosi di 

televisi karena harus berbagi dengan slot iklan dari para pemasang iklan. Karena itu, untuk 

mengoptimalkan upaya penayangan promosi program, Net TV menayangkan pula di platform digital. 

Kendala yang Dihadapi Dalam Memproduksi Materi Promosi on Air 

Membuat produksi untuk materi promosi on air ternyata tetap menemui kendala dalam proses 

pengerjaannya. Berdasarkan penjelasan dari narasumber, bahwa kendala yang ditemui di antaranya 

terkait dengan: 

a. Budget 

Pembatasan budgeting promo ketika mengajukan ke manajemen/finance (karena finance juga 

merujuk pada aturan manajemen ketika mengeluarkan budget). 

b. Manpower  



 

159 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

Masalah manpower, baik dari tim promo atau luar tim, seperti campres, lighting, wardrobe, dan 

lain-lain. Ketika sudah memasuki tahap praproduksi, tidak jarang manpower tidak ada, sehingga 

harus mencari vendor dari luar. 

Hambatan lainnnya secara manajemen adalah divisi promo on air yang berada dibawah 

departemen yang berbeda pada tiap stasiun televisi. Untuk Net TV sendiri, Divisi Promo on Air 

berada di bawah Departement Programming. Menurut narasumber karena pembuatan promo on air 

terkait dengan progam tayang dan pola acara yang melibatkan programming sehingga koordinasi info 

jam tayang akan lebih mudah. Sedangkan pada pelaksanaan tim di promo on air juga mengerjakan 

show real, company profile perusahaan, tag on sponsor merupakan bagian dari sales and marketing. 

Sehingga, meskipun promo on air di stasiun Net TV berada di bawah Departement Programming, 

tim promo on air pun harus bisa melaksanaan proses pemasaran perusahaan dalam pembuatan show 

real dan company profile dalam membuat image positif kepada stakeholder, terutama bagi para 

pengiklan maupun investor perusahaan. 

Tentu kendala yang dihadapi, tidak secara otomatis menghalangi kreativitas dan proses produksi 

dari pembuatan materi promosi on air. Namun, agar program promosi berjalan dengan baik, perlu 

dukungan semua pihak yang terkait agar hasil yang didapat pun dapat maksimal dan dapat 

mendukung program promosi itu sendiri. Lebih lanjut, akan berdampak pula bagi pesan yang 

disampaikan kepada audiens sehingga audiens tertarik untuk selalu menonton program-program 

televisi Net TV. 

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi promosi on air pada program televisi di 

Net TV, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Membuat materi untuk promosi on air diperlukan ide kreatif agar materi promosi yang dihasilkan 

berbeda dengan yang lainnya dari sisi konten dan tampilan audio visual sehingga mampu menarik 

perhatian audiens untuk menonton setiap program yang dipromosikan tersebut. Dalam proses kreatif 

ini perlu kerja sama tim dan bahkan antarbagian dalam menghasilkan ide-ide yang berbeda, baru, dan 

juga menarik. Di samping itu, referensi dari produksi pihak lain juga dapat dijadikan stimulus untuk 
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merangsang ide-ide kreatif lainnya. ide kreatif yang didapat akan diimplementasikan ke dalam konsep 

yang menjadi acuan saat proses produksi. Selain itu, strategi dilakukan dalam kaitannya dengan 

pemanfaatan teknologi audio visual yang mutakhir agar produk yang dihasilkan dapat lebih menarik, 

kreatif, dan inovatif. 

Proses produksi untuk promosi on air di Net TV meliputi: Perencanaan di mana bagian promosi 

mendaftar semua program yang akan dipromosikan atau dari bagian produksi program, news, atau 

sales melakukan permintaan pembuatan materi promosi; Produksi. Dalam tahap produksi, terdapat 

tiga opsi dalam prosesnya, yaitu: Pertama, shooting sendiri yang prosesnya meliputi praproduksi, 

produksi, editing dan compositing, plot koordinasi dengan marketing traffic, karena slot promo 

berbagi dengan slot iklan, serta koordinasi dengan tim digital untuk tayang sosmed atau YouTube. 

Kedua, kerja sama dengan produksi, news, digital atau sales. Ketiga, membuat promo generik atau 

episodik dari program jadi yang sudah atau akan tayang.  

Bentuk-bentuk karya promosi on air tersebut di antaranya adalah: Promo program generik, biasa 

tayang 1 sampai 6 bulan; Promo program episodik, tayang sampai hari H; Promo omnibus, 1 promi 

terdiri dari beberapa konten program; Promo back to back, 1 promo terdiri dari 2 konten program 

yang jam tayang dan atau jenis programnya sama; Promo spesial, promo tema 1 bulan; Promo 

sponsor, promo program dengan sponsor dari program; Promo PSA/ iklan layanan masyarakat. 

Sementara dari segi istilah, bentuk-bentuk yang biasa ditampilkan dalam Net TV untuk keperluan 

promo on air adalah trailer, tag on, supper impose, running text. 

Kendala yang sering dihadapi saat pembuatan materi promosi on air adalah terkait dengan 

budget dan juga manpower. Namun, produksi untuk promosi on air harus tetap berjalan karena 

berimbas pada kegiatan promosi program itu sendiri. Apalagi di tengah persaingan antar stasiun 

televisi, sehingga promosi on air harus gencar dilakukan di setiap stasiun televisi.  
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Eksplorasi Wisata Menjawab Tantangan Era 4.0  
di Stasiun Televisi Nasional 

 
 

oleh Yulianti* 
 
 

Abstrak 
 

Berwisata sudah menjadi lifestyle bagi semua orang saat ini. Tujuan wisata, transportasi, 
penginapan, kuliner, tempat yang instagramable, pusat oleh-oleh dan peta lokasi tentunya 
perlu diketahui setiap orang yang akan melakukan liburan bersama keluarga, teman sejawat 
ataupun dikantor bila mereka tidak menggunakan jasa Tour and Travel. Mereka membutuhkan 
informasi ini untuk menyusun itinerary dan budget selama berlibur. 

Program Televisi yang menayangkan eksplorasi tempat wisata di Indonesia dan 
Mancanegaradengan kemasan yang kreatif dan informatif, masih sangat diminati dan dinanti 
pemirsa di layar kaca.  

Peneliti melakukan survey secara onlinedengan mengirim pesan berupa link kepada 
responden dari usia 15 tahun ke atas. Data yang diperoleh diolah dengan metode SWOT 
sebanyak 50 responden. Data ini memudahkan peneliti melihat ketertarikan responden 
terhadap program acara Eksplorasi Wisata yang ditayangkan di Televisi Nasional dalam 
menjawab tantangan era 4.0 

 
Kata Kunci: wisata, televisi nasional, era 4.0, eksplorasi 

 
 
 
PENDAHULUAN 

 

Pariwisata menjadi sorotan utama di Indonesia saat ini dikarenakan sebagai penyumbang 

devisa terbesar dari segi perekonomian. Oleh karenanya banyak perusahaan yang terkait 

dengan pariwisata berlomba-lomba menawarkan jasa mereka untuk berbagai keperluan 

wisatawan. Mulai dari transportasi baik pesawat terbang, kereta api, bus maupun kapal laut. 

Penginapan berupa guest house, cottage, apartemen, hotel dari kelas melati hingga bintang 

lima. Munculnyapedagang Kuliner baru di tiap daerah, souvenir dan masih banyak lagi yang 

lainnya.  

Namun wisatawan perlu juga mendapatkan gambaran nyata destinasi wisata ataupun 

kota-kota setempat. Seiring dengan hal inilah Televisi Nasional harus dapat membuat program 
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acara yang terkait dengan kebutuhan dari para calon wisatawan. Liputan yang ditampilkam 

dapat dijadikan acuan rencana perjalanan maupun anggaran biaya yang mereka butuhkan 

selama berlibur ke wilayah tersebut. Berikut tabel hasil survey kepada penonton televisi yang 

melihat tayangan mengenai traveling ataupun jalan-jalan. 

 

 

Sumber: Data Survey online peneliti, 2018 

Diagram 1. Survey Melihat Tayangan Traveling 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat 95,3% penonton melihat tayangan acara jalan-jalan di 

televisi dengan berbagai konsep yang ditampilkan. Tayangan yang sangat dinantikan pemirsa 

tentunya harus berlomba-lomba memberikan kemasan semenarik mungkin dan tidak 

membosankan. Objek wisata yang belum tereksplorasi di pedalaman manapun pastinya 

memicu adrenalin penonton untuk datang dan mengunjunginya. 

Destinasi wisata tersembunyi ini umumnya belum terfasilitasi dengan baik. Oleh 

karenanya tayangan harus memberikan informasi bagaimana cara mencapai tujuan wisata 

tersebut. Acara yang ditampilkan bisa mengajarkan pemirsa kemana mereka harus menyewa 

kendaraan, dimana saja penginapan yang tersedia, apakah di wilayah tersebut terdapat kuliner 

atau tidak, bilamana tidak ada perbekalan apa yang harus mereka bawa. Apakah tempat wisata 

tersebut bisa dikunjungi semua orang atau dengan syarat khusus. Berapa lama jarak tempuh 

dari pusat kota menuju lokasi. Apakah bagi para muslim bisa beribadah dimana saja. Apakah 

disana terdapat toilet dan air yang memadai. Apakah tempat tersebut bisa dikunjungi kapan 

saja. Apakah banyak binatang buas sepanjang perjalanan. Apakah ada warga yang tinggal di 
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sepanjang perjalanan. Dan masih banyak lagi hal lainnya yang harus diliput oleh televisi untuk 

menarik minat wisatawan datang kesana. 

Rutinitas masyarakat yang sibuk dengan kesehariannya, membuat mereka butuh 

refreshing untuk melepaskan kepenatan dan mencari suasana baru yang jauh dari keramaian, 

kemacetan dan pekerjaannya. Berlibur selain hal yang disebutkan tadi juga menjadi ajang 

bergengsi di kehidupan sosialnya. Destinasi wisata yang memicu adrenalin tinggi dan bagus 

seperti menemukan surga dunia yang harus dikemas dan ditayangkan dengan durasi yang pas, 

diwaktu yang tepat pula agar banyak penonton yang terpicu untuk berlibur ke tempat tersebut. 

Tentunya dengan adanya tayangan traveling yang memicu adrenalin, tidak hanya 

bermanfaat untuk pemirsa namun juga meningkatkan taraf perekonomian warga sekitar 

destinasi yang jauh dari perkotaan. Berikut data survei yang didapatkan peneliti mengenai 

seberapa besar mereka ingin mengetahui destinasi di pedalaman. 

 

Tabel 2. Survey Traveling Memotivasi Hidup 

 

Sumber: Data Survey Peneliti, 2018 

 

Hasil tabel menunjukkan destinasi wisata yang diperkenalkan melalui program acara 

traveling memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi rencana liburan mereka. 

 

Tujuan 
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1. Program acara traveling/jalan-jalan bisa ditayangkan disemua televisi nasional dengan 

durasi minimal 1 jam untuk mengupas semua hal yang terdapat di destinasi wisata dan 

menarik minat pengunjung untuk memutuskan datang dan berlibur kesana. 

2. Tayangan destinasi yang menarik, kreatif dan memacu adrenalin tidak hanya meningkatkan 

rating televisi saja, namun juga membantu meningkatkan perekonomian kota tersebut. 

 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

Destinasi Wisata 

Menurut Mill dan Morison dalam Suryadana (2015:39) pariwisata terkait erat dengan 

aktifitas perpindahan tempat yang merupakan sebuah sistem dimana bagian-bagian yang ada 

tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait satu sama lainnyaseperti jaring laba-laba. Agar 

suatu daerah wisata menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi perlu memperahtikan 

komponen produk wisata sebagai salah satu objek yang ditawarkan dalam promosi wisata. 

Komponen tersebut seperti yang dikemukakan Mason dalam Suryadana (2015:47) terdiri atas; 

1) Atraksi, daya tarik wisata baik alam, budaya maupun buatan manusia seperti festival 
atau pentas seni 

2) Aksesbilitas, kemudahan untuk mencapai tujuan wisata 
3) Amenities, fasilitas untuk memperoleh kesenangan. Dalam hal ini dapat berbentuk 

akomodasi, kebersihan dan keramahtamahan. 
4) Networking, jaringan kerjasama yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan baik 

lokal, nasional maupun internasional. 
 

Media Televisi 

McQuail (2005:4) menjelaskan bahwa televisi merupakan saluran utama dan perwujudan 

suatu kebudayaan, sebagai gambaran realitas sosial dari identitas sosial, gagasan, kepercayaan 

dan nilai-nilai. Sementara itu Littlejohn dan Foss (2005:273,294) mengungkapkan bahwa 

televisi sabagai salah satu jenis media massa yang paling populer, televisi membentuk cara 

berpikir masyarakat, menyebarkan pesan yang merefleksikan kebudayaan dalam masyarakat 

dan menyediakan informasi bagi masyarakat yang beragam. Hal ini yang menjadikan televisi 

sebagai bagian dari kekuatan lembaga masyarakat dan memiliki pengaruh yang kuat dalam 

bentuk konstruksi realitas sosial dan kebudayaan.  
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Media Promosi 

Menurut Cangara (2006:119) media adalah alat atau sarana yang berfungsi sebagai 

penyampai pesan dari pembuat pesan kepada masyarakat secara luas. Media yang paling 

mendominasi pada manusia dalam kegiatan komunikasi adalah pancaindera mata dan telinga, 

karena segala hal yang dilihat dan didengar manusia kemudian diproses oleh akal untuk 

mengontrol sikap dalam mengambil sebuah tindakan. Oleh karenanya tayangan Televisi pada 

program traveling dengan visualisasi gambar dan audio suara yang diterima baik oleh 

penonton bisa menjadi promosi potensi wisata yang diminati. 

 

Minat Berkunjung 

Menurut Ferdinand (2002:129) minat beli dapat diidentifikasikan melalui indikator-

indikator berikut; 

a) Minat Transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk 
b) Minat Referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensi produk kepada orang 

lain 
c) Minat Preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki 

preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya bisa diganti bila terjadi sesuatu 
dengan produk preferensinya 

d) Minat Eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku yang selalu mencari informasi 
mengenai produk yang diminati dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif 
dari produk tersebut. 

 
Tayangan di stasiun televisi yang bersifat eksploratif pastinya menarik minat berkunjung 

penonton untuk berwisata ke destinasi yang ditayangkan. Dimana minat berkunjung 

diasumsikan sebagai minat membeli konsumen dalam hal wisata. 

 

Keputusan Berkunjung 

Keputusan berkunjung sama halnya dalam keputusan membeli dalam konteks pariwisata. 

Hasan (2015:263) menyatakan proses pengambilam keputusan pembelian dalam industri 

pariwisata sangat kompleks karena tingkat resiko serta biaya yang relatif tinggi untuk setiap 

produk dan tingkat keterlibatan psikologi tentang produk yang mereka beli. Dalam hal ini 

informasi anggaran atau budget yang diperlukan menuju lokasi wisata perlu dibuat atau 

ditampilkan dalam tayangan agar mereka terhindar dari resiko kekurangan budget saat 
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berlibur. Bisa saja di daerah setempat belum adanya mesin ATM ataupun mesin kartu kredit 

dan hanya bertransaksi secara tunai. 

 

Era 4.0 

Era 4.0 atau disebut juga industri 4.0 yang telah berjalan di German dari 2011, kini mulai 

diterapkan di Indonesia sebagai penerapan ekonomi digital. Ada 5 teknologi utama yang 

menopang Industri 4.0 yakni Internet of Things, Artificial Intellegence, Human-Machine 

Interface, Teknologi Robotic dan Sensor serta teknologi 3D Printing. Hal ini diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah telah menetapkan 

10 langkah priotas nasional pada era 4.0. Dua diantaranya yang terkait pada penelitian ini 

adalah; “ a). Mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri dengan menyelaraskan peta jalan 

di sektor-sektor industri. Terkait transportasi, infrastruktur dan lainnya. b). Pembangunan 

Infrastruktur digital Nasional termasuk jaringan internet kecepatan tinggi, cloud, pusat data, 

security management dan infrastruktur broadband”. (Kompas.Com, 2018). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Case Study Research. Dimana 

penelitian dilakukan secara mendalam pada masyarakat untuk mempelajari keadaan dan 

interaksi yang terjadi pada kondisi tertentu. Peneliti menyebarkan survey berupa angket 

kepada responden melalui link dari google form untuk memudahkan peneliti mendapatkan 

data dengan waktu yang relatif singkat. Sehingga peneliti dapat melihat permasalahan yang 

ada, dari data yang dikumpulkan kemudian dilanjutkan menganalisis data untuk menghasilkan 

kesimpulan yang dapat digunakan oleh pihak terkait seputar program acara wisata di televisi 

nasional. 

 

PEMBAHASAN 

 

Analisis Data Kuisioner 
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Data yang diperoleh dari hasil kuisioner yang disebarkan melalui link online google form 

terhadap 50 orang responden, mayoritas responden berusia 13-19 tahun dengan persentase 

61,9% dimana pekerjaannya adalah Mahasiswa/i (71,4%). 42,9% responden mengatakan 

mereka menonton televisi hanya seminggu sekali dengan durasi selama 1-4 jam dan 95,2% 

mengatakan bahwa mereka pasti menonton program acara traveling/jalan-jalan.  

Hal yang membuat mereka tertarik untuk menonton program acara tersebut mayoritas 

menjawab ingin mengetahui tempat wisata, budaya dan kuliner untuk dijadikan referensi 

mereka berlibur. Dan mereka membutuhkan informasi dari tayangan tersebut untuk 

menyusun itinerary (80%) dan budget(100%) liburan mereka. 

 

Analisis Matriks SWOT 

Berikut analisis SWOT mengenai tayangan traveling di Televisi Nasional. 

 

Tabel 1. Analisis SWOT 

 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

1. Program Acara 

Traveling yang 

menarik 

2. Tayangan yang 

menampilkan wisata, 

budaya dan kuliner 

3. Menayangkan 

wisata laut, 

perkotaan, hutan dan 

gunung 

4. Tidak 

menampilkan 

bagaimana 

mendapatkan 

transportasi umum 

atau penyewaan 

kendaraan yang ada di 

destinasi wisata 

5. Tidak 

menampilkan tempat 

khusus seperti rumah 

sakit/klinik bilamana 

wisatawan terkena 

penyakit atau 

kecelakaan 

6. Tidak 

menampilkan tempat 

pengaduan atau pos 

keselamatan bila 

terjadi bencana atau 



 

169 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

musibah di tempat 

wisata 

7. Kurang 

menampilkan berapa 

harga tiket masuk, 

harga kuliner, harga 

penginapan bila 

tinggal di guest house 

atau rumah penduduk 

8. Tidak 

memanfaatkan 

fasilitas Google Map 

untuk 

menginformasikan 

kepada penonton 

9. Kurangnya 

informasi mengenai 

penginapan di daerah 

pedalaman 

10. Kurangnya 

informasi yang 

menampilkan 

souvenir khas daerah 

setempat yang bisa 

menjadi referensi 

penonton 

11. Kurangnya 

informasi 

perlengkapan apa 

yang penting dibawa 

bila mengunjungi 

destinasi tertentu 

dengan cuaca tertentu 

Opportunity 

(Kesempatan) 

S-O W-O 

12. Menarik minat 

penonton untuk 

selalu melihat 

tayangan traveling 

di Televisi 

Nasional untuk 

16. Membuat 

Tayangan Traveling 

Smart Tourism 

dengan menggunakan 

para influence untuk 

membawakan acara 

18. Dengan adanya 

influence yang 

membawakan acara 

traveling, otomatis 

followernya akan 

tertarik mengunjungi 
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mendapatkan 

informasi yang 

akurat 

13. Program acara 

Traveling bisa 

menjadi Top List 

penonton 

terbanyak baik di 

Indonesia maupun 

di manca negara 

14. Program acara 

destinasi suku dan 

budaya 

berkelanjutan 

tentunya bisa 

menarik 

wisatawan 

mancanegara lebih 

banyak lagi dan 

tentunya tidak 

hanya 

menguntungkan 

pihak pertelevisian 

tapi semua orang 

yang terlibat di 

dalam wilayah 

destinasi tersebut 

15. Kerjasama 

pihak Televisi 

Nasional dengan 

para stakeholder 

tentunya 

membantu 

wisatawan dalam 

merencanakan 

liburannya 

 

Traveling tersebut ke 

pedalaman disertai 

dengan itinerary dan 

budget yang 

ditampilkan 

17. Menciptakan 

Barcode perjalanan di 

akhir atau di salah 

satu pojok layar 

televisi, agar 

penonton yang ingin 

menuju kesana dapat 

membaca dari 

barcode tersebut. 

destinasi tersebut dan 

mempersiapkan 

perjalanan lebih 

matang dengan 

adanya informasi 

yang terinci  

19. Dengan 

penciptaan Barcode 

Traveling di program 

acara tersebut 

memudahkan 

pemirsa yang 

merencanakan 

liburan. 

Threat (Ancaman) S-T W-T 

20. Semakin 

terkenalnya tempat 

wisata pedalaman 

22. Tayangan 

traveling tentunya 

memicu para stake 

24. Tayangan 

traveling yang 

terperinci baik 
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melalui program 

Televisi 

kemungkinan besar 

merubah sistem 

kearifan lokal 

daerah setempat 

21. Pembangunan 

gedung atau 

penginapan di 

destinasi 

pedalaman akan 

merubah 

ekosistem disana 

holder pariwisata 

untuk melakukan 

investasi di destinasi 

tersebut namun tetap 

harus mengacu tidak 

merusak ekosistem di 

tempat 

23. Pembangunan 

destinasi 

berkelanjutan 

tentunya harus 

diimbangi dengan 

pengetahuan yang 

lebih dalam lagi 

kepada masyarakat 

setempat agar dapat 

menyaring akulturasi 

budaya asing yang 

masuk. 

perjalanan,anggaran, 

kuliner dan lainnya 

dapat meningkatkan 

taraf perekonomian 

masyarakat sekitar 

 

 

 

SIMPULAN 

 

Program televisi eksplorasi wisata yang hanya menampilkan tayangan lokasi wisata 

dengan gimmick di dalamnya tentu hanya sebuah entertain semata. Namun tayangan yang 

berkelanjutan memasuki Industri 4.0 harusnya menampilkan smart traveling yang dibawakan 

oleh influence generasi milenial dimana apa yang dilakukannya sebagian besar pasti ditiru. 

Kemudian penciptaan barcode di tayangan televisi juga sangat membantu para traveller dalam 

menyusun rencana liburan mereka disertai dengan budgetnya. 

Tayangan yang lebih terinci tentunya tidak hanya membantu para penonton namun 

membantu masyarakat setempat juga para stakeholder untuk membangun perekonomian baru 

di sana. Diharapkan penciptaan program acara bertajuk Smart Traveling dapat meningkatkan 

minat pemirsa untuk kembali mennton Televisi Nasional mengiringi Industri 4.0. 
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Abstrak 
 

Televisi merupakan salah satu media massa yang dapat menyajikan acara-acara tentang 
potret kehidupan dan perilaku sehari-hari baik dalam bentuk kisah nyata maupun dramatisasi 
sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Salah satu program televisi yang diandalkan bagi 
setiap stasiun televisi adalah sinetron. Drama atau sinetron misalnya, adalah salah satu format 
acara yang bisa memainkan karakter dan penokohan dalam membawa emosi penonton larut 
dalam cerita dan adegan yang diperankan. Tidak jarang cerita dalam setiap sinetron 
merupakan proses komodifikasi nilai-nilai kehidupan, mulai dari kemewahan, kemiskinan, 
asmara, bahkan perselingkuhan. Komodifikasi bagi Mosco digambarkan sebagai transformasi 
nilai guna menjadi nilai tukar, dimana hal yang pada dasarnya tidak bernilai jual 
ditransformasikan menjadi suatu komoditas yang bisa dijual. Dalam hal ini, nilai-nilai 
kehidupan yang sering kita saksikan di sekitar dijadikan produk media, dan menjadi tontonan 
populer yang berhasil menarik perhatian penonton ataupun pengiklan. Metode penelitian 
dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. cerita dalam sinetron Orang Ketiga bagaikan 
panggung sandiwara. Penulis meminjam istilah Dunia Ini Panggung Sandiwara karya William 
Shakespeare dan istilah karya penyair Indonesia Taufiq Ismail. Cerita biasa dibuat sedemikian 
rupa, namun dampaknya luar biasa. Di sinilah terjadinya komodifikasi nilai-nilai kehidupan. 
Apalagi pengukuran rating dan share, seakan menjadi “dewa” dalam menentukan kesuksesan 
program televisi, dan ini merupakan strategi bisnis perusahaan media massa dalam membuat 
program unggulan.  

 
Kata kunci: sinetron, komodifikasi, nilai-nilai kehidupan, televisi 

 
 
 
PENDAHULUAN 

 

Televisi merupakan salah satu media massa yang terus berevolusi dari waktu ke waktu. 

Sejak pertama ditemukan, televisi menyedot perhatian banyak orang di seluruh dunia. 

Penggunaan kata televisi (biasa ditulis teve, tivi, tipi), merujuk pada konsep yang berbeda-beda. 

Pertama, sebagai sebuah perangkat (kotak) teknologi yang terus mengalami perkembangan 

mulai berbentuk tabung dan berukuran besar serta tidak berwarna, namun sekarang televisi 
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menerapkan teknologi layar datar, LED, stereo, berukuran ramping, dan mampu menghasilkan 

gambar maupun suara dengan kualitas yang jernih. Kedua, televisi sebagai stasiun yang 

berbentuk organisasi atau perusahaan yang telah memperoleh izin siaran. Perusahaan atau 

stasiun televisi ini umumnya memiliki infrastruktur yang lengkap seperti adanya 

bangunan/gedung disertai perangkat penyiaran modern berupa pemancar dan penerima 

frekuensi, serta peralatan-peralatan lainnya untuk menyelenggarakan rangkaian proses 

produksi seperti studio, kamera, lighting, audio, master control, dan ruang editing. Ada tiga 

sistem kepemilikan stasiun televisi, antara lain televisi pemerintah, swasta, dan komunitas. 

Sedangkan konsep televisi yang ketiga merujuk pada sebuah program atau acara yang dibuat 

dengan bentuk yang beragam seperti berita, sinetron, film, dan variety show.  

Dalam memproduksi program atau acara, setiap stasiun televisi berlomba-lomba 

membuat program sesuai idealismenya masing-masing. Misalnya Metro TV, TV One, dan 

Kompas TV, program-program mereka umumnya berita. NET TV sesuai namanya News and 

Entertainment Television, berarti menampilkan program berita dan hiburan. Ada pula stasiun 

televisi yang sebagian besar acaranya berupa sinetron atau reality show seperti SCTV dan Trans 

TV. Serta stasiun-stasiun televisi lainnya yang menayangkan program-program bervariasi. 

Pengaruh acara televisi sampai saat ini masih terbilang cukup kuat dibandingkan dengan 

radio dan surat kabar. Pengaruh televisi terhadap sistem komunikasi tidak terlepas dari 

pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan pada umumnya, bahkan televisi menimbulkan 

pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia secara luas baik pengaruh positif maupun 

negatif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kuswandi (1996), yang menyebutkan bahwa 

tayangan acara televisi seperti news, reality show, infotainment, sinetron, film bahkan iklan 

sekalipun turut serta mengatur dan mengubah life style di masyarakat. Informasi yang 

diberikan televisi seperti program berita tentang politik, budaya, ekonomi maupun sosial 

masyarakat dari suatu negara layaknya hanya hiburan dan permainan publik belaka. 

Kenyataan di dalamnya telah diubah dengan “sesuatu” yang maya. Namun tak sedikit pula 

pemerhati acara televisi yang “sehat” menemukan dampak positif dari tayangan televisi. 

Televisi sebagai sarana edukasi dan informasi mampu membuka wawasan berpikir pemirsa 

untuk menerima dan mengetahui kejadian yang berada di lingkungan masyarakat. 
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Acara televisi pada umumnya memengaruhi sikap, pandangan persepsi dan perasaan 

penontonnya, ini adalah wajar. Jadi bila ada hal-hal yang mengakibatkan penonton terharu, 

terpesona, atau latah bukanlah sesuatu yang istimewa, sebab salah satu pengaruh psikologis 

dari televisi seakan-akan menghipnotis penonton, sehingga mereka hanyut dalam keterlibatan 

pada kisah atau peristiwa yang ditayangkan televisi (Effendy, 2004). Di sinilah televisi tidak 

hanya bertujuan memberikan informasi (to inform), menghibur (to entertaint), dan mendidik 

(to educate), tetapi juga bertujuan mengonstruksi realitas sosial di masyarakat melalui 

program-programnya. 

Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audien tertarik untuk 

mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran. Program dapat disamakan atau 

dianalogikan dengan produk atau barang atau pelayanan yang dijual kepada pihak lain, dalam 

hal ini audien dan pemasang iklan. Dengan demikian, program adalah produk yang dibutuhkan 

orang sehingga mereka bersedia mengikutinya. Dalam hal ini terdapat suatu rumusan dalam 

dunia penyiaran yaitu program yang baik akan mendapatkan penonton yang lebih besar, 

sedangkan acara yang buruk tidak akan mendapatkan penonton (Morissan, 2005). 

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis memahami bahwa untuk mengambil hati sekaligus 

memuaskan khalayaknya, setiap stasiun televisi memiliki strategi masing-masing untuk 

memproduksi program-program yang dapat menarik perhatian pemirsa. 

Televisi adalah sebuah industri besar yang mementingkan keuntungan finansial. Sebagai 

lembaga penyiaran, kreatifitas menjadi hal yang penting untuk menggabungkan antara 

kepentingan publik dan kepentingan perusahaan. Salah satunya adalah dengan melakukan 

komodifikasi. Proses komodifikasi dalam komunikasi, berkaitan dengan transformasi pesan, 

berkisar dari bits data ke sistem pemikiran yang lebih bermakna, ke dalam produk yang 

marketable. Misalnya seorang reporter koran yang bekerja secara profesional untuk 

menciptakan sebuah cerita. Dalam masyarakat kapitalis, reporter menjadi seorang pekerja 

yang mendapat upah dengan menciptakan artikel/kolum yang telah dikemas. Ini menjual koran 

di pasar, dan jika ini sukses, upah sebgai keuntungan dari nilai tambah, yang kemudian bisa 

diinvestasikan untuk memperluas bisnis dengan investasi di usaha lain yang menjanjikan 

tambahan bagi modal  (Mosco, 2009).  Oleh karena itu, kepentingan ekonomi politik tak bisa 

lepas dari media saat ini, yaitu melalui komodifikasi terhadap konten media untuk memperluas 
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audiensnya. Masih menurut Mosco, komodifikasi terdiri dari komodifikasi pekerja, 

komodifikasi konten, dan komodifikasi audiens. 

Menurut Hereyah (2012) melalui penelitiannya yang berjudul Komodifikasi Budaya Lokal 

dalam Iklan: Analisis Semiotik Pada Iklan Kuku Bima Energi Versi Tari Sajojo, menyatakan 

bahwa komodifikasi tarian Sajojo yang di’kawinkan’ dengan keperkasaan pria yang muncul 

dari mitos keperkasaan dari Kuku Bima. Selain itu, menurut Nuraeni dan Mentari (2013) 

melalui penelitiannya yang berjudul Komodifikasi Dai di Televisi: Kajian Ekonomi Politik 

Media, menyatakan bahwa komodifikasi konten terjadi ketika pesan-pesan agama dikemas dan 

disampaikan dengan menarik sehingga dari segi ekonomi, lebih marketable. Bagaimana pesan-

pesan agama itu dikemas bisa dilihat dari tema-tema yang sudah ditentukan sejak awal oleh 

tim produksi, yang disesuaikan dengan situasi yang sedang happening. Penelitian tentang 

komodifikasi di televisi juga dilakukan oleh Mayaningrum dan Triyono (2016) melalui 

penelitiannya yang berjudul Komodifikasi Hijab dalam Iklan Kosmetik Sophie Paris Versi 

“Natural & Halal” di Televisi, menyatakan bahwa komodifikasi yang terjadi dalam iklan ini 

adalah komodifikasi isi atau konten yang terlihat dari cerita dan tanda-tanda yang ditampilkan 

pada iklan tersebut. Diawali dengan memasukkan konsep perempuan berhijab kedalam iklan. 

Dari iklan tersebut dihasilkan penggunaan hijab yang telah dikomodifikasikan dalam iklan 

Sophie Paris “Natural & Halal”. Iklan tersebut mengalami pergeseran dari nilai fungsi ke nilai 

tukar. Dimana nilai fungsi hijab yang seharusnya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, 

namun dalam kenyataannya dijadikan sebagai pengeruk keuntungan yang berlimpah untuk 

sebuah perusahaan. 

Dari ketiga penelitian tentang komodifikasi di atas, penulis menyimpulkan bahwa media 

massa dalam hal ini adalah televisi seringkali melakukan komodifikasi sebagai strategi untuk 

menghasilkan program siaran yang menguntungkan secara finansial bagi perusahaan, dan 

dijadikan strategi bisnis dalam berkompetisi pada industri penyiaran. Salah satu bentuk 

komodifikasi yang dilakukan stasiun televisi adalah dengan mengangkat latar belakang suatu 

budaya, tradisi, maupun permasalahan sosial-ekonomi yang masyarakat alami. Selain itu, isu 

dan tren yang sedang berkembang sekarang ini juga menjadi “santapan” bagi mereka yang 

berkiprah dalam bidang kreatif atau penyiaran. Dengan adanya stimulus-stimulus tadi, 

selanjutnya stasiun televisi mengolahnya dengan memberikan “bumbu-bumbu” (gimik) 
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sehingga dapat menarik perhatian pemirsa. Stasiun televisi setiap hari dituntut menyajikan 

berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada 

dasarnya, apa saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan ditelevisi selama program itu 

menarik dan disukai oleh audien, selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum, dan 

peraturan yang berlaku. 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan pada komodifikasi konten yang 

terdapat di televisi. Adapun komodifikasi konten yang akan penulis pilih berasal dari program 

sinetron yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi swasta Indonesia yang sebagian besar 

ceritanya mengangkat nilai-nilai kehidupan seperti asmara, persaingan merebut kekuasaan, 

dan perjuangan mendapatkan sesuatu. Alasan penulis memilih sinetron adalah karena di dalam 

sinetron sangat kental dengan politisasi kepentingan oleh stasiun televisi dalam membuat 

cerita yang dramatis dan dibuat-buat, dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai ‘panggung 

sandiwara’ sehingga menimbulkan perhatian dan rasa penasaran yang luar biasa oleh 

pemirsanya. Sinetron yang diamati berkriteria memiliki cerita yang berlarut-larut disertai 

penambahan drama-drama kehidupan diharapkan bikin greget ceritanya. 

 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

Televisi 

Televisi adalah salah satu media massa yang berisi siaran atau pesan berbentuk suara dan 

gambar. Dalam kesehariaannya, biasanya televisi digunakan untuk menonton acara yang 

dipancarkan oleh stasiun televisi dengan melibatkan perangkat transmisi, satelit, dan antena 

sehingga siarannya dapat diterima oleh masing-masing pengguna.  

Menurut Setyobudi (2005), televisi secara harfiah artinya melihat dari jauh. Namun 
demikian, dalam pengertian sederhana ini sebenarnya meliputi dua bagian utama, yaitu 
pemancar televisi yang berfungsi mengubah dan memancarkan sinyal-sinyal gambar 
bersama-sama dengan sinyal suara sehingga sinyal-sinyal tersebut dapat diterima oleh 
pesawat televisi penerima pada jarak yang cukup jauh. Kedua, televisi penerima yang 
menangkap sinyal-sinyal tersebut dan mengubahnya kembali sehingga apa yang 
dipancarkan oleh transmisi televisi tadi dapat dilihat dan didengar seperti keadaan aslinya.  
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pesawat televisi adalah alat yang dapat 

digunakan untuk melihat dan mendengar dari tempat yang jauh. Kegunaan pesawat televisi 

dibagi menjadi dua, sebagai alat untuk menonton video melalui alat pemutar atau DVD Player 

dan menonton program-program yang disiarkan oleh stasiun televisi. Beberapa jenis program 

itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya, yaitu: program 

informasi (berita) dan program hiburan (entertainment). Program informasi kemudian dibagi 

lagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras (hard news) yang merupakan laporan berita terkini 

yang harus segera disiarkan dan berita lunak (soft news) yang merupakan kombinasi dari fakta, 

gosip, dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu drama, 

musik, dan permainan (game show) (Morrisan, 2008). 

 

Sinetron 

Pada penelitian ini, penulis akan membatasi pembahasan tentang program televisi pada 

kategori hiburan berupa drama saja. Drama adalah pertunjukkan yang menyajikan cerita 

mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang yang diperankan oleh 

pemain yang melibatkan konflik dan emosi. Salah satu program televisi yang termasuk dalam 

program drama adalah sinetron. Sinetron merupakan drama yang menyajikan cerita dari 

berbagai tokoh secara bersamaan. Masing-masing tokoh memiliki alur cerita mereka sendiri-

sendiri tanpa harus dirangkum menjadi suatu kesimpulan. Akhir cerita sinetron cenderung 

selalu terbuka dan sering tanpa penyelesaian (open-ended). Cerita cenderung dibuat 

berpanjang-panjang selama masih ada audien yang menyukainya (Morrisan, 2008). 

Sinetron televisi mempunyai beberapa unsur, yaitu cerita sinetron umumnya sesuai 

dengan realitas kehidupan masyarakat dan isi sinetron mengkomunikasikan soal 

pembangunan fisik maupun mental. Ada beberapa faktor yang membuat paket sinetron disukai 

yaitu isi pesannya sesuai dengan realitas sosial pemirsa, isi pesannya mengandung cerminan 

tradisi nilai luhur dan budaya pemirsa dan isi pesannya lebih banyak mengangkat 

permasalahan atau persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Kuswandi, 1996). 

Tayangan sinetron telah menjadi mata acara primadona di televisi. Sinetron yang 

ditayangkan pada televisi menurut Labib (2002) dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 

Sinetron seri, serial, dan sinetron lepas. Sinetron seri dan serial memiliki kesamaan yaitu 
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jumlah episodenya yang banyak. Namun, memiliki perbedaan yaitu kalau sinetron seri antara 

episode pertama dan selanjutnya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat, dimana terdapat 

tiga babak yaitu pemaparan, konflik, ditutup dengan solusi, tampak tegas sehingga memuaskan 

pemirsa serta tokoh-tokoh yang muncul baik protagonist maupun antagonis tetap dengan 

cerita yang dibuat berubah-ubah setiap episodenya.  

Berbeda dengan sinetron serial yang pada setiap episodenya selalu memiliki hubungan 

sebab akibat namun struktur ceritanya disesuaikan dengan kepentingan untuk “menjerat” 

minat pemirsa agar terus menerus mengikuti episode selanjutnya. Sinetron lepas atau sinetron 

yang satu episodenya selesai atau Film Televisi (FTV), struktur ceritanya tampak sangat jelas 

dan persis mengikuti pola tiga babak tersebut. Jenis sinetron lepas ini memiliki format yang 

berbeda dengan sinetron pada umunya, yaitu durasi (running time) mencapai satu setengah 

jam (90 menit) sudah termasuk selipan iklan dan tidak bersambung, tidak serial juga tidak 

bermini seri, dimana satu kali tayang langsung selesai serta pada tayangan-tayangan untuk 

pekan berikutnya masing-masing tidak ada sangkut pautnya sama sekali. 

 

Ekonomi Politik Media 

Dibuatnya sinetron menjadi berpuluh-puluh bahkan ratusan episode kebanyakan karena 

tujuan komersial semata-mata sehingga dikhawatirkan menurunkan kualitas cerita. Akhirnya 

membuat sinetron menjadi tidak lagi mendidik, tetapi hanya menyajikan hal-hal yang bersifat 

menghibur. Hal ini banyak terjadi di Indonesia yang pada umumnya bercerita seputar 

kehidupan remaja dengan intrik-intrik cinta segitiga, kehidupan keluarga yang penuh 

kekerasan, dan tema tentang mistis masih menjadi idola para pembuat sinetron. Hal inilah yang 

menimbulkan adanya prinsip ekonomi politik media. Pandangan umum ekonomi politik media 

mengarah pada pengembangan nilai-nilai kapitalis yang mulai masuk ke seluruh sendi 

kehidupan. Aliran ataupun mazhab kapitalistik menjadi alternatif yang mesti dipilih 

masyarakat, sehingga bangunan ataupun struktur termasuk di dalamnya para professional 

media mengikuti sistem nilai tersebut. 

Ekonomi Politik adalah kajian tentang hubungan sosial, khususnya hubungan antar 

kekuasaan yang secara bersama-sama membentuk proses produksi, distribusi, dan konsumsi 

sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi (Mosco, 2004). “Kekuasaan” (power) dalam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mistis
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definisi tersebut tidaklah hanya menyangkut politik dalam arti sempit, tapi juga 

kekuasaan/kekuatan pemilik modal, stakeholder, pesaing, dll. Dengan definisi itu, maka bisa 

dijelaskan bagaimana “power” mempengaruhi, mengontrol proses produksi, distribusi, dan 

konsumsi media. 

Ekonomi politik pada komunikasi telah terkemuka karena penekanannya dalam 

menggambarkan dan menguji tanggungjawab struktur organisasi untuk produksi distribusi, 

dan pertukaran komoditas komunikasi dan struktur regulasi, terutama oleh pemerintah. 

Walaupun ini tidak mengabaikan komoditas itu sendiri, dan proses komodifikasi, ekonomi 

politik cenderung menjadi latar depan corporate dan struktur negara dan institusi. Ketika ini 

memperlakukan komoditas, ekonomi politik cenderung fokus pada konten media, untuk 

memperluas audiens media (Nuraeni dan Mentari, 2013). 

Broe (2004) menyatakan tekanan institusi media hari ini bisa dipahami karena 

konglomerat media global sangat powerful. Mereka mampu memperluas power mereka dengan 

membuat konten dan membawa keuntungan setiap saat. Perusahaan kemudian memperdalam 

keuntungannya ketika mereka mengambil konten yang sama dan mengemas kembali untuk 

digunakan dan menggunkan kembali dalam sektor cetak, video, film, dan new media. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai ekonomi politik media, penulis 

memahami bahwa setiap perusahaan yang bergerak dalam industri penyiaran menggunakan 

bahan baku informasi yang diolah sehingga menghasilkan produk siaran yang diminati oleh 

masyarakat dengan nilai jual yang tinggi. Stasiun televisi dapat memanfaatkan alam sekitarnya 

sebagai nilai jual, sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal dari hasil produksinya. 

 

Kritik Sinetron Indonesia 

Ada beberapa faktor yang mendorong lakunya permintaan terhadap tayangan sinetron. 

Faktor tersebut diantaranya adalah daya tarik konten cerita, dan tokoh cerita yang digemari. 

Padahal jika mengamati konten cerita yang disuguhkan, relative tidak ada perubahan dari satu 

sinetron ke yang lain. Banyak sinetron yang telah ditayangkan di televisi terlihat asal jadi baik 

dari segi isi pesan maupun teknik penggarapannya. Sampai saat ini masih belum banyak 

sinetron yang benar-benar memperhatikan kualitas tersebut, sehingga benar-benar 

menampilkan unsur estetiknya secara utuh. 
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Cerita sinetron serial berkelanjutan dari satu episode ke episode berikutnya, sementara 

cerita sinetron seri berbeda tema setiap episodenya meski memunculkan karakter yang sama. 

Contoh sinetron seri adalah komedi situasi. Sinetron serial dalam pandangan Kolker juga 

disebut opera sabun karena kerap menampilkan cerita kehidupan melodrama, rumah tangga 

yang tidak bahagia, seperti istri yang tertekan, dan potret rutinitas domestik perempuan 

lainnya (Kolker, 2002). 

Gambaran yang sangat akrab di mata pemirsa televisi: tokoh-tokoh yang cantik dan 

tampan selalu muncul dengan rumah mewah, moobil bagus, baju berganti-ganti, dan segala 

sesuatu yang serba “glamor”, mencitrakan gaya hidup hedonis, khas kaum kelas atas (borjuis). 

Anehnya, tak pernah dijelaskan atau digambarkan bagaimana tokoh-tokoh tersebut bekerja 

dan berusaha mencapai tingkat kehidupan yang sedemikian sukses. Dalam cerita sinetron, 

semua disajikan serba instan, tak perlu ada penggambaran proses perjuangan hidup yang nyata 

dan jerih payah apapun. Jika ada, perubahan hidup ditampilkan secara tidak wajar, ada kalanya 

melibatkan aspek kebetulan yang berlebihan disertai mitos-mitos khayali (delusion) 

(https://bincangmedia.wordpress.com). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu sebuah proses 

penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada 

penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan 

secara rinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Creswell, 2010). Penelitian kualitatif 

merupakan fokus perhatian dengan beragam metode yang mencakup pendekatan interpretif 

dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Artinya, para peneliti kualitatif mempelajari benda-

benda dalam konteks alaminya, yang berupaya untuk memahami dan menafsirkan fenomena 

dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia kepadanya (Denzin dan Lincoln, 2009). 

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan 

secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau subyek 

penelitian. Metode deskriptif diwujudkan dengan penggambaran secara mendalam tentang 
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situasi dan proses yang diteliti. Karena sifat penelitiannya seperti ini, maka penelitian kualitatif 

tidak berusaha untuk menguji hipotesis. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, 

termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Jadi, 

penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa (Rakhmat, 2000).  

Objek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah sinetron yang ditayangkan di televisi 

swasta. Penulis memilih sinetron yang dapat mewakili apa yang ingin diteliti dan diuraikan 

dalam penelitian ini. Sedangkan subjek penelitian ini adalah sinetron Orang Ketiga yang diputar 

di SCTV. Alasannya adalah sinetron ini memiliki kriteria khusus seperti rating yang bagus, 

cerita yang unik (kekinian), dan masih tayang hingga saat ini. Instrumen penelitian dalam 

penelitian ini adalah peneliti sendiri, selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, 

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan 

melalui studi pustaka dan dokumentasi.  

Terdapat tiga alur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama 

penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat 

dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data 

yang dipilih peneliti. Setelah data direduksi kemudian data disajikan. Biasanya yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Langkah yang terakhir dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian 

berlansgung. 

 

PEMBAHASAN 

Sinopsis sinetron Orang Ketiga 
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Orang Ketiga adalah sinetron produksi SinemArt tayang di SCTV mulai Senin 15 Januari 

2018. Sinetron Orang Ketiga dibintangi pemain terkenal, mulai dari Naysilla Mirdad (Afifah), 

Marshanda (Yuni), Rionaldo Stokhorst (Aris), Samuel Zylgwyn (Rangga), Donny Michael (Ivan), 

Aryani Fitriana (Nila), Indah Indriana (Desi), dan Giovani L. Tobinguari (Rico). Menceritakan 

Afifah adalah seorang wanita berusia 33 tahunan yang cantik, full time house wife, hidup dalam 

kemewahan dan tak pernah kekurangan sepanjang pernikahannya. Afifah merasa hidupnya 

sempurna, dengan suami yang berkarir cemerlang, Aris, dan putri mereka, Kiara. Namun Afifah 

tak pernah menyadari, kehancuran tengah mengancam rumah tangganya. Afifah memang 

sering cemburu dan curiga pada perempuan-perempuan seksi, muda, dan cantik, yang ada di 

sekeliling suaminya, tapi Afifah yakin suaminya pasti setia pada dirinya dan putra mereka. 

Pada suatu hari, Aris dekat dengan Yuni yang juga sebagai sahabat isterinya sendiri Afifah. 

Afifah sendiri tak menyadari bahwa saat itu Aris memang tengah selingkuh. Tapi dengan Yuni, 

wanita sederhana, yang lebih tua dari Afifah dengan penampilan sederhana. Yuni pun sudah 

memiliki anak satu. Yuni adalah karyawan di kantor Aris. Aris merasa nyaman dengan 

kelembutan dan ketulusan Yuni, serta perhatian Yuni kepadanya. Yuni sendiri sudah bercerai 

dengan suaminya sebelumnya, karena Yuni tak tahan dengan sikap suaminya yang memang 

tidak baik. Sejak cerai dari suaminya, Yuni tinggal bersama ibunya. 

Suatu hari, Aris ingin menjemput Yuni untuk berangkat ke kantor bersama. Saat itu, Afifah 

memaksa ikut karena ingin menyelidiki soal Aris dan Riska karyawan magang yang dicemburui 

Afifah karena dekat dengan suaminya. Aris tak bisa mengelak, tapi Aris juga tak tega 

membiarkan Yuni berangkat kerja sendirian. Akhirnya Aris mengarang alasan untuk tetap 

menjemput Yuni bersama Afifah. Yuni sangat kaget saat Aris menjemputnya bersama Afifah. 

Yuni bersikap sopan dan sebenarnya jadi merasa bersalah karena sudah membuat Aris 

mengkhianati Afifah. Afifah sendiri sangat terkesan pada Yuni karena menganggap perempuan 

sederhana dan tidak neko-neko seperti Yuni tidak mungkin menggoda lelaki mapan seperti Aris. 

Afifah malah mengajak Yuni bersahabat. 

Kedekatan Aris dengan Yuni akhirnya diketahui oleh Desi, sahabat dekatnya Afifah. Desi 

dilema apakah harus memberitahu Afifah atau tidak. Desi yang sudah bersahabat dengan Afifah 

sejak lama, tetap berusaha memperingati Afifah. Namun Afifah malah tetap tak percaya kalau 

Yuni bisa menjadi selingkuhan suaminya. Afifah sangat kaget dan hancur saat suaminya minta 
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cerai. Meski Afifah berusaha memohon agar Aris jangan meninggalkannya, keputusan Aris 

tetap bulat. Afifah dan Aris akhirnya bercerai. Hidup Afifah langsung hancur. Terlebih selama 

ini dia selalu berusaha tergantung pada Aris. Afifah pun terpaksa harus keluar dari rumah Aris. 

Saat Afifah hancur, Desi dan Rangga lah yang berusaha membangkitkan semangatnya lagi. 

Walau hubungan Rangga dan Afifah tetap diwarnai pertengkaran, karena Rangga tak pernah 

menyukai Afifah dan begitupun Afifah, tapi Rangga tetap iba pada Afifah. 

Afifah akhirnya sadar, kalau dirinya harus berjuang dan bangkit lagi. Afifah yang awalnya 

tak bisa apa-apa dan sangat tergantung pada suami, akhirnya berusaha memasuki dunia kerja. 

Desi dan Rangga membantu Afifah menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Walau Rangga 

awalnya dibuat pusing dengan Afifah yang tidak bisa apa-apa, tapi Rangga selalu siap 

membantu Afifah. Perlahan, pandangan Rangga terhadap Afifah mulai merubah saat Rangga 

tahu ternyata Afifah adalah wanita yang sangat baik dan tulus dan tak pernah berpikiran buruk. 

Lambat laun perasaan Afifah dan Rangga semakin tak bisa dicegah, sampai akhirnya, Afifah dan 

Rangga malah saling jatuh cinta. Desi yang tahu hal itu, sangat marah dan kecewa. Karena Desi 

selama ini menggharapkan Rangga. Namun, ayah Rangga, Aji, tak setuju Rangga bersama Afifah 

karena masa lalu antara Aji dengan Riris ibunya Afifah. Dulu Aji dan Riris sebenarnya 

berpacaran, tapi Riris meninggalkan Aji demi lelaki kaya. Walau akhirnya suami Riris juga 

bangkrut dan Riris jadi hidup susah. Aji merasa Afifah juga perempuan matre seperti ibunya. 

Tak hanya itu Aji merasa bahwa Rangga sudah banyak hutang budi pada Desi dan ingin agar 

Rangga bersama Desi saja. Tapi Rangga tetap ingin memperjuangkan cintanya dengan Afifah. 

Sementara itu, ternyata Aris sendiri tak bahagia karena dia tidak bisa bersatu dengan Yuni 

yang akhirnya memilih menikah dengan Putra, pria lain yang diduga menghamilinya. Dan Aris 

dihantui perasaan bersalah pada Afifah. Saat menikah dengan Putra, Yuni tetap tidak bahagia 

dan sering disakiti serta prdeikat sebagai orang ketiga masih melekat. Walaupun Yuni adalah 

perusak rumah tangganya, Afifah tetap bersahabar baik dan sering membantu Yuni. Yuni pun 

tidak pernah lagi mengganggu kehidupan Afifah. 

 

Sinetron Produk Unggulan Stasiun Televisi 

Sinema elektronik atau biasa disingkat sinetron merupakan salah satu acara televisi yang 

disukai masyarakat secara umum. Biasanya, sinetron bercerita tentang kehidupan sehari-hari 
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manusia yang diwarnai konflik. Seperti layaknya drama atau sandiwara, sinetron diawali 

dengan perkenalan tokoh-tokoh yang memiliki karakter berbeda-beda. Berbagai karakter yang 

berbeda ini menimbulkan konflik yang makin lama makin besar sehingga sampai pada titik 

puncaknya, atau malah sebaliknya yaitu berdamai. Akhir dari suatu sinetron dapat bahagia 

maupun sedih, tergantung dari jalan cerita yang ditentukan oleh penulis skenario. 

Sinetron mendominasi acara televisi dibanding acara yang lain. Bahkan ada stasiun televisi 

yang memutar ulang sinetron yang diproduksi puluhan atau belasan tahun silam. Seperti RCTI, 

yang tidak bosan-bosannya menayangkan kembali Si Doel Anak Sekolahan karena sinteron ini 

pernah menjadi program unggulan mereka. Selain itu, ada juga RTV yang memutar kembali 

sinetron lawas seperti Jay Anak Metropolitan, Aku Ingin Pulang, dan Melodi Cinta yang populer 

pada masanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinetron menjadi produk andalan dan memiliki 

porsi besar penayangannya di beberapa stasiun televisi sebagai program yang menghibur. 

Karena salah satu fungsi media massa ini adalah sebagai sarana hiburan, maka tak heran 

prosentase menonton program hiburan paling tinggi dibandingkan program-program yang 

lain. 

Konsumsi penonton terhadap siaran televisi paling banyak pada series sebesar 33 persen, 

entertainment 15 persen, dan movie 15 persen. Sementara, konten religious hanya memiliki 

penonton sedikit, yaitu sebesar 2 persen. Kemudian yang berkaitan dengan news hanya 10 

persen, information 9 persen, dan sport 4 persen. Penonton konten anak-anak sebanyak 11 

persen (http://lampung.tribunnews.com/2017/11/23/acara-apa-yang-paling-diminati-

penonton-televi-si-ini-hasil-survei-komisi-penyiaran-indonesia).  

Penonton dihibur dengan tontonan adegan-adegan yang ceritanya merefleksikan 

kehidupan manusia, meskipun dibuat secara fiktif. Sinetron tidak hanya menghibur 

pemirsanya, tetapi juga memiliki dampak negatif karena kualitas kontennya tidak 

diperhatikan, sehingga tidak jarang sinetron dianggap tidak mendidik. 

Di bawah ini adalah beberapa ciri sinetron khas indonesia yang kurang mendidik dikutip 

dari: 

1. Bercerita tentang seseorang yang penuh penderitaan lahir batin (lemah daya)  
2. Ada tokoh antagonis yang sadis dengan akting yang berlebihan dan tidak wajar selayaknya 

penjahat normal  
3. Biasanya bahagia di akhir cerita (happy ending)  
4. Semakin tokohnya menderita penuh derita semakin bagus  

http://lampung.tribunnews.com/2017/11/23/acara-apa-yang-paling-diminati-penonton-televi-si-ini-hasil-survei-komisi-penyiaran-indonesia
http://lampung.tribunnews.com/2017/11/23/acara-apa-yang-paling-diminati-penonton-televi-si-ini-hasil-survei-komisi-penyiaran-indonesia
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5. Kadang kalau ceritanya habis, dibuat cerita tambahan yang kesannya seperti memaksa  
6. Tokoh utamanya dipilih yang ganteng dan cantik saja 
7. Tidak sesuai dengan perilaku dan gaya hidup di daerah maupun di Indonesia 
8. Memperlihatkan dan mengumbar kemewahan duniawi  
9. Kurang isi pesan/makna positif di balik cerita 
10. Cerita dibuat berseri dengan akhir yang ngambang supaya yang nonton jadi gemes dan 

penasaran. 
11. Cerita selanjutnya bersambung minggu depan terasa sangat lama sekali sehingga yang 

ketagihan nonton sering teringat jenius (dalam Susena, 2015). 
 
Efek media yang bersifat negatif menjadi logis dalam kehidupan masyarakat modern 

karena peran televisi yang telah sedemikian dekat dalam keluarga. Artinya, televisi merupakan 

rujukan atau secara spasial menjadi tempat berkumpul anggota keluarga. Televisi juga 

ditempatkan dalam ruang-ruang strategis, seperti ruang tamu, kamar tidur, ruang tunggu 

dalam institusi publiK, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kritisme terhadap rangkaian 

program siaran televisi mutlaK diperlukan. Terlebih, ketika televisi telah menjadi orang tua 

pengganti (surrogate parent) dan guru pengganti (substitute teacher), yang menimbulkan 

kekhawatiran dan sekaligus keprihatinan (Siregar, 2001). 

 

Rating Bagai Dewa dalam Industri Penyiaran 

 

Salah satu ciri sinetron Indonesia adalah ceritanya bertele-tele. Semakin panjang 

episodenya, sebuah stasiun televisi berpeluang memperoleh perhatian dari masyarakat. 

Apalagi dengan mengacu pada pengukuran rating dan share, seakan menjadi “dewa” dalam 

menentukan kesuksesan program televisi, dan ini merupakan strategi bisnis perusahaan media 

massa dalam membuat program unggulan. Industri televisi publik Indonesia mengacu pada 

data rating yang dikeluarkan oleh Nielsen. Perusahaan multinasional itu mengukur rating 

dengan memasang alat khusus bernama people meter pada setiap televisi di 2.273 rumah 

tangga. Panel itu tersebar di 11 kota besar di Indonesia. Kenapa program sinetron memiliki 

rating yang tinggi? Sinetron itu berbeda dengan variety show. Kalau variety show walaupun 

ditayangkan setiap hari bintang tamunya berbeda-beda, jadi kesinambungan dari hari Senin ke 

Selasa ke Rabu lebih longgar. Kalau sinetron itu diikat dengan cerita sehingga pemirsa 

cenderung akan mengikuti dan menyebabkan tipe program seperti sinetron itu lebih bertahan 

lama karena ada ikatan dengan audiens (https://www.cnnindonesia.com).  

http://forum.kompas.com/
https://www.cnnindonesia.com/
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Dari penjelasan tersebut, penulis memahami bahwa rating merupakan unsur penting dari 

industri penyiaran karena mampu memengaruhi panjang-pendeknya episode sebuah program 

televisi. Dalam sejarah per’sinetron’an Indonesia, sinetron Tersanjung menjadi salah satu 

sinetron terlama pada zamannya. Sinetron yang pernah diputar di SCTV tahun 1998 ini 

menayangkan sinetron tersebut sampai 7 musim selama 7 tahun. Hal ini menginspirasi stasiun-

stasiun televisi lain dalam menayangkan program sinetron. 

Sinetron Indonesia dari dulu hingga kini memang tidak ada matinya. Ceritanya juga 

bervariasi, mulai dari cerita keluarga, percintaan anak remaja, sampai superhero lokalpun ada. 

Namun, tidak semua dari sinetron yang ada bisa memiliki usia yang panjang. Beberapa malah 

hanya tayang beberapa episode saja sebelum akhirnya diberhentikan. Berikut ini adalah daftar-

daftar sinetron Indonesia dengan sinetron terpanjang: Tukang Bubur Naik Haji tayang 

sebanyak 2185 episode (2012-2017), Cinta Fitri tayang sebanyak 1002 episode (7 season), 

Putri yang Ditukar tayang sebanyak 676 episode (2010), Emak Ijah Pengen ke Mekah tayang 

sebanyak 645 episode (2013-2015), Islam KTP tayang sebanyak 558 episode, Ganteng-ganteng 

Serigala tayang sebanyak 526 episode, Anak-anak Manusia tayang sebanyak 474 episode 

(2013-2014), Anugerah tayang sebanyak 473 episode (2012), Diam-diam Suka tayang 

sebanyak 452 episode tahun 2014-2015, dan Keluarga Cemara tayang sebanyak 412 episode 

(https://www.idntimes.com). 

 

Komodifikasi Pesan dan Panggung Sandiwara dalam Sinetron Orang Ketiga 

Kemewahan telah menjadi gaya hidup yang sudah tidak bisa dipisahkan dari sinetron-

sinetron sekarang ini, belum lagi dengan dandanan yang sudah mendekati pornografi, begitu 

juga dengan kata-kata seronok, yang bisa membahayakan anak-anak dan remaja yang mungkin 

belum begitu mengerti dengan jalan cerita yang ditontonnya. Maka tak heran, televisi telah 

berperan dalam membentuk perilaku masyarakat yang menontonnya. Contohnya, masyarakat 

di Indonesia khususnya remaja yang sering meniru-niru sinetron akan memiliki gaya hidup 

yang hedonis. Selain hedonism, juga ada beberapa unsur kekerasan yang kita tonton dan secara 

tidak sadar terekam dalam memori ingatan kita. Jadi, sebagai penikmat televisi sebagai media 

hiburan, seharusnya kita bijak dalam memilih tayangan-tayangan yang memang berdampak 

baik bagi kita khususnya dalam proses komunikasi. 

https://www.idntimes.com/
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Selain harta, dalam sinetron juga dipenuhi dengan intrik yang dilatarbelakangi persaingan 

dan perselingkuhan. Dalam sinetron Orang Ketiga, menceritakan tentang perempuan yang 

merebut suami/laki orang (pelakor). ‘Pelakor’ bukanlah istilah asing untuk saat ini. Kata ini 

sangat meresahkan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Beebe (2008), perempuan yang 

menjadi perebut suami orang akan dikucilkan, dijauhi dan dimusuhi. Terdapat usaha dalam 

memperbaiaki kesalahan dengan menekankan hubungan komunikasi antar pribadi, karena 

hubungan antar pribadi yang berkelanjutan dan  terus-menerus akan memberikan semangat, 

saling merespon tanpa adanya manipulasi, tidak hanya tentang menang atau kalah dalam 

beragumentasi melainkan tentang pengertain dan penerimaan. 

Dalam sinetron Orang Ketiga, Yuni sebagai pelakor dikonstruksi sebagai tokoh protagonis 

yang berkarakter manis, baik, sabar, dan rendah hati. Memberikan kenyataan yang 

bertentangan dari yang terjadi di masyarakat. Seringkali orang ketiga dicitrakan dengan sosok 

peremuan penggoda dan berkarakter antagonis. Tentu saja hal ini membawa dampak terhadap 

citra orang ketiga dalam sebuah hubungan pernikahan. Rusaknya rumah tangga seseorang 

yang disebabkan seorang perempuan dianggap bukan lagi masalah yang cukup berarti. Karena 

ada orang lain yang lebih baik dan patut dijadikan pilihan. Kondisi tersebut tentu saja 

bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Mereka akan menyalahkan 

keberadaan orang ketiga apapun alasannya. Karena tidak ada satu pun perempuan yang rela 

diduakan. Masih teringat jelas dalam ingatan kita, bahwa fenomena orang ketiga juga pernah 

menimpa rumah tangga kiai kondang KH. Gymnastiar atau yang dikenal dengan Aa Gym. 

Diketahui bersama bahwa Aa Gym menikahi perempuan lain sehingga memiliki istri lebih dari 

satu atau disebut poligami. Poligami diperbolehkan dalam Islam asalkan menganut prinsip 

keadilan dan memperoleh izin dari istri pertama atau yang sebelumnya.  

Serupa tapi tak sama. Itulah yang menurut penulis, adanya kesamaan antara cerita 

sinetron dengan realita kehidupan. Penulis mengganggap bahwa cerita dalam sinetron Orang 

Ketiga bagaikan panggung sandiwara. Penulis meminjam istilah Dunia Ini Panggung Sandiwara 

sebagai sebuah frasa yang diutarakan oleh karakter Jaques dalam karya William Shakespeare 

berjudul As You Like It. Monolog ini mengumpamakan dunia ini sebagai sebuah panggung 

sandiwara dan kehidupan manusia seperti sebuah sandiwara. Panggung Sandiwara juga 

merupakan salah satu lagu Indonesia legendaris. Diciptakan oleh musisi rock Ian Antono dan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panggung_sandiwara&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panggung_sandiwara&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sandiwara
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liriknya ditulis oleh penyair kondang Taufiq Ismail. Banyak yang salah kaprah mengatakan lagu 

ini milik band rock God Bless. Faktanya, lagu ini tidak pernah direkam di album God Bless. 

Dalam sejarahnya, dari era 70an sampai sekarang lagu ini sudah direkam oleh beberapa 

penyanyi top diantaranya Achmad Albar, Nicky Astria, Nike Ardilla, Tere, dan Tantri Kotak.  

Menurut penulis inilah yang menjadi landasan utama dari setiap sinetron yang tayang di 

televisi. Cerita biasa dibuat sedemikian rupa, namun dampaknya luar biasa. Di sinilah 

terjadinya komodifikasi nilai-nilai kehidupan. Sebegitunya, kisah tentang seorang pelakor pun 

sampai akhirnya diangkat menjadi latar cerita dalam sinetron Orang Ketiga. Lucunya, sinetron 

ini merupakan salah satu sinetron andalan SCTV. Sinetron yang bertemakan percintaan dengan 

konflik orang ketiga dalam rumah tangga merupakan kajian unik untuk terus diteliti, karena 

sinetron tersebut juga mampu mengonstruksi citra tokoh perempuan yang selalu menjadi 

golongan yang lemah dan selalu disakiti. Tokoh protagonis dalam sinetron ini tidak hanya 

menjadi karakter pemeran utamanya saja, akan tetapi karakter protagonis juga tercermin 

dalam tokoh perempuan yang menjadi orang ketiga. 

 

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Di dalam 

sinetron sangat kental dengan politisasi kepentingan oleh stasiun televisi dalam membuat 

cerita yang dramatis dan dibuat-buat, dan penulis menyebutnya sebagai ‘panggung sandiwara’ 

sehingga menimbulkan perhatian dan rasa penasaran yang luar biasa oleh pemirsanya. 

Istilah panggung sandiwara merujuk pada latar cerita dalam sinetron Orang Ketiga. Yuni 

sebagai pelakor dikonstruksi sebagai tokoh protagonis yang berkarakter manis, baik, sabar, dan 

rendah hati. Memberikan kenyataan yang bertentangan dari yang terjadi di masyarakat. 

Seringkali orang ketiga dicitrakan dengan sosok peremuan penggoda dan berkarakter 

antagonis. 

Cerita biasa dibuat sedemikian rupa, namun dampaknya luar biasa. Di sinilah terjadinya 

komodifikasi nilai-nilai kehidupan. Kisah tentang seorang pelakor diangkat menjadi latar cerita 

dalam sinetron Orang Ketiga, yang merupakan salah satu sinetron andalan SCTV. 
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Kuliner di Televisi 
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Abstrak 

Program kuliner adalah salah satu acara televisi yang banyak penggemarnya, meskipun rating 

acara tidak tinggi, tetapi loyalitas penggemarnya, tidak tergoyahkan, di samping kekuatan 

program ini dalam menarik pengiklan. Semua televisi di Indonesia memiliki program kuliner. 

Beberapa program kuliner yang ditayangkan di televisi tidak bertahan lama, walaupun sempat 

menjadi program populer. Sehingga program kuliner harus terus mencari pendekatan-

pendekatan baru yang sesuai dengan kebutuhan pemirsa. Di era disrupsi, program kuliner 

hadir di berbagai media sosial dengan menggunakan jaringan internet. Media sosial yang 

populer memuat program kuliner adalah Youtube. Situs web video sharing dimana pengguna 

dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Vlog adalah video yang berisi 

opini, cerita, kegiatan harian, panduan melakukan sesuatu (tutorial), yang dibuat tertulis pada 

blog. Setiap vlogger (penggiat vlog) berupaya menampilkan cerita menarik, kreatif, dan unik 

untuk vlog kuliner yang dihasilkannya. Saat ini, masyarakat cenderung menggunakan vlog 

untuk memuaskan keingintahuan terhadap kuliner, dan daya tarik vlogger ikut menentukan 

vlog tersebut menjadi populer. Tujuan kajian ini, mencoba menggambarkan peranan vlogger 

untuk program kuliner di televisi, dengan menggunakan studi literatur. Kajian ini, diharapkan 

mampu memberikan alternatif baru dalam menjawab tantangan televisi untuk program 

kuliner di era 4.0.  

Kata Kunci: vlog, vlogger, program, kuliner, televisi 

 

PENDAHULUAN 

Program kuliner di televisi adalah salah satu program yang menarik untuk diikuti oleh 

mereka yang memiliki hobi memasak atau mereka yang hobi menikmati makan di berbagai 

tempat, Program bertemakan kuliner biasanya menghadirkan kepandaian juru masak 

menghidangkan masakan dari resep yang inovatif hingga resep masakan yang sudah jarang 

dimasak oleh khalayak. Program kuliner sudah lama ditayangkan, bahkan sejak era dimana 
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penonton televisi masih menyaksikan TVRI, satu-satunya stasiun televisi yang mengudara di 

era 80an. Tetapi program televisi yang berkaitan dengan kuliner masa sekarang jauh lebih 

menarik.  

Pertama, program kuliner tersebut melibatkan chef yang memiliki ‘nilai jual’, terutama 

dalam penampilan. Kedua, program kuliner masa kini tidak hanya menonjolkan variasi resep, 

tetapi juga lokasi pengambilan gambar yang menarik. Ketiga, program kuliner yang melibatkan 

wisata jalan-jalan sambil mencicipi makanan yang khas maupun unik di suatu wilayah, yang 

berada di suatu daerah, maupun di negara lain. Keempat, program kuliner yang melibatkan 

celebrity sebagai host dalam acara tersebut. Kelima, program kuliner yang melibatkan 

kompetisi memasak sebagai salah satu daya tarik. Keenam, program kuliner yang menawarkan 

tema masakan khusus dengan pembahasan yang detail. Sebagian dari berbagai program acara 

kuliner yang sempat tayang dan popular di televisi nasional menurut https://www.diarysivika. 

com dan https://www.duniaku.net  adalah: 

1.  Ala Chef. Chef cantik dan seksi, Farah Quin yang memandu acara ini, tiap Minggu di Trans 

TV. Banyak yang meragukan kemampuan Farah Quin sebagai host dalam acara ini, tetapi 

acara ini menjadi pemenang Kategori Program Travel, Hobi, dan Gaya Hidup di Ajang 

Panasonic Gobel  Awards tahun 2011, dan nominasi di ajang yang sama tahun 2012 dan 

2015.  

2.  Kungfu Chef. Acara yang ditayangkan di Global TV dimana chef Muto sebagai hostnya. Chef 

menyajikan resep-resep unik dan cara memasaknya seperti belajar kungfu, melempar dan 

menangkap makanan, dan alat-alat masak saat memasak. Acara ini berubah menjadi “Jelajah 

rasa” dimana pengambilan lokasi syuting untuk acara ini, menghadirkan resort atau tempat-

tempat unik yang menonjolkan keindahan nusantara.  

3.  Master Chef, ditayangkan pertama kali tahun 2011 di RCTI. Pemirsa diajak melihat 

kompetisi masak yang seru. Para kontestan harus menyediakan masakan dari resep unik, 

sesuai batas waktu yang ditentukan. Masakan para kontestan akan dinilai dan dikritik juri 

secara kritis. Selama penayangannya RCTI sudah menghadirkan beberapa musim untuk 

kompetisi “Master Chef” dan Master Chef Junior”.  

https://www.diarysivika/
https://www.duniaku/


 

194 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

4.  Santapan Nusantara. Acara yang tayang perdana tahun 1996 di TPI, dikenang sebagai acara 

kuliner terbaik Indonesia. Dibuat berdasarkan konsep dasar program pemerintah “Aku 

Cinta Makanan Indonesia”, dalam melestarikan makanan Indonesia menghadapi gempuran 

makanan cepat saji yang masuk ke Indonesia. Konsepnya terbilang sangat bagus, dengan 

memperkenalkan budaya kuliner ke masyarakat. Saat pertema kali tayang, acara ini dipandu 

oleh Nindy Ellesse (artis) dite mani bintang tamu yang berpakaian adat sesuai dengan tema 

kuiner yang dibawakan. Konsepnya berubah ketika acara ini dipandu oleh host yang 

berbeda, karena ada segmen demo masak. Acara ini tayang selama 10 tahun, dengan jumlah 

episode terpanjang, 800 episode.  

5.  Aroma. Acara yang tayang di Indosiar 1996, adalah program kuliner yang menjadi favorit 

ibu-ibu dan penggemar masak. Acara ini dibawakan oleh ibu Sisca Soewwitomo, perempuan 

yang menekuni jasa boga sejak remaja, aktif muncul di layar kaca, dan produktif dalam 

menghasilkan buku-buku tentang kuliner, terutama resep asli masakan Indonesia. Pada 

acara ini, Ibu Sisca akan membuat masakan 3 hingga 4 hidangan. Ibu Sisca akan menjelaskan 

secara detail bahan yang diperlukan, dari awal pengolahan hingga akhir penyajian. Resep 

masakan yang digunakan dalam acara tersebut akan dipublikasikan di majalah seperti Nova 

dan Femina.   

6.  Selera Nusantara. Salah satu program televisi yang pertama muncul, sekitar tahun 2000 si 

RCTI. Program ini berisi tutorial memasak yang dipandu oleh Rudy Choirudin. Rudy akan 

mengajak pemirsa ke sebuah dapur dan mengajarkan cara mengolah masakan dan 

menghiasnya dengan garnish. Selain itu, Rudy memberikan tips-tips menangani bahan 

makanan yang memerlukan penanganan khusus. Biasanya Rudy ditemani oleh satu bintang 

tamu untuk memasak. Akhir acara, bintang tamu akan memberikan testimony mengenai 

kelezatan masakan Rudy.  

7.  Wisata Kuliner. Program kuliner yang membahas seputar budaya kuliner lokal yang berada 

di seluruh penjuru tanah air, dipandu mendiang Bondan Winarno, tayang di Trans TV, Senin 

– Jum’at pukul 14.00 WIB. Acara ini, mengajak berkeliling, mencicipi aneka makanan sambil 

menikmati pesona wisata daerah yang dikunjungi. Pemirsa mendapat banyak pengetahuan 

mengenai seluk beluk dunia kuliner dari pak bondan, yang terkenal piawai soal kekayaan 
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masakan nusantara. Selain kuliner, pemirsa juga belajar mengenai sejarah singkat sebuah 

tempat wisata, sekaligus segmen oleh-oleh yang khas. “Maknyus” merupakan jargon andalan 

presenter saat mengekspresikan rasa enak dari makanan yang disantap. Dan masih banyak 

lagi program kuliner yang sempat tayang di televisi, dengan masa tayang yang berbeda-

beda, dimulai dari 2 tahun hingga 10 tahun, masa penayangannya. Tantangan tersendiri bagi 

program kuliner di televisi untuk mulai melihat berbagai peluang dan pendekatan-

pendekatan baru bagi program kuliner untuk tetap berkembang dan bertahan menghadapi 

era 4.0. 

Di era disrupsi, selain menggunakan televisi, masyarakat sudah mulai melirik program-

program kuliner melalui media sosial dengan jaringan internet. Media sosial yang popular 

digunakan adalah Youtube, bisa disebut televisi anak milenial. Vlog (Video Blog) kuliner yang 

termuat di Youtube menampilkan beragam program kuliner yang menarik, unik, kreatif, dan 

inovatif.  Maraknya vlog kuliner, menjadikan vlogger (penggiat video blog) untuk program 

kuliner semakin bertambah jumlahnya. Mengutip https://www.idntimes.com dengan judul “5 

Food Vlogger Wajib Follow Bagi Kamu Yang Suka Makan Enak”, merekomendasikan YouTuber 

yang menyajikan konten menarik untuk subscribers mereka untuk para penggemar makan enak 

dan unik. Keberadaan para vlogger makanan sangat bermanfaat untuk memberikan inspirasi 

dan referensi berburu makanan dan memanjakan lidah. Sehingga 5 vlogger makanan yang 

layak disubscribe adalah:  

1. Ria Sukma Wijaya. Salah satu food blogger Indonesia tersukses di Youtube. Channel miliknya 

telah disubscribe oleh lebih dari satu juta orang. Selain konsep, konten, dan editing video 

mumpuni, sosok Ria yang ceria, bikin orang semakin suka menunggu karya vlognya. 

Perempuan yang ngefans dengan boygroup band Big Bang ini memang hobi makan dan 

traveling. Ria kerap ke luar kota hingga ke luar negeri untuk berburu makanan khas atau 

yang sedang hits di wilayah tersebut. Uniknya, setiap tempat yang dibuat untuk shooting 

vlog oleh Ria, menjadi tambah ramai pengunjung.  

2. Tanboy Kun. Channel yang menyajikan tontonan yang bikin geleng-geleng kepala karena 

ekstremnya. Tanboy Kun bereksperimen dengan food challenge, seperti menyantap 

makanan super pedas, dan makan dalam porsi sangat besar. Kemampuan makannya 

memang di atas kebanyakan orang normal, dan ini menjadi salah satu daya tarik utamanya.  
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3. Gerry Girianza. Pria gondrong ganteng yang punya jargon “ayo makan” di vlognya adalah 

chef profesional yang punya pengalaman masak hingga Amerika. Sebagai seorang chef, dia 

paham dan kritis terhadap masakan yang dicicipinya. Pemilik akundengan 201 ribu 

subscriber ini bergaya nyentrik, berambut panjang, menggunakan topi cowboy yang dipakai 

setiap episode vlognya. Selain membahas makanan, chef Gerry juga suka berbagi resep, tips 

memasak, dan tips kuliner lainnya.  

4. JWestBros. Channel yang dibuat dari persahabatan Andy Garcia dan Victor Sam. Nama 

JWestBros memiliki filosofi unik, yakni gabungan dari asal mereka masing-masing, Jakarta 

Barat dan Jawa Barat (West Jakarta dan West Java). Mereka fokus pada food review, mulai 

dari makanan biasa sampai yang ekstrem, kaki lima hingga bintang lima, dalam negeri 

hingga luar negeri, atau makanan yang sedang viral. Akun dengan subscriber 117 ribu ini, 

punya kualitas video yang sangat baik dan elegan, mulai dari pengambilan gambar dan 

editingnya, membuat betah yang menonton.  

5. Ken and Grat. Pasangan kekasih yang suka kulineran. Mereka memutuskan membuat 

channel Youtube untuk menyalurkan hobi. Keduanya terkenal detail dan cukup kruitis saat 

membahas makanan, sehingga penonton dapat membayangkan rasa makanan dengan 

detail. Salah satu program yang paling banyak disukai adalah Mahal VS Murah, dimana 

mereka membandingkan rasa makanan serupa dengan harga berbeda. Kini mereka sudah 

punya 423 subscriber. Para vlogger yang disebutkan di atas, termasuk vlogger favorit yang 

telah memiliki subscriber lumayan banyak, maknanya adalah mereka mampu menarik 

perhatian penikmat vlog untuk loyal mengikuti program kuliner yang digarap oleh mereka. 

Mereka juga mampu melihat peluang untuk menghasilkan vlog kuliner yang cenderung 

disukai oleh penikmat vlog. Sebagai seorang vlogger, mereka diharapkan kreatif dan inovatif 

untuk menghasilkan vlog yang dapat dinikmati oleh semua penikmat vlog, selain ciri khas 

yang menandai penampilan mereka dengan vlogger lainnya.  

 

Penulis mengkaji berbagai program kuliner yang telah diproduksi oleh berbagai stasiun 

televisi nasional, mulai dari program kuliner yang memiliki konsep kreatif dan menarik, dan 

program kuliner yang dahulunya populer hingga berakhir masa penayangannya. Dibandingkan 
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dengan berbagai program kuliner yang dirilis oleh generasi milenial di akun Youtube melalui 

vlog.  

Terdapat ciri khas dari setiap vlog yang dihasilkan oleh masing-masing vlogger. Produksi 

video yang dihasilkan televisi, secara teknis lebih sempurna hasilnya, jika dibandingkan dengan 

vlog yang dihasilkan oleh vlogger. Tetapi membahas konsep yang ditawarkan oleh para vlogger 

dalam menghasilkan vlog, yang konsepnya tidak ketinggalan dengan konsep program kuliner 

yang diproduksi media televisi. Vlog yang dihasilkan para vlogger, memiliki konsep yang 

menarik, kreatif, dan inovatif. Penampilam para vlogger memiliki ciri khas, unik, merupakan 

daya tarik tersendiri dalam menilai kelebihan mereka. Semua kelebihan yang dimiliki oleh 

vlogger dapat dimanfaatkan dalam menciptakan program kuliner yang menarik untuk televisi. 

Di satu sisi, setiap vlogger memiliki subscriber, sebagai fans sehingga mereka cukup dikenal 

khalayak. Di sisi lain, vlogger senantiasa memiliki kemampuan untuk tetap kreatif 

menampilkan apa yang menjadi kesukaan subscribernya. Usaha ini mampu menjadi 

kesempatan bagi vlogger untuk bekerjasama dengan televisi. Karena televisi dianggap mampu 

menampung aspirasi kreatif dari para vlogger dalam menghasilkan program kuliner yang 

disukai oleh mayoritas generasi mileneal secara lebih profesional dan berkelanjutan.  

 
Program Kuliner di Televisi 
 

Televisi masih menjadi media utama bagi masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari 

riset Nielsen Consumer Media View (CMV), 27 Juli 2017 yang menunjukkan bahwa penetrasi 

televisi mencapai 96 persen. Sementara di urutan kedua, media luar ruang dengan penetrasi 

53 persen, internet (44 persen), dan posisi ketiga radio (37 persen), seperti dikutip dari 

https://databoks.katadata.co.id. Sementara riset lain dari Nielsen Indonesia mengenai pola 

konsumsi konsumen terhadap media berubah selama bulan Ramadhan.  

Perubahan tersebut ditandai dengan peningkatan pada jumlah penonton televisi dan 

media lainnya, seperti radio, internet, dan bioskop. Merujuk https://www.inews.id riset yang 

dilakukan oleh Nielsen Indonesia, jumlah penonton televisi di 11 kota besar meningkat dari 

rata-rata 5,9 juta per hari menjadi 7 juta per hari dengan dominasi peningkatan terjadi pada 

jumlah penonton di waktu sahur. “Konsumsi media televisi meningkat seiring dengan 

meningkatnya durasi menonton, yang rata-rata menonton televisi hanya 4 jam 53 menit, di 
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bulan Ramadhan meningkat menjadi 5 jam 19 menit,” kata Executive Director Media Business 

Nielsen Indonesia, hellen Katherina melalui keterangan tertulis, Kamis 7 Juni 2018. Kedua hasil 

riset dari Nielsen membuktikan bahwa televisi di Indonesia masih merupakan media utama 

yang digunakan khalayak. Bahkan untuk momen lebaran, penggunaan televisi oleh media 

semakin meningkat. 

Televisi adalah salah satu media massa elektronik yang paling berpengaruh dalam 

kehidupan manusia (Ardianto & Erdinaya, 2005:125). Televisi memiliki karakteristik sebagai:  

1) Media audio visual, dimana orang yang memandang gambar yang ditayangkan di televise, 
sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari gambar tersebut.  

2) Mengutamakan gambar, karena kekuatan televisi terletak lebih pada gambar.  
3) Mengutamakan kecepatan.  
4) Bersifat sekilas, mengutamakan dimensi waktu atau durasi.  
5) Bersifat satu arah, dalam arti pemirsa tidak bisa memberikan respon langsung pada saat 

acara berlangsung, kecuali pada program interaktif.  
6) Daya jangkau luas, menjangkau segala lapisan masyarakat, dengan brbagai latar belakang 

sosial ekonomi. Orang buta huruf tidak mampu membaca, tetapi dapat menonton televisi. 
Siaran televisi harus dapat menjangkau rata-rata status sosial ekonomi khalayak, masuk ke 
berbagai strata sosial (KS, 2009: 23-24).  

 

Genre televisi mencakup bermacam jenis acara yang bertujuan menghibur, memberi 

pengetahuan, serta mendidik penonton (Fachruddin, 2015: 68). Program kuliner menurut 

Nielsen Audience Measurement 2009 masuk ke genre program televisi berdasarkan kebutuhan 

industri sebagai “Hiburan (entertainment), berbentuk varietyshow”. Dimana genre atau format 

program televisi jika dilihat dari konsep dasar produksi televisi dan arah terbentuknya 

hybridity format program, masuk kategori genre nonfiksi atau nondrama, yaitu sebuah format 

program televisi yang diproduksi sebagai karya artistik dengan proses imajinasi kreatif yang 

merupakan realitas sosial objektif para kreatornya seperti layaknya kehidupan manusia sehari-

hari, dan bukan khayalan. Variety show adalah hiburan yang terdiri dari berbagai format 

program dan tindakan, terutama pertunjukan musik, jogetan dan music, agama, moment today, 

komedi sketsa, games, dan biasanya diperkenalkan oleh pengantar (pembawa acara) atau host 

(Fachruddin, 2015: 70-74). 
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Di masa lalu, program kuliner bermunculan di televisi, tetap bertahan, walaupun tahun 

terus berganti. Rupanya, penggemar program kuliner yang berkaitan langsung dengan urusan 

perut, tergolong loyal. Walaupun rating program kuliner tak terlalu tinggi, tetapi program ini 

tetap bertahan. Di Trans TV, acara “Gula-Gula” asuhan Bara Pattirajawane dan “Wisata Kuliner” 

asuhan Bondan Winarno menjadi program yang disukai. Kedua program tersebut, masing-

masing ditayangkan sejak tahun 2005 dan pertengahan 2006. Belakangan stasiun televisi yang 

sama, meluncurkan program kuliner baru “Ala Chef” yang diasuh Farah Quinn. Sementara di 

Indosiar masih mempertahankan program “Bango Cita Rasa Nusantara” yang tayang sejak 

tahun 2007. Sebelumnya, program tersebut, diputar di Trans TV sejak awal 2005. Di Metro TV, 

acara masak asuhan William Wongso. Awalnya program ini bernama “Cooking Adventure With 

William Wongso” kemudian berganti nama menjadi “Cita Rasa William Wongso”. Di TPI, 

“Santapan Nusantara” bertahan hingga 13 tahun. Stasiun televisi yang identik dengan dangdut 

ini, mengeluarkan program kuliner lainnya pada masa itu, “Koki Kikuk”, “Sooo Puas”, dan 

“Emak Mencari Anu”. Sementara di Trans7, ada program kuliner “Koki Cilik”, selain segmen 

kuliner asuhan Chef Rustandy di program berita “Selamat Pagi”. Di RCTI, program kuliner 

menghilang, padahal stasiun televisi ini adalah stasiun televisi pertama swasta yang memiliki 

ikon program kuliner “Selera Nusantara” asuhan Rudy Choiruddin yang bertahan lebih dari 

satu decade dalam penayangannya. 

Melihat perkembangan program kuliner di televisi nasional, walaupun bertahan cukup 

lama dalam penayangannya, pendekatan program kuliner tidak banyak mengalami perubahan. 

Masih sebatas bagi-bagi resep atau mengajak penonton mencicipi makanan di tempat tertentu. 

Sebagian televisi nasional untuk program kuliner, masih mengandalkan selebriti untuk 

menarik perhatian penonton, meski pengetahuan mereka tentang kuliner kadangkala terbatas. 

Akibatnya, sebagian dari selebriti tersebut hanya mampu mengapresiasi makanan dengan 

kalimat “Masakannya enak banget. Rasanya manis, gurih, sedikit asin.” Namun ada beberapa 

kuiner yang memberikan informasi dan edukasi cukup baik mengenai dunia kuliner. Salah 

satunya adalah program kuliner Cita Rasa William Wongso.  

Wiliam tidak hanya mempraktikkan kepiawaiannya memasak, tetapi dia lebih jauh 

memberikan konteks sosial budaya atas kegiatan kuliner. Karena itu, William mengawali 

acarnya dengan “bertamasya” ke pasar tradisional.  
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Sambil menjelaskan bagaimana memilih bahan-bahan masakan yang baik, dia akan 

menceritakan keunikan masing-masing pasar yang dikunjungi. Kelihatannya seperti jalan-jalan 

biasa, namun sebenarnya kita sedang diajak menyelami akar tradisi kuliner di daerah tertentu. 

Dari sudut pasar tradisional yang semrawut, William berusaha menemukan makanan khas 

pasar tersebut, dan berbincang-bincang dengan pedagangnya. William juga menjelaskan 

pengaruh budaya tertentu yang terkandung dalam makanan yang dicicipi. Di segmen terakhir 

William mencoba memasak makanan lokal yang ditemui di pasar tertentu dengan 

interpretasinya sendiri. Sementara di segmen kuliner “Selamat Pagi” Trans7 juga memberikan 

edukasi cukup baik. Dimana Chef Rustandy pada segmen kuliner tersebut, tidak hanya 

menunjukkan bagaimana cara memasak sebuah menu dengan baik, tetapi juga menghitung 

nilai gizi dan kalorinya, sesuai yang dikutip dalam http://duniatv.blogspot.com. 

Saat ini, televisi nasional yang memiliki berbagai program kuliner sebagai salah satu 

program hiburan, sedikit lebih kreatif dalam membuat program kuliner. Sebagai contoh, di 

Rajawali Televisi (RTV), terdapat program kuliner “Indonesia Banget”, menggunakan host 

orang bule yang mampu berbahasa Indonesia dengan baik, mencoba “mengulik tempat” wisata 

dan ragam kuliner nusantara, yang diputar pada hari Sabtu & Minggu, setiap pukul 10.00 WIB. 

Pogram kuliner “Ikon Kuliner Indonesia” di Trans TV yang diputar setiap hari Selasa, pukul 

09.30 WIB. Adalah program kuliner yang menampilkan aneka kuliner di nusantara Indonesia 

dengan cita rasa yang tinggi dan patut untuk dijadikan referensi untuk para pecinta kuliner di 

Indonesia.  

Program kuliner “Makan Bersama” di Trans7, adalah program kuliner dengan 

menggunakan konsep food truck, dimana Fadli dan Chef Steby Rafael akan berkeliling di setiap 

sudut kota Jakarta, dan mengjak masyarakat sekitar mencicipi olahan kuliner yang dibuat. 

Selain itu, hiburan berupa live music juga dihadirkan pada program kuliner “Makan Bersama”. 

Ditayangkan setiap hari Minggu pukul 09.15 WIB. “Ok Food” disiarkan di Net TV, setiap Senin 

hingga Jum’at, pukul 14.30 WIB, acara yang mengulik makanan dan jajanan khas di berbagai 

daerah di Indonesia bersama Peppy (pelawak nasional) sebagai hostnya. Pada program kuliner 

ini, diberikan rekomendasi tempat kuliner yang catchy dan ‘enak banget’ buat dikunjungi.  
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Lalu ada program kuliner “Nikmatnya Dunia”, merupakan acara ekspedisi budaya kuliner, 

mencicipi makanan, cerita pengalaman, petualangan dan hobi unik. Program kuliner ini 

ditayangkan pada hari Kamis & Sabtu, pukul 10.30 WIB, dipandu oleh Fauzy Baadilah 

(https://www.kapanlagi.com). Dan masih banyak lagi program kuliner yang menjadi favorit 

penonton televisi, tetapi tidak lama dalam penayangannya. 

Program kuliner bertahan dan tidak timbul tenggelam mengikuti tren seperti program 

televisi lainnya, karena program kuliner memiliki segmen pasar yang cukup luas dan mampu 

menarik iklan, menurut Kepala Departemen Public Relations Marketing Trans TV. “Dari sisi 

rating, acara kuliner saat ini tidak besar, paling mentok 2. Tetapi acara ini punya penonton 

loyal, terutama ibu-ibu”. Public Relations Indosiar mengatakan hal senada “Acara kuliner itu 

bisa menjadi salah satu ikon, jadi kami tidak akan menghilangkannya”, seperti yang dibahas 

dalam http://duniatv.blogspot.com.  

Saat ini, program kuliner telah dinikmati oleh penonton dari berbagai kalangan usia. 

Sehingga program kuliner sudah seharusnya hadir dengan tampilan yang lebih kreatif dan 

inovatif, mencari pendekatan-pendekatan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan 

penonton. Berbagi resep atau mengajak berwisata makanan ke suatu tempat, pada akhirnya 

tidak lagi cukup dalam memuaskan penonton untuk menyaksikan program kuliner. 

 
Host Kuliner di Televisi 
 

Program kuliner di televisi, biasanya dipandu oleh pembawa acara atau host. Host bisa 

sendiri, bisa juga berdua atau lebih dari dua jumlahnya. Terkadang program kuliner dijalankan 

oleh host dibantu dengan bintang tamu. Salah satu sutradara ternama dari Laboratorium 

Teater, Richard Boleslavsky dalam bukunya 6 Pelajaran Pertama Bagi Seorang Aktor, 

mengatakan untuk menjadi bintang, seseorang tak perlu bekerja keras, cukup apabila ia 

berparas cantik atau berwajah tampan, selebihnya faktor keberuntungan (Wibowo, 2009 : 

273). Richard menyebut mereka yang berperan di dunia televisi sebagai bintang, sementara 

mereka yang berperan di dunia film, disebut aktor.  

Di Indonesia, sebagian host program kuliner, masih ada beberapa televisi mementingkan 

penampilan dibandingkan kemampuan dalam membawakan program kuliner. Padahal 

http://duniatv.blogspot.com/
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umumnya, penonton merasa perlu host yang memiliki karakter, yang merupakan aspek 

terpenting dari kredibilitas (keterpercayaan) yang harus dimiliki seorang host. Karakter 

meliputi kemauan baik, kejujuran, dan moral yang bersih. Karakter akan berkembang jika host 

tampil cukup lama di televisi dalam program rutin. Karakter host di televisi tidak lepas dari 

program kuliner yang dibawakan host (Mulyana, 2008: 45). Karena urusan karakter ini pula, 

banyak host program kuliner yang menggunakan aktor dan aktris film, pemerhati kuliner, chef, 

dan selebriti.  

Tidak semua orang mampu jadi juru masak profesional atau chef, dan tidak semua chef 

luwes ketika tampil di televisi. Ada 10 chef Indonesia yang sukses pada program kuliner di 

televisi, yaitu :  

1. Rudy Choirudin, pionir juru masak profesional melalui televisi. Program kuliner 
yang dipandu, Selera Nusantara di RCTI, Resep Oke Rudy (RCTI), Foody with Rudy 
(ANTV), Rasa Sayange (MNCTV).  

2. Sisca Soewitomo adalah dosen bidang kuliner, yang pertama kali memandu program 
kuliner Aroma di Indosiar, Rahasia Bumas (RTV).  

3. Farah Quinn, memulai karir sebagai juru masak di Amerika Serikat, melesat 
popularitasnya saat memandu program kuliner Ala Chef di Trans TV tahun 2008, 
aktif memandu acara reality show kuliner The Big Break (Asian Food Channel), 
pemandu acara kompetisi Top Chef Indonesia (SCTV), acara memasak dan talk show 
Queen at Home (Net TV), Food and Fashion (Trans TV).  

4. Haryo Pramoe, selain jadi bintang tamu berbagai acara, sempat berkarir di berbagai 
restoran di Eropa dan Amerika, memulai program kulinernya melalui Sendok Garpu 
(JakTV), Selebriti Masak? (Global TV), Harmoni Alam (Trans TV), Menu and Venue 
(Metro TV).  

5. Edwin Lau, spesialisasi chef masakan Jepang yang membawakan acara masak dan 
talk show Good Living (Metro TV), Kamus Hidup Sehat (TV One), Healthy Life (Metro 
TV), Foodvaganza (RTV), Hoki Koki (RCTI).  

6. Ragil Imam Wibowo, chef di restoran dan hotel ternama, memandu program kuliner 
Makan Besar di Trans TV, merintis restoran-restoran terkenal, seperti Warung Pasta 
dan Segarra.  

7. Rinrin Marinka adalah salah satu juri Master Chef dan Junior MasterChef Indonesia. 
Memiliki spesialisasi masakan Perancis, terlibat dalam program kuliner Sendok 
Garpu (Jak TV), Sisi Kota (B Channel), hingga Cooking in Paradise (Trans7).  

8. Billy Kalangi, host untuk program kuliner Cooking 911 (Trans7), Gula-Gula (Trans 
TV), Resep Rahasia Billy (Kompas TV), dan tampil di kompetisi memasak Hoki Koki 
(RCTI).  

9. Juna Rorimpandey, memiliki karir sebagai juru masak di Amerika Serikat, salah satu 
juri dalam MasterChef Indonesia, dan Arjuna di Global TV.  
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10. Arnold Poernomo, bintang tamu di salah satu episode MasterChef Indonesia, yang 
memulai karirnya sebagai chef di Australia. Menjadi juri di MasterChef Indonesia 
musim ketiga, dan Junior MasterChef Indonesia. Host untuk program kuliner pada 
Catatan Chef Arnold di Kompas TV (http://www.muvila.com). 

 

Program Kuliner di Youtube  

Kehadiran internet, erat kaitannya dengan istilah media baru (new media). Ciri utama 

media baru menurut McQuail (2011:43) adalah “saling keterhubungan, aksesnya terhadap 

khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang 

beragam sebagai karakter yang terbuka dan sifatnya yang ada dimana-mana”. Beberapa media 

yang dianggap sebagai media baru adalah internet, dengan begitu banyak aplikasinya, seperti 

situs, email, blog, situs jejaring sosial, game online, e-books, koran online, situs berbagi video 

dan lain sebagainya. “Teknologi media baru juga memberikan pluang bagi mereka yang 

memiliki selera untuk melakukan perubahan isi media, seperti blog, facebook, portal, dan 

catatan harian video Youtube (Berger dkk, 2015: 381).  

Diluncurkan pada bulan Mei 2005, Youtube adalah video online yang telah memudahkan 

miliaran orang untuk menemukan, menonton dan membagikan beragam video. Kehadiran 

Youtube membawa pengaruh luar biasa kepada masyarakat, khususnya yang memiliki gairah 

di bidang pembuatan video, mulai dari film pendek, dokumenter, hingga video blog, yang tidak 

memiliki lahan “untuk mempublikasikan karyanya”. Youtube mudah digunakan, tidak 

memerlukan biaya tinggi, dapat diakses dimanapun, dengan menggunakan gadget yang 

kompatibel. Hal ini memudahkan pembuat video amatiran bebas mengunggah konten-konten 

video mereka untuk dipublikasikan. Jika video mereka mendapat sambutan baik, jumlah 

viewers akan bertambah. Viewers banyak akan mengundang pengiklan untuk memasang iklan 

dalam video-video mereka selanjutnya. 

Video Blog atau vlog sebenarnya tidak jauh berbeda dengan blog yaitu sebagai sebuah 

media sharing melalui media internet. Perbedaanya, vlog adalah content digital yang 

memanfaatkan media audio visual yaitu video yang saat ini banyak dijumpai di Youtube 

sementara blog merupakan content writer atau sharing melalui media internet melalui tulisan. 

Vlog adalah sebuah video yang berada di dalam web yang berisi tentang pengalaman hidup, 
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opini, dan ketertarikan pada sesuatu, yang sengaja ditayangkan kepada banyak orang secara 

gratis. Umumnya vlog dibuat untuk menyajikan informasi yang menarik, menghibur, edukatif, 

lucu, hingga hal yang unik. Pembuat vlog disebut dengan vlogger. Sedangkan aktivitas yang 

dilakukan oleh vlogger dalam membuat vlog disebut vlogging. Khususnya untuk para vlogger 

yang memanfaatkan Youtube untuk vlogging atau sharing vlog, mereka umumnya disebut 

sebagai Youtuber. 

Program kuliner di Youtube beragam, mulai dari channel hingga vlog. Melalui channel yang 

dimiliki Youtube, beberapa orang mencoba berbagi keahlian memasak melalui video tutorial 

memasak. Berikut Tech in Asia menyajikan lima channel kuliner Youtube Indonesia terpopuler:  

1. Kokiku.TV, merupakan channel kuliner terpopuler di Youtube dengan 35.497 subscriber. 
Selain channel di Youtube, mereka juga telah memiliki website sendiri untuk resep 
masakan yang diperagakan. Setiap minggu, channel menampilkan tiga menu yang 
berbeda, dipandu host atau talent yang berbeda di setiap episode. Setiap episode, video 
hanya menampilkan background music dan running text tanpa pemandu. Mulai dari 
masakan daerah atau lokal hingga resep masakan dari negara lain. Tersedia 300 video di 
dalam channel ini.  

2. Masak. TV, program kuliner yang dipandu oleh tiga pria berusia muda, yakni Tirta Pane, 
Alvin Maulana, dan Faisal Lanin. Memiliki 29.867 subscriber dan setiap episode yang 
ditayangkan mendapat lebih 30.000 viewer. Di dalam channel ini, terdapat 17 kategori 
masakan yang berbeda. Jadwal tayang video di-update setiap Rabu dan Jum’at. Tahun 
2015, telah tersedia sekitar 400 video.  

3. Rasa Masa adalah pesaing berat Kokiku.TV, karena keduanya sama-sama memiliki 
channel Youtube dan juga website. Untuk channel Youtube, Rasa Masa memiliki 7.726 
subscriber, sedangkan website mereka memiliki rata-rata 7.000 pengunjung per bulan. 
Host video ini dipandu Petty Elliot, menggunakan bahasa Inggris. Terdapat 33 kategori 
video didalamnya. Setiap minggu, tersedia tiga episode baru dari menu masakan yang 
berbeda. Tahun 2015, telah memiliki lebih dari 200 video.  

4. Ayo Memasak adalah channel yang menambilkan aneka masakan dan kue tradisional 
khas Indonesia di dapur pribadi beberapa ibu yang menjadi talent dalam video tersebut. 
Channel Ayo Memasak memiliki 7.496 subscriber dan rata-rata ketika video ditayangkan, 
mendapat 2.000 viewer. Setiap minggu, menyajikan empat video memasak. Bahan dan 
bumbu masakan yang digunakan mudah ditemukan di pasar tradisional dan tidak mahal. 
Tahun 2015, sudah memproduksi 150 video.  

5. Nadya Cooking, adalah program kuliner yang dipandu seorang perempuan, bernama 
Nadya. Memiliki 7.442 subscriber dan rata-rata setiap videonya mendapat lebih dari 
20.000 viewer. Pengambilan video dilakukan di dapur pribadi Nadya. Selain itu, Nadya 
memiliki blog dengan nama serupa untuk menuliskan berbagai resep masakan. Setiap 
bulan, terdapat update empat video memasak. Menu yang disajikan kebanyakan adalah 
kue basah tradisional dan aneka masakan khas Indonesia. Tahun 2015 Nadya Cooking 
sudah memiliki lebih dari 50 video. 
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Berdasarkan channel program kuliner di Youtube, cukup banyak subscriber dan viewer 

yang mendukung program kuliner, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa program kuliner 

memiliki peminat sendiri. Kreativitas dan inovasi untuk program kuliner, sangat bervariasi, 

disamping kesiapan dalam memproduksi video juga patut dipertimbangkan untuk menjawab 

tuntutan peminat di bidang kuliner.  

 
Vlogger Kuliner 
 

Program kuliner terkait vlog di Youtube muncul dalam bentuk vlogger. Seorang vlogger 
harus memiliki ciri khas jika menghasilkan vlog sebagai seni yang penuh kreativitas 
(Fachruddin, 2015 : 63-64), yaitu :  

1. Unik. Vlog yang dihasilkan merupakan karya yang berbeda, belum pernah dilihat orang 
lain, baik dalam hal ide, teknik, dan media. Lebih baik lagi jika karya tersebut hasil kreasi 
sendiri, tidak mencontoh dari yang lain. Karya lain dapat memicu munculnya gagasan. 
Gagasan dikembangkan menjadi sesuatu yang unik dan baru, sehingga kreativitas 
terasah.  

2.  Individual (pribadi). Vlog tersebut memiliki kekhususan ciri dari vlogger, yang berbeda 
dengan vlogger yang lain, karena perbedaan pandangan, penghayatan, pengalaman, dan 
teknik dalam membuat vlog. Bandingkan vlog tersebut dengan vlog yang lain. Objek yang 
dipakai sebagai pemicu gagasan seni bisa sama. Namun, karena pandangan, penghayatan, 
pengalaman, dan teknik yang berbeda, hasilnya tentu akan berbeda.  

3. Ekspresif. Vlog adalah karya seni, hasil dari curahan batin vlogger, berupa penjabaran 
ide, renungan, atau pengalaman vlogger.  

4. Universal. Vlog yang dihasilkan vlogger dapat dinikmati semua lapisan masyarakat, 
bangsa, dan generasi karena adanya persamaan rasa estetik dan artistik.  

5. Survival (tahan lama). Karya vlogger dalam bentuk vlog dapat dinikmati sepanjang masa, 
karena nilai estetiknya bersifat konsisten.  

  

Kreativitas para vlogger menyesuaikan kebutuhan khalayak pada saat itu. Diperlukan 

inovasi untuk menghasilkan vlog terkini yang disukai khalayak. Vlogger harus mampu 

memanfaatkan keunikan yang dimilikinya, sebagai pembeda dengan vlogger lainnya. 

Dijelaskan pada bagian pendahuluan, jika saat ini dalam program kuliner, vlogger yang populer 

karena keunikannya adalah:  

1. Ria Sukma Wijaya, dikenal dengan nama Ria SW. Konten vlognya selalu laris, mencapai 
1,6 juta subscriber. Akun Instagram-nya dibanjiri followers hingga mencapai 500 ribu. Off 
The Record adalah buku perdananya yang bercerita mengenai kejadian menarik di balik 
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kamera, saat syuting membuat vlog. Sesuai konten videonya, Ria terkenal hobi makan 
dan travelling. Videonya, mampu membuat subscriber-nya merasakan nikmat sensasi 
ngiler saat nonton ragam menu lezat yang diperlihatkan. Uniknya, Ria memiliki tubuh 
langsing meski hobi makannya luar biasa. Jenis makanan yang paling disukainya adalah 
menu serba pedas. Ria paling suka mencicipi sambel sebelum makan makanan utama. 
Penggemar K-Drama dan K-Pop sangat total penampilannya. Gaya rambut dan 
busananya tak lepas dari gaya Korea, sedikit tomboy dengan oversized outer. Penyuka G-
Dragon, band dari Korea, menginspirasinya mengubah tatanan rambut ala GD. Ria 
dikenal karena tingkahnya absurd dengan menganggap dirinya alien, berasal dari planet 
Zizya. Bagi Ria, alien jauh lebih baik daripada manusia, karena tak pernah nyinyir. Ria 
juga punya boneka ayam bernama Curut yang selalu dibawanya saat sedang syuting. 
Segmen Curut mencuri perhatian, sekaligus dinantikan subscriber setia Ria SW. lucu dan 
absurd, yang mampu membuat konten video seru sekaligus nagih untuk ditonton.  

2.  Tanboy Kun, dengan nama lengkap Bara Ilham Bakti Perkasa. Awalnya iseng dan 
memiliki hobi makan. Selain itu sering nonton video mukbang di channel luar negeri, 
sehingga terinspirasi membuat video yang ternyata menguntungkan. Mukbang itu 
bahasa korea yang berasal dari kata mukja yaitu makan dan bang-song  artinya siaran, 
makan di depan kamera lalu direkam untuk dipertontonkan di depan ribuan penonton di 
internet. Bara adalah mukbang versi Indonesia. Di dalam videonya, Bara selalu tampil 
makan dengan jumlah makanan yang banyak.  

3.  Gerry Girianza Ekaputra, memiliki pendidikan dan pengalaman sebagai chef di 
beberapa restoran di Bali dan hotel di Amerika. Terlibat dalam cooking channel Kokiku 
TV, ditemani vlog pribadinya mengenai restaurant review dan memasak di channel Gerry 
Girianza. Jadi host menu lokal di acara Kompas TV. Hobinya jalan-jalan, mencoba 
berbagai makanan, memperkaya konten vlognya.  

4.  Jwest Bros adalah dua anak muda yang hobi makan, masak, dan nongkrong. Mereka 
berdua berasal dari Jakarta Barat dan Jawa Barat. Ketertarikan mereka mengenai 
makanan, membuat mereka berdua menghasilkan video mengenai makanan yang lagi 
trend, ekstrem, dan tidak biasanya.  

5.  Ken dan Grant seperti dijelaskan di bagian pendahuluan, tertarik untuk mengulas 
makanan yang paling enak, dengan membandingkan harga makanan tersebut mahal dan 
murah. Karena bagi mereka berdua, makanan enak, belum tentu mahal dan begitupula 
sebaliknya. Vlog mereka menarik untuk ditonton, sebagai informasi mengenai makanan 
yang enak, bisa harganya mahal maupun murah. 

 

Kolaborasi Konsep Vlogger Kuliner untuk Program Kuliner di Televisi 

Temuan menarik bahwa keberadaan internet sebagai media dengan tingkat penetrasi 

cukup tinggi, yaitu 44% mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia semakin gemar 

mengakses berbagai konten melalui media digital. Padahal lima tahun lalu (2012), penetrasi 

internet baru mencapai 26 persen. Walaupun televisi ada pada tingkatan pertama untuk 

penetrasi media, tetapi televisi juga sudah harus memikirkan tantangan yang dihadapi ke 
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depan, di era teknologi industry 4.0. Segala sesuatu harus dilakukan secara kreatif, cepat, 

terarah, dan inovatif, dengan bantuan teknologi. Televisi sebagai salah satu media yang terus 

mengembangkan diri juga harus memikirkan bagaimana mengembangkan diri dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi media. Perkembangan media digital memberikan nuansa 

baru bagi pengakses informasi. Kemudahan dalam memperoleh informasi dari media digital, 

melahirkan generasi yang menyukai kreativitas yang serba cepat atau instan. 

Program kuliner, telah hadir bertahun-tahun di media televisi. Berbagai konsep cerita dan 

kreativitas telah diusahakan dalam menghasilkan program kuliner untuk menyedot perhatian 

penonton televisi yang memiliki segmen tertentu. Dahulu penonton program kuliner terbatas 

hanya kaum ibu-ibu dan pecinta makanan, karena perkembangan konsep yang semakin kreatif, 

menyebabkan peminat program kuliner menjadi bertambah jumlahnya, mulai dari remaja, 

dewasa, hingga kaum bapak dan lelaki. Ini menunjukkan bahwa insan televisi telah berhasil 

menarik perhatian penonton untuk program kuliner. Diketahui, penggemar program kuiner 

sangat loyal, hal itu yang menyebabkan setiap televisi nasional tetap mempertahankan 

program kuliner ini.  

Di sisi lain, kreativitas dan inovatif dari generasi milenial dalam memanfaatkan media 

digital pada akun Youtube, menciptakan profesi baru yang menjanjikan, yaitu vlogger. Jika 

program kuliner pada era televisi memproduksi acara, membutuhkan proses dan tahapan yang 

tidak cepat, ide dan konsep juga diatur dengan begitu detail. Konsep yang dihasilkan lebih 

banyak mengandalkan kemampuan yang menciptakan program. Sementara program kuliner di 

era media digital diciptakan secara instan, dimana ide dan konsep mengalir begitu saja, seolah-

olah natural, hanya perlu fokus pada apa yang disampaikan. Konsep datang dari respon viewer. 

Video program kuliner di televisi dapat dikatakan sukses, jika rating penonton tinggi.  

Sementara Vlog program kuliner dapat dikatakan sukses jika subscribe dan viewer-nya 

berjumlah banyak. Jika menggunakan beberapa konsep yang menarik dari vlogger untuk 

memperkaya konten program kuliner di televisi, banyak keuntungan yang dapat diraih. Selain 

kreatif dalam konsep, subscribe vlogger cukup banyak, memudahkan dalam menarik penonton. 

Vlogger juga memiliki keunikan dan ketrampilan tersendiri dalam menarik penonton untuk 
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menyukai programnya, karena mereka mampu mengembangkan ciri khas unik, yang mereka 

miliki untuk ikut meramaikan penampilan mereka dalam program kuliner.  

Kelebihan televisi, secara teknis mampu menghasilkan video yang sangat layak tonton, 

kebalikan dengan para vlogger, yang masih terus berbenah diri untuk menghasilkan video yang 

secara teknis pembuatannya, semakin baik. Walaupun demikian, vlogger sangat mampu untuk 

membangun komunikasi yang efektif dan menarik dalam menciptakan perhatian dari 

penonton. Vlogger konsentrasi pada bidang yang diminatinya, sehingga pengetahuan dan 

kompetensi mengenai bidang tersebut, dikuasai dengan baik. Komunikasi antara vlogger dan 

fans, berjalan akrab dan lancar. Dari para fansnya, vlogger mengetahui apa yang terbaik untuk 

menghadirkan konsep program kuliner selanjutnya. 

 

SIMPULAN 

Program kuliner adalah program yang dapat ditemukan, di media televisi, dan media 

digital dengan mengandalkan Youtube. Jika media televisi mampu menghasilkan program 

kuliner dengan kreatif, dan inovatif. Media digital dengan konsep vlogger mampu 

menghasilkan program kuliner secara kreatif, inovatif, instan, dan terkini. Menghadapi 

tantangan industri 4.0, televisi harus berbenah diri. Televisi dapat mengandalkan vlogger 

sebagai salah satu alternatif untuk memperbaharui tampilan program kuliner. Vlogger sudah 

memiliki fans untuk program kulinernya, dapat membangun komunikasi yang positif dengan 

fans untuk mendapatkan konsep mengenai kuliner yang menarik. Selain itu, vlogger memiliki 

ciri khas unik dari penampilan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya konsep kuliner 

yang disukai khalayak. Sementara secara teknis pembuatan video bagi vlogger dapat lebih 

sempurna dengan penanganan televisi.  
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Abstrak 

SCTV merupakan salah satu TV swasta nasional yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1990. 
Dalam memperkenalkan program-program terbarunya SCTV menggunakan media sosial 
seperti Instagram. Menurut penelitian yang dilakukan We Are Social (2016), perusahaan media 
Inggris bekerja sama dengan Hootsuite, rata-rata orang Indonesia menghabiskan tiga jam 23 
menit sehari untuk mengakses media sosial. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran 
media sosial sebagai kekuatan penunjang bagi mempertahankan eksistensi media mainstream. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang dianggap representatif untuk 
membahas riset ini adalah teori ekologi media oleh Dimmick dan Rothenbuhler (1964). 
Penelitian ini memfokuskan pada akun Instagram SCTV yang menggunakan user @sctv, yang 
digunakan sebagai media promosi dalam program-program barunya. Akun instagram tersebut 
sekaligus menjadi parameter evaluasi yang melihat feedbackkhalayak mengenai tayangkan 
favorit pemirsa SCTV. Salah satunya yaitu sinetron Orang Ketiga.Evaluasi komentar netizen 
pada postinganhighlight Orang Ketiga yang diunggah oleh akun instagram @sctv 
ditindaklanjuti melalui postingan-postingan selanjutnya di instagram yang meng-highlight 
adegan yang membuat netizen antusias. Evaluasi yang didapatkan dari media sosial juga 
beberapa kali diterapkan dalam media mainstream sesuai dengan komentar-komentar netizen 
di media sosial. 

 
Kata kunci: Media Sosial, Media Mainstream, Ekologi Media 

 

 
PENDAHULUAN 

 

Masyarakat Indonesia bahkan dunia, saat ini tidak terlepas dari media sosial. Media sosial 

yang konon sangat digandrungi oleh semua kalangan membuat keberadaan media mainstream 

tersisihkan. Menurut data Kemenkominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika) pada 

tanggal 07 November 2013, pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta orang. Dari angka 

tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Sementara dari 
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laporan berjudul “Essential Insight Into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use 

Around The World” yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2018, dari total populasi Indonesia 

sebanyak 265,4 juta jiwa, pengguna aktif media sosial mencapai 130 juta dengan penetrasi 49 

persennya. 

Menjamurnya berbagai media sosial di masyarakat, membuat pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan mudah untuk melakukan misinya melalui media sosial tersebut. Media sosial 

dijadikan alat penunjang keberadaan sebuah perusahaan atau organisasi. 

Penggunaan media sosial dalam berbagai aspek tak luput sebagai alat promosi atau 

pencitraan yang pada ujungnya adalah sebagai bukti eksistensi diri. Dalam hal ini, banyak 

media mainstream yang menggunakan media sosial sebagai alat penunjang eksistensinya. 

Mulai dari perusahaan koran, majalah, hingga stasiun televisi.  

Aplikasi media sosial yang paling banyak diunduh adalah perusahaan media sosial yang 

dibawahi oleh Mark Zuckerberg. Tiga aplikasi teratas dari Mark Zuckerberg ini adalah 

WhatsApp, Facebook, Instagram. Bagi perusahaan media mainstream, media sosial adalah alat 

yang jitu untuk bereksistensi.  

Banyaknya pengguna internet khususnya yang mengakses jejaring sosial, membuat para 

pengelola media mainstream juga ikut merambah ke media baru. Stasiun televisi yang 

notabene merupakan media mainstream melakukan promosi-promosi atau informasi-

informasi yang berkenaan dengan perusahaannya tersebut melalui media sosial seperti 

Facebook, Instagram, dan Twitter.  

Pemanfaatan media baru dalam hal ini media sosial oleh media-media mainstream adalah 

alternatif untuk menangani kemerosotan audiens di media mainstream itu sendiri. Bahkan 

beberapa stasiun televisijuga memiliki channel untuk live streaming dari program-program 

acara yang dibuatnya.  

Semua orang ingin eksis atau dianggap ada. Descartes pernah mengatakan “Cogito Ergo 

Sum” artinya, “Aku berpikir maka aku ada”. Hal ini menunjukkan keeksistensian sesseorang 

adalah dengan caranya berpikir terhadap suatu hal dan mungkin sampai melahirkan sebuah 

karya dari pemikirannya tersbeut. Namun, berbeda dengan era saat ini. Ungkapan yang lebih 

tepat untuk era saat ini adalah “Dengan memposting di media sosial, maka aku ada”. Maka dari 



 

215 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

itu, semua perusahaan yang bergerak di media mainstream membutuhkan media sosial sebagai 

penunjang eksistensi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana peran media sosial 

sebagai kekuatan penunjang eksistensi media mainstream. 

 

 

KAJIAN LITERATUR 

Media Sosial 

Media sosial merupakan sebuah alat komunikasi di era digital yang berfungsi 

memudahkan manusia untuk berinteraksi. Media sosial merupakan sarana komuikasi masa 

kini yang sangat cepat dan pesat dalam perkembangannya, Media sosial juga berkembang pesat 

dari berbagai macam klasifikasi dan tipe sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia. Media 

sosial sudah menjadi sebuah kebutuhan pada masyarakat dengan latar belakang moderenitas 

saat ini. Media sosial dapat membantu manusia dalam berbagai aspek kebutuhan. Aspek 

hiburan, pendidikan, kesehatan, mengekspresikan diri, perhubungan dan lain lain. 

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah 

kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 

2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”. 

 

Ekologi Media 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep ekologi media dan teori Niche. Teori 

ekologi media berupusat pada prinsip-prinsip bahwa masyarakat tidak dapat melarikan diri 

dari pengaruh teknologi. Teori memusatkan pada banyak jenis media dan memandang media 

sebagai sebuah lingkungan. Media membentuk dan mengorganisasikan sebuah budaya. Ekologi 

media adalah kajian mengenai lingkungan media, ide bahwa teknologi dan teknik, mode (cara 

penyampaian), infromasi, dan kode komunikasi memainkan peran utama dalam kehidupan 

manusia.  

Menurut Harold Innis, media mempunyai kekuatan membentuk opini masyarakat. Orang 

menggunakan media untuk memperoleh kekuasaan politik dan ekonomi bahkan mengubah 
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susunan sosial dari sebuah masyarakat. Media komunikasi memiliki bias yang terdapat dalam 

diri mereka untuk mengendalikan aliran ide dalam masyarakat. 

Untuk memahami teori ini, kita perlu mengetahui 3 asumsi yang mendasari teori ekologi 

media. Pertama, media melingkupi setiap tindakan di dalam masyarakat. Berangkat dari 

asumsi ini, kita menyadari bahwa kita tidak dapat melarikan diri dari media. Media-media ini 

mentransformasikan masyarakat kita, baik melalui permainan yang kita mainkan, radio yang 

kita dengarkan, televisi yang kita tonton. Pada saat yang bersamaan, media bergantung pada 

masyarakat untuk “pertukaran dan evolusi”. Kedua, media memperbaiki persepsi kita dan 

mengorganisasikan pengalaman kita. Media cukup kuat dalam mengorganisasikan pandangan 

kita mengenai dunia. Ketiga, media menyatukan seluruh dunia. McLuhan menggunakan istilah 

Global Village untuk mendeskripsikan bagaimana meda mengikat dunia menjadi sebuah sitem 

politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang besar. Media elektronik secara khusus memiliki 

kemampuan untuk menjembatani budaya-budaya yang tidak akan pernah berkomunikasi 

sebelum adanya koneksi ini, sehingga seolah-olah dunia mengerut tanpa dibatasi ruang dan 

waktu. 

Dalam perkembangannya, media saat ini telah memasuki era elektronik. Namun, sebelum 

memasuki era ini, media memiliki sejarah yang panjang, yaitu era tribal, era melek huruf, dan 

era cetak. Pada era tribal, komunikasi masih bersifat tradisional melalui komunikasi lisan untuk 

menyampaikan pesan dan pendengaran merupakan indera yang sangat penting dalam 

menerima pesan. Selanjutnya pada era melek huruf, komunikasi sudah menggunakan tulisan 

dan mata menjadi indera yang dominan. Pada era ini, dibutuhkan kemampuan menyampaikan 

pesan dengan menulis dan menerima pesan dengan membaca. Berbeda halnya dengan dua era 

sebelumnya, era cetak jauh lebih modern. Informasi menggunakan kata-kata tercetak 

merupakan hal yang biasa. Yang terakhir era elektronik atau era yang saat ini sedang kita jalani. 

Pada era elektronik komunikasi sudah menggunakan media elektronik yang tidak hanya 

menggunakan indera penglihatan dan pendengaran saja, dan memungkinkan seluruh orang di 

belahan dunia mana pun terhubung dalam satu waktu.  

Satu hal yang perlu kita ketahui dalam teori ini adalah bahwa medium adalah pesan. Frase 

tersebut merujuk pada kekuatan dan pengaruh meium terhadap masyarakat, bukan isi 

pesannya. Medium mampu mengubah bagaimana kita berpikir mengenai orang lain, diri kita 
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sendiri, dan dunia di sekeliling kita. Dari seluruh uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa 

ekologi media adalah lingkungan media yang saling mempengaruhi, media akan 

mempengaruhi sekelilingnya melalui pesan yang disampaikannya, begitu juga orang-orang di 

sekelilingnya akan mempengaruhi media. 

 

Teori Niche 

Hubungan antara ekologi dengan ekonomi telah ada sejak awal. Menurut Mayr istilah 

ekologi diciptakan pada tahun 1860 oleh Haecal, orang yang mendefinisikan kata tersebut 

sebagai the economy of nature atau ekonomi alam (Dimmick, 2003: 21). Ekonomi yang 

dimaksud dalam kata ini adalah untuk memberi arti bahwa adanya proses untuk 

mempertahankan pendapatan untuk kelangsungan hidup suatu makhluk merupakan naluri 

yang berasal dari alam, sehingga prosesnya alami. Walaupun ekonomi dan ekologi sama – sama 

mempelajari mengenai luas (breadth) dan tumpang tindih (overlap), kedua pembelajaran 

tersebut masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lain.  

Ekonomi menitikberatkan pada pendapatan sedangkan ekologi menitik beratkan pada 

media sebagai suatu yang perlu dikaji lebih dalam. Dalam menerapkan teori Niche untuk media 

organisasi dan industri, tidak disarankan bahwa populasi dari sebuah orgnanisasi dan populasi 

dari sebuah proses biologi disamakan maknanya dalam menggunakan teori. Karena terdapat 

perbedaan dasar dari kedua pengertian populasi tersebut. Teori Niche merupakan teori yang 

abstrak dan umum, isi dari teori tersebut merupakan konsep dan proposisi mengenai sebuah 

kehidupan yang berdampingan namun terdapat sebuah persaingan untuk mendapatkan 

sumber penunjang untuk bertahan hidup. 

Unit dari Niche sendiri adalah populasi dan individu yang ada hubungannya dengan 

sebuah lingkungan. Makna asli dari kata “Niche” adalah architectual (Dimmick, 2003: 24). 

Konsep Niche dapat direfleksikan melalui dimensi dimensi Niche, Niche breadth dan 

Nicheoverlap. Namun diperlukan untuk mendefinisikan kata kunci utama dari teori ini yaitu 

populasi, kompetisi dan industri. 

 

a. Populasi 
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Kompetisi terjadi di antara populasi di dalam masyarakat. Masyarakat terdiri atas populasi 

dalam batas geografis tertentu. Didalam dunia organisasi media, populasi terjadi pada tingkat 

Internasional, Nasional dan Regional. Suatu populasi adalah seperangkat organisasi, di mana 

perbedaan dalam organisasi dapat berbeda-beda antara satu dengan yang lain (Dimmick, 2003: 

26). Unit analisis dalam masyarakat mengenai populasi ini adalah populasi itu sendiri, atau 

dalam kata lain populasi merupakan sekumpulan individu yang mendiami satu tempat. 

Sedangkan jika dimasukkan ke dalam organisasi maka unit analisis itu adalah perusahaan atau 

organisasi itu sendiri. Pada ramah komunikasi massa dan ekonomi media hal tersebut sangat 

lah berbeda jauh. Komunikasi massa mengacu pada media sebagai sebuah medium, sedangakan 

untuk ekonomi media mengacu pada industri (Dimmick, 2003: 27). Media dijadikan fokus 

penelitian untuk sebuah populasi karena dalam media itusendiri terdapat beberapa jenis, 

diantaranya media cetak dan media elektronik di mana masing – masing jenis media 

merupakan sebuahpopulasi yaitu populasi media cetak dan media elektronik.Sehingga dapat 

terjadi persaingan di dalam populasi itu sendiri. 

 

b. Kompetisi 

Kompetisi terjadi di dalam satu populasi yang memiliki tujuan untuk menguasai sumber 

daya populasi lain agar dimiliki oleh satu populasi saja. Encyclopedia Britannica menyebutkan 

bahwa: 

Competition in ecology, the utilization of the sameresource by organisms of the same or different 
speciesliving together in a community, when the resource arenot sufficient to fill the needs of all 
the organisms. Withina species, either all members obtain part of a necessary resource such a food 
or space, or some individualsobtain enough for their needs while other members (Benton, 1974: 
52). 

 
Persaingan dalam ekologi, pemanfaatan sumber daya yang sama oleh organisme dari 

spesies yang sama atau berbeda namun hidup bersama dalam sebuah komunitas, ketika 

sumber daya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua organisme. Dalam suatu spesies, 

semua anggota memperoleh bagian dari sumber daya yangdiperlukan seperti makanan atau 

ruang yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Picard dan Albarran menyebutkan bahwa 

kompetisi antarindustri berasal dari kategori perusahaan murni, oligopoli, persaingan 

monopolistik dan monopoli (Dimmick, 2003: 25).  
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Jika di dalam media, kompetisi tersebut terjadi dalam sebuah populasi. Kompetisi sama hal 

nya dengan persaingan yang memiliki arti bahwa dalam satu ekologi terdapat kesamaan 

penggunaan sumber daya yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan sumber 

daya tersebut yang difungsikan untuk bertahan hidup. Kompetisi di dalam media massa terjadi 

dalam ranah media terjadi dalam media itu sendiri. Sehingga media menjadi inti dari kajian 

Teori Niche karena manusia tidak dapat lepas dari pengaruh media. Manusia menggunakan 

media sebagi sebuah medium untuk mendapatkan sebuah pesan (message). Seperti pernyataan 

dari McLuhan bahwa isi dari pesan yang menggunakan media adalah nomor dua dibandingkan 

dengan medium sebagai sebuah saluran komunikasi (West, 2008: 45). Hal ini diartikan bahwa 

secara tidak sadar manusia memilih medium pesan untuk mendapatkan sebuah informasi, 

meskipun tujuan awalnya hanya memperoleh informasi yang baru.  

Contoh dari pendapat Mc Luhan tersebut dapat digambarkan jika kita ingin mengetahui 

berita terkini mengenai jatuhnya pesawat Lion Air pada Sabtu, 13 April 2012, maka secara tidak 

langsung masyarakat akan melihat televisi untuk mendapatkan berita terup-date. Saat itulah 

televisi menjadi medium untuk memperoleh informasi dibandingkan dengan medium lain 

seperti surat kabar, radio, majalah dan lain – lain. 

 

c. Industri 

Industri dalam Teori Niche ini adalah industri media, dimana disamakan dengan sebuah 

populasi yang sama dengan organisasi. Media di dalam teori Niche memegang peranan penting 

untuk dikaji, bukan hanya media dalam arti sebenarnya namun juga arti tidak sebenarnya. 

Menurut Mc Luhan media juga dapat diasumsikan dengan uang, Mc Luhan menyimpulkan 

bahwa “Seperti media lainnya, uang merupakan kebutuhan pokok, sebuah sumber daya alam” 

(Dimmick, 2008: 141). Uang telah menjadi kekuatan yang memungkinkan orang untuk dapat 

mengakses segala sesuatu yang mereka butuhkan. 

Uang juga memungkinkan orang untuk berbagi kepada sesama, menyalurkan 

pengetahuan, informasi dan budaya. Mc Luhan melihat bahwa uang merupakan bahasa yang 

berkomunikasi kepada kelompok yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga media 

diinterpretasikan dalam artian yang luas, dimana media selalu hadir di sekitar kita. Pada saat 

yang bersamaan, media bergantung pada masyarakat untuk bertukar informasi. Fokus bahasan 
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mengenai proses, ciri – ciri, hubungan dan interaksi antar populasi itulah yang menjadi ukuran 

dari Niche itu sendiri. Disisi lain terdapat dimensi Niche yang saling berhubungan satu dengan 

yang lain, diantaranya gratification utilities & gratificationsought, media content gratification 

utulities & gratification opportunities obtained, time spent by audience patrons, media 

researchfirms dan advertising spending (Dimmick, 2003: 35).  

 

 

PEMBAHASAN 

Media mainstream di Indonesia banyak yang menggunakan media sosial sebagai 

penunjang eksistensinya. Media sosial yang digunakan ini adalah Instagram, Facebook, dan 

Twitter. Peneliti melakukan observasi di media sosial para media mainstream ini. Semua akun 

media sosial milik media mainstream ini selalu mengunggah postingan berisi informasi yang 

berkaitan dengan perusahaannya. Salah satuakun media sosial instagram salah satu media 

mainstream yaitu SCTV.  

User name yang digunakan oleh akun instagram SCTV adalah @sctv. Akun Instagram yang 

memiliki followers 1,2 juta ini sudah memposting 7309 postingan (data diambil pukul 10:08 

WIB tanggal 23 November 2018).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sumber: Dokumen pribadi peneliti 

 
Gambar.1 

Screenshot akun Instagram SCTV 
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Dalam postingan terakhir yang diunggah akun @sctv tersebut, terdapat informasi 

mengenai SCTV Awards 2018. Foto yang diunggah berupa puzzle wajah seseorang yang di 

bawahnya bertulis caption “SCTV Fevers! Nggak terasa, udah H-7 menuju #SCTVAwards2018. 

Siapa yang bisa tebak salah satu pengisi acaa di gambar berikut?. Yuk, Tulis tebakan yang tepat 

di kolom komentar. (emoticon) #SCTVSpesial”. Foto yang baru diunggah kurang lebih dua jam 

tersebut telah mendapat 3.030 suka dan 404 komentar. Kemudian foto yang diunggah 

sebelumnya juga sama, baru diunggah dua jam berisi informasi program FTVnya yang berjudul 

“Kamu Itu Kaya Tebu “Terlalu Bikin Rindu” dengan 1.059 suka dan 9 komentar. Pada tanggal 

21 November 2018, akun @sctv menggunggah sebanyak 12 postingan dalam waktu sehari. 

Sementara pada tanggal 20 November 2018, menggunggah sebanyak 9 postingan.  

 Akun Instagram milik media mainstream stasiun televisi swasta SCTV ini terbilang akun 

instagram yang paling aktif dibandingkan akun instagram milik media mainstream stasiun 

televisi swasta lainnya. Admin sosial media yang aktif dalam mengunggah informasi-informasi 

mengenai perusahannya tersebut membuat para netizen juga menjadi aktif dan responsive 

terhadap akun @sctv ini. Hampir dari semua postingan akun @sctv, postingan yang memiliki 

banyak komentar adalah pada postingan sinetron. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Google 

Gambar.2 
Time Spent on Social Media 
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Menurut survei Based Data Figures Represent instagram menjadi media sosial urutan 

populer ke empat yang digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu media mainstream seperti 

sctv sangat berfokus menggunakan instagram dalam upaya melakukan kegiatan promosinya. 

Disamping media sosial dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat media sosial juga 

dalam melakukan tidak perlu memakan dana yang besar. Akun Instagram @sctv hanya 

mengepost cuplikan-cuplikan dari kontent di media elektronik. Media sosial juga hadir dalam 

upaya meminimalisasi durasi iklan yang ditayangkan dalam jeda kontent acara. Cara ini sangat 

cocok dan efektif yang dibuktikan oleh respon positif dari para pengikut akun instagram @sctv 

yang sangat antusias dalam mengikuti pola yang dijalankan oleh media tersebut. 

Media sosial menjadi alat yang jitu untuk mempromosikan program-program acara dari 

media mainstream. Keseriusan menggunakan media sosial dalam langkah mempertahankan 

eksistensi terbukti dari adanya divisi tersendiri dalam sebuah perusahaan untuk mengolah 

akun media sosial. Pada perusahaan stasiun televisi swasta SCTV ini divisi untuk mengelola 

akun-akun media sosialnya bernama Divisi Social Media. Setiap harinya divisi ini selalu 

membuat konten untuk diunggah. Masing-masing akun media sosial dipegang atau 

ditanggungjawabi oleh satu orang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Google 

 
Gambar.3 

Most Active Social Media Platforms 
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Adanya media sosial ini merupakan perantara dari reaksi para penonton stasiun televisi. 

Media mainstream seperti televisi ini merupakan komunikasi yang bersifat satu arah. Artinya, 

para penonton atau audiens tidak bisa langsung menanggapi apa yang ditayangkan oleh 

televisi. Untuk mengetahui reaksi para audiens terhadap tayangan-tayangannya, stasiun 

televisi ini menggali reaksi audiens melalui media sosial.  

Tanggapan-tanggapan khalayak di media sosial menjadi rujukan bagi media mainstream 

dalam mengolah tayangan-tayangannya. Seperti misalnya komentar-komentar netizen di 

kolom komentar postingan native sinetron Orang Ketiga. Komentar-komentar tersebut 

menjadi rujukan bagi pembuat konten dalam hal ini Divisi Social Media untuk ke depannya. 

Admin dari akun @sctv akan membaca komentar netizen kemudian akan menyimpulkan hal 

apa yang akan menjadikan netizen penasaran pada tayangan lengkap sinetronnya. Cuplikan 

adegan-adegan yang menarik atau membuat netizen penasaran yang diposting di akun @sctv 

tersebut istilah namanya adalah native. Native ini merupakan pancingan atau umpan yang 

diberikan oleh pihak pengelola media sosial agar penonton menonton tayangan lengkap 

sinetronnya di televisi. 

 

Pola Baru Pemanfaatan Media Sosial  

Perkembangan teknologi tidak hanya menyebabkan perubahan yang signifikan pada 

media massa untuk menyampaikan informasinya. Perkembangan teknologi ini juga melahirkan 

media baru yang mungkin menjadi hal yang akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

teknologi dan informasi kedepan. Media yang memanfaatkan teknologi internet yaitu media 

sosial. Media sosial dianggap sebagai media baru yang tidak hanya digunakan penggunanya 

untuk berkomunikasi secara pribadi maupun kelompok. Berkaitan dengan ini, media massa 

yang kita kenal secara umum seperti media cetak misalnya surat kabar dan majalah dan media 

elektronik seperti televise dan radio. Mungkin banyak dari kita memprediksi bahwa media-

media konvensional akan tergeserkan eksistensinya oleh kehadiran media baru layaknya 

media sosial. Semakin maju perkembangan zaman, maka semakin maju peradaban manusia. 

Siapa sangka apa yang mungkin kita ramalkan saat ini akan berubah menjadi sebuah kenyataan 

bahwa media konvensional akan tergeser atau bahkan mungkin hilang.  
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Seperti apa yang diungkapkan oleh Erwin Renaldi yaitu “Kini peranan media semakin 

diperkuat dengan perkembangan teknologi dan jejaring sosial. Di tengah-tengah 

perkembangan media ini, terjadi juga perubahan dalam dinamisme media, masyarakat, dan 

politik global” –Erwin Renaldi– Media sosial dianggap sebagai media yang baru dan lebih 

menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Berkaitan dengan itu, media sosial 

menjadi salah satu platform yang menyebarkan informasi dengan mudah, cepat dan dengan 

biaya yang relative murah. Selain itu, kehadiran media sosial mampu mengubah pola 

penyebaran informasi dari berbagai media massa.  

Pemanfaatan media sangatlah beragam tergantung dari keinginan para penggunanya. Oleh 

karena itu media sosial yang kini digunakan oleh media mainstram sctv bertujuan selain untuk 

melakukan kegiatan menyebarkan info-info terbaru tetapi juga digunakan dalam kegiatan 

promosi yang maksimal. Masyarakat sangat dibombardir setiap saat melalui pesan yang 

disampaikan melalui media sosial dan hal tersebut berdampak dalam sikap media dalam 

mempengaruhi persepsi masyarakat. Karena pengaruh media sosial sangatlah besar pada sikap 

dan perilaku masyarakat, tentu mereka akan menggunakannya untuk mengeksresikan diri, 

ekpresi diri tersebut salah satunya digunakan sebagai katarsis(penyalur ketidakpuasan, uneg-

uneg, kritik, komentar atas kejadian atau yang dirasakan manusia).Katarsis di media sosial juga 

efektif karena jika memakai media mainstream (cetak dan elektronik) belum tentu 

tersampaikan. Namundemikian, jika secara online dilakukan ia akan tersebar. Media 

mainstream tentu akan kena sensor jika terlalu “keras”. Tetapi, media sosial itu juga tidak 

efektif jika cara penggunaannya tidak tepat. Misalnya saja menggunakan media sosial seperti 

“kerangjang sampah” yang semua bisa masuk. Itulah kenapa perlu bijak dalam bermedia sosial. 

 

 

SIMPULAN 

 

Menjaga sebuah keeksisitensian adalah perlu. Apalagi bagi media mainstream yang saat 

ini sudah tersisihkan karen hadirnya media sosial. Media mainstream yang memiliki sifat hanya 

komunikasi satu arah, membuat para penontonnya tidak bisa melakukan feedback atau 
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melayangkan respon. Maka dari itu, agar stasiun televise tetap eksis, mereka pun mulai 

merambah ke media sosial.  

Penggunaan media sosial bagi media mainstream dalam hal ini media mainstream stasiun 

televisi swasta SCTV, menjadi hal yang menguatkan eksistensinya. Melalui media sosialnya, 

SCTV memberikan informasi-informasi mengenai program tayangannya.Setiap harinya akun 

media sosial Instagram SCTV ini tak pernah absen untuk memposting informasi-informasi 

mengenai program-program TVnya. 

 

REFERENSI 

A.W Widjaja. 1986. Komunikasi: Komunikasi dan hubungan Masyarakat. Jakarta: Bina 
Cipta. 

 
Arikunto, Suharsimi.1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Batubara, A. K. (2014). Media Ecology Theory. Jurnal Iqra, 08, 14. 
 
Cahyono, A. S. (t.t.). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, 

18. 
 
Cangara, H Hafied. (2008). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers. 
 
Dey, Ian. (1993). Qualitative Data AnalysisA User-Friendly Guide For Social Scientists, London 

and New York: Routledge-Taylor and Francis Group 
https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123 

J. Baran, Stanley. 2008. Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture. 
Boston: McGraw-Hill 

 
Maryani, Eni. 2011. Media Perubahan Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
 
Michael Bland dkk, (2008), Hubungan Media yang Efektif, Jakarta: Penerbit Erlangga 
 
Susanto, E. H. (2017). Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik. Jurnal 

ASPIKOM, 3, 379. 
 
Zarella, Dan. 2010. The Social Media Marketing Book. Sebastopol, Canada: O’Reilly Media,Inc 
 
Kompas. (2013, Desember, 12). Pemanfaatan Jejaring Sosial, Surat Kabar 

Harian”Kompas”, halaman 12 
 
Mc.Quail, Denis (2010). Mass Communication Theory, 6th Edition, London: Sage Publication Ltd. 

https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123


 

226 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

*Dian Pawaka,  
lahir di Cirebon,  15 September 1998. Saat ini sedang menempuh pendidikan Sarjana Ilmu 
Komunikasi di Universitas Gunadarma Depok. Selain itu aktif juga pada organisasi Sketsa 
Pribumi Foundation dan pernah mendapatkan penghargaan juara 1 Lomba Baca Puisi Basa 
Cerbon tingkat Provinsi tahun 2015 serta pernah menjadi juara 1 lomba cipta puisi hari 
pahlawan pada tahun. 2017. 
dianemje@gmail.com. 

 
*Reza Ardian Hidayat,  
lahir di Yogyakarta, 24 April 1998. Saat ini sedang menempuh pendidikan Sarjana Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Selain itu aktif juga di unit 
kegiatan mahasiswa di kampus dan menjabat sebagai ketua ukm bulutangkis Gunadarma 
peroiode 2018-2019.  
rezaardianh@gmail.com 

 
*Wahyuni Choiriyati,  
adalah Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran. Saat ini tercatat sebagai dosen 
sekaligus Wakil Dekan I pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Ia memiliki 
ketertarikan pada bidang studi media, budaya dan politik. Sejumlah karya ilmiah sudah 
dipublikasikan baik level lokal maupun internasional. Beberapa diantaranya adalah 
Communication Cosmopolitan Reference Group of Betawi Ethnic yang telah diterbitkan 
Advanced Science Letters dan Book Chapter Tirto id as New Wafe of Journalism in Digital Media 
dalam buku Cultures, Politics and Media: Bridging Asian Communication Perspectives. Ia juga 
tergabung dalam organisasi keilmuan bidang komunikasi yaitu ISKI dan Perhumas. 
wahyunichoriyati@yahoo.com 
 

  

mailto:dianemje@gmail.com
mailto:rezaardianh@gmail.com
mailto:wahyunichoriyati@yahoo.com


 

227 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

Menakar Kekuatan Konglomerasi Bisnis  
Media Jawa Pos Group  

Dalam Menghadapi Tantangan Digital 
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Abstrak 

 

Sebagai salah satu surat kabar terbesar di Indonesia, Jawa Pos telah menorehkan sejarah 

panjang dalam perjalanan bisnis media cetak hingga saat ini, dengan oplah terbesar di Jawa 

Timur sebesar 559.000 secara Nasional. Jawa Pos adalah koran dengan jaringan terbesar di 

Indonesia yang memiliki kurang lebih 210 Media Grup, baik media cetak, maupun stasiun 

televise local yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Area edar Jawa Pos sendiri meliputi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, NTT, NTB, Bali, dan DKI Jakarta. Akan tetapi, di tengah pesatnya 

perkembangan teknologi digital saat ini, eksistensi Jawa Pos yang hingga awal 2000-an 

mengalami masa keemasan semakin terancam, menghadapi tantangan yang muncul dari 

beberapa media baru, kekuatan Jawa Pos seakan-akan tergerus oleh agresivitas saluran media 

baru (digital) yang terus tumbuh dan berkembang di tengah gencarnya persaingan industri 

bisnis media di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif; 

yaitu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial, berdasarkan penggambaran 

holistik atas permasalahan yang dihadapi melalui studi literatur dari beberapa sumber ilmiah 

lainnya. Tulisan ini berusaha untuk mengelaborasi beberapa strategi bisnis perusahaan media, 

khususnya yang terjadi di Jawa Pos sebagai bagian dari respon terhadap kerasnya persaingan 

ekonomi bisnis media di eradigital. 

Kata kunci: Konglomerasi, Bisnis Media, Jawa Pos Group, Digital 

 

PENDAHULUAN 

Industri bisnis media menjalankan paradigma yang berbeda-beda sesuai dengan 

perkembangan waktunya. Di era digital, kita memasuki era konvergensi media, dimana dalam 

dunia konvergensi ini, segala sesuatu dapat terekam dalam rantai media baru yang dapat saling 

terhubung satu sama lain. Berbagai macam pilihan medium ini, membuat media massa hari ini 

dapat berbicara dengan berbagai macam cara yang berbeda. Meskipun muatan konten nya 
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sama, suatu media massa dapat melakukan pendekatan yang berbeda-beda dalam setiap 

platform yang digunakannya. Sirkulasi konten media melalui platform yang berbeda, 

menantang konsumen informasi untuk mencari informasi baru dan menghubungkan konten- 

konten yang disajikan melalui berbagai macam platform ini (Jenkins, 2006). Sekarang kita 

menyadari bahwa new media, bukan hanya instrumen teknis untuk menciptakan ilusi, namun 

new media juga sebuah bahasa baru yang memiliki kekuatan ekspresi yang unik 

(McLuhan,1960). 

 
Tabel 1 

Konglomerasi Media di Indonesia 
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Adanya perubahan lansekap media ini membuat para pemilik media (media mogul) 

mencari cara untuk mempertahankan audiensnya. Media Massa di Indonesia, pada hari ini 

dikuasai oleh segelintir orang yang juga merupakan representasi dari suatu kelompok tertentu. 

Kepemilikan media massa di Indonesia juga hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, sehingga, 

medan media massa di Indonesia tidak bisa lepas dari jerat konglomerasi media.  

Di Indonesia, terdapat 12 grup media yang menguasai media   massa  di  Indonesia  (Lim,  

2013). Setiap grup memiliki lebih dari dua platform media, dan memiliki banyak media 

company. Hal ini tentu sangat sedikit, jika dibandingkan dengan total seluruh penduduk 

Indonesia dan luas wilayah geografis di Indonesia. Berikut adalah tabel kepemilikan media di 

Indonesia. 

Dari penjabaran tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa dari 12 grup yang memiliki 

media massa di Indonesia, hampir semuanya memiliki seluruh platform yang tersedia bagi 

media massa mulai dari stasiun televisi, stasiun radio, koran, majalah, hingga ke media online.  

Terdapat 36 Stasiun televisi 27radio, 182 surat kabar, dan 19 media online. Banyaknya 

media massa di Indonesia tersebut sangat berlawanan dengan jumlah pemiliknya. Dalam hal 

ini, terdapat konglomerasi media, dimana media massa berdiversifikasi kedalam bentuk yang 

berbeda-beda. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa dalam medan media massa di Indonesia, 

medium penyebaran informasi kepada publik hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. 

Konglomerasi yang dilakukan oleh para pemilik media membuat masyarakat tidak 

memiliki cukup alternative informasi. Terlebih, beberapa grup media massa dimiliki oleh 

orang- orang yang terafiliasi dengan kelompok tertentu. Sehingga, media massa yang ada di 

Indonesia sangat rentan digunakan untuk kepentingan kelompok. Penggunaan media massa 

untuk kepentingan pribadi atau kelompok tentu sangat berbahaya setelah melihat penjabaran 

mengenai hubungan yang terjadi antara media massa dan publik. 

Konglomerasi juga menambah kemungkinan para pemilik media massa untuk melakukan 

hegemoni melalui media yang mereka miliki. Banyaknya cabang bisnis yang dimiliki oleh suatu 

grup media membuat konten dengan kepentingan pemilik terdistribusi di saluran yang lebih 

banyak. Berbagai macam platform yang dimiliki oleh pemilik media massa dalam satu grup 
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memungkinkan konten dapat diterima lewat berbagai macam bahasa dengan kepentingan 

yang sama. Ragam bahasa (medium) yang dikuasai oleh pemilik media membuat wacana yang 

muncul di masyarakat dibentuk sedemikian rupa melalui elaborasi dari media massa multi 

platform tersebut. 

Konglomerasi serta penguasaan medium-medium vital informasi publik ini membuat 

masyarakat Indonesia terkepung akan berbagai kepentingan. Informasi-informasi yang 

beredar di publik merupakan informasi yang merepresentasikan kepentingan dari pemilik 

media, sehingga publik tidak memilik alternatif informasi lain yang membebaskan nya dari 

realitas- realitas bentukan pemilik media massa yang berkepentingan. 

Meskipun demikian, terpaan digital saat ini menjadi ancaman sekaligus peluang baru bagi 

sebagian besar konglomerat media. Jawa Pos Group sebagai media yang tetap bertahan di era 

internet, telah memiliki media cetak yang stabil terlebih dulu—dan punya bisnisnon-cetak yang 

relatif kuat, nampaknya perlu mendapat perhatian khusus mengingat Jawa Pos Group 

merupakan satu-satunya bentuk konglomerasi media yang lahir dari daerah dan mengklaim 

dirinya sebagai "harian nasional yang terbit dari Surabaya" 

KAJIAN LITERATUR 

Sejarah Jawa Pos 

Jawa Pos didirikan pada 1 Juli 1949 oleh The Chung Shen, staf marketing film teater di 

Surabaya. Pada awal berdiri Jawa Pos mempunyai nama Java Pos kemudian berganti menjadi 

Djawa Pos dan terakhir bernama Jawa Pos. Koran mengalami naik turun pada masaitu. 

Penurunan mulai terjadi pada akhir 1970. Pada 1982 harian ini hanya mencetak 6.000 

eksemplar per hari. Pelanggan di Surabaya hanya 2000 orang dan peredaran di kota Malang 

tersisa350lembar. Olehkarena ini pada 1 April 1982, ia menjual Jawa Pos ke PT Grafiti Pers, 

penerbit majalah Tempo. Eric Samola, presiden direktur PT Grafiti Pers, memilih Dahlan Iskan 

untuk bertanggung jawab atas Jawa Pos. Saat itu, Dahlan Iskan adalah kepala kantor redaksi 

Tempo di Jawa Timur. 
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Di bawah naungan Dahlan Iskan, Jawa Pos tumbuh dengan pesat. Sekarang Jawa Pos 

menjadi salah satu media terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 150 media cetak dan stasiun 

televisi. Eric Samola meninggal dunia pada 2000. Dahlan menganggap Eric bukan hanya 

sebagai penasehat, tetapi juga sebagai ayah baginya. Jawa Pos merupakan harian Indonesia 

pertama yang memenangkan World Press Photo of the Year pada 1996 (Media Profil Jawa Pos,  

2017). 

 

Gambar 1. 
Jawa Pos Media Group 

Persaingan Bisnis Media 

Dalam iklim persaingan, tidak menutup kemungkinan terjadinya monopoli. Atmosfer 

monopoli ini terjadi bisa karena sistem persaingan yang keras sehingga diperlukan pemain 

ekonoi yang kuat. Monopoli media bisa berbentuk dalam beberapa ragam:  
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1)  Duopoli: sebuah sistem ekonomi yang juga bisa berlaku dalam media ketika hanya terdapat 

dua pemain utama yang menguasai dan mendominasi 50% pasar.  

2)  Oligopoli: sebuah system ekonomi yang juga bisa berlaku dalam industri media ketika 

terdapat beberapa industri yang menguasai dan mendominasi 30% pasar.  

3)  Monopoli: sebuah sistem ekonomi yang memperlihatkan satu pemain industri yang 

mendominasi dan menguasai hampir 90% pasar (Graham dalam McQuail,2000). 

Perspektif ekonomi politik yang melingkupi soal media di Indonesia tidak bisa dipisahkan 

dengan pemahaman kita terhadap proses relasi sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang 

bersama-sama dalam interaksinya menentukan aspek produksi, distribusi dan konsumsi dari 

sumber-sumber yang ada (Mosco, 2009: 5). 

Golding dan Murdock (1997: 1-3) menjelaskan ekonomi politik kritikal sebagai 

keseimbangan antara pengusaha kapitalis dan campur tangan publik. Ada empat proses yang 

merupakan inti ekonomi politik kritikal dari sisi budaya, yaitu pertumbuhan media, perluasan 

jangkauan perusahaan, commodification, dan perubahan peranan dari negara serta campur 

tangan pemerintah yang masing-masing dianalisis dalam commodification, spatialization, dan 

structuration. 

Dalam kaitannya dengan bidang komunikasi, adanya ekonomi politik media. Lebih jelas 

Mosco (2009: 14—212) mengatakan tiga hal yang dapat mempeharuhi ekonomi politik media, 

yaitu:  

1. Komodifikasi yang berkaitan dengan proses transformasi barang dan jasa dari nilai 
gunanya menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnya di pasar. Proses 
transformasi dari nilai guna menjadi nilai tukar, dalam media massa selalu melibatkan 
para awak media, khalayak pembaca, pasar, dan negara apabila masing-masing 
diantaranya mempunyai kepentingan.  

2. Spasialisasi berhubungan dengan proses pengatasan atau paling tepat dikatakan sebagai 
transformasi batasan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Dapat dikatakan juga 
bahwa spasialisasi merupakan proses perpanjangan institusional media melalui bentuk 
korporasi dan besarnya badan usaha media. Ukuran badan usaha media dapat bersifat 
horizontal maupun vertikal. Horizontal artinya bahwa bentuk badan usaha media tersebut 
adalah bentuk-bentuk konglomerasi atau monopoli. Proses spasialisasi yang bersifat 
vertikal adalah proses integrasi antara induk perusahaan dan anak perusahaannya yang 
dilakukan dalam satu garis bisnis untuk memperoleh sinergi, terutama untuk memperoleh 
kontrol dalam produksi media. Dan ke  

3. Strukturasi berkaitan dengan hubungan antara gagasan agensi, proses sosial, dan 
praktik sosial dalam analisa struktur. Strukturasi merupakan interaksi interdependensi antara 
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agen dengan struktur sosial yang melingkupinya. 
 

METODE PENELITIAN 

Mulyana (2003:145) menyatakan bahwa metodologi penelitian adalah proses, prinsip, dan 

prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan kata lain, 

metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji sebuah topik. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Cresswell (2002:1).  

Penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau 

masalah manusia, berdasarkan penggambaran holistic atas masalah tersebut yang dibentuk 

dengan kata- kata, melaporkan dengan terperinci sesuai sudut pandang informan, dan disusun 

dalam latar ilmiah. Istilah deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena 

yang ada dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 

perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.  

Paramita (2015), Penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika 

matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan 

tindakan social lainnya adalah bahan-bahan mentah yang digunakan untuk analisis kualitatif. 

Penelitian sosial dengan pendekatan kualitatif memiliki relasi dengan analisis data visual dan 

data verbal yang merefleksikan pengalaman sehari-hari.  

Ciri lain penelitian ini adalah titik beratnya pada observasi dan suasana alamiah 

(naturalistik setting). Penelitan ini juga bukan menjabarkan (analitis), tetapi juga memadukan 

(sintetis). Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi. Salah satu kegunaan 

penelitian ini adalah sangat berguna dalam melahirkan atau menciptakan teori-teori tentatif.  

Barangkali disinilah letak perbedaan mendasar metode deskriptif kualitatif dibandingkan 

metode lainnya. Metode deskriptif tidak menguji teori, melainkan mencari teori. Seringkali 

penelitian deskriptif timbul karena suatu peristiwa yang menarik perhatian peneliti, tetapi 

belum ada kerangka teoritis yang dapat menjelaskannya.  
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Penelitian deskriftif kualitatif memerlukan kualifikasi-kualifikasi yang memadai. Pertama, 

peneliti harus memiliki sifat reseptif. Ia harus selalu mencari, bukan menguji, Kedua, ia harus 

memiliki kekuatan integratif, kekuatan untuk memadukan berbagai macam informasi yang 

diterimanya menjadi satu kesatuan penafsiran yang tepat. Jadi penelitian deskriftif kualitatif 

ini bukan saja menjabarkan, tetapi juga memadukan. Bukan saja klasifikasi, tetapi juga 

organisasi, maksudnya data tersebut tidak hanya dipaparkan secara gamblang namun 

dipadukan disangkutpautkan dengan data lain yang berhubungan sehingga menjadi suatu 

temuan lapangan yang dapat menggambarkan secara jelas fenomena yang diteliti. (Nugraha 

dan Romli, 2012 : 12).  

Adapun teknik pengumpulan data melalui pendekatan studi literatur, menelusuri berbagai 

sumber bacaan seperti buku dan jurnal-jurnal ilmiah, data yang didapatkan inilah yang akan 

menjadi pisau analisis penulis dalam mengkaji mengenai strategi bisnis media Jawa Pos Group 

dalam menghadapi persaingan di era digital. 

 

PEMBAHASAN 

Jawa Pos: Konsentrasi Media Cetak 

Konsentrasi media telah menjadi topik bahasan banyak karya akademis mengenai, 

kekuasaaan, dan pengaruhnya (seperti karya-karya Ben Bagdikian, Noam Chomsky dan 

Edward Herman, Robert McChesney serta lainnya). Mereka menelaah integrasi bertikal 

konglomerat media dan menyediakan model penting bagi kita untuk meneliti kepemilikan 

media, keberagaman, dan struktur kekuasaan. Temuan mereka serupa yaitu: media arus utama 

didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dan kuat. Dalam mengkaji konsentrasi pasar, 

kajian-kajian tersebut membahas isu-isu terkait konsentrasi media, homogenitas, sentralisasi, 

keberagaman, dan kebebasan pers di negara yang lanskapnya didominasi oleh media yang 

konvergen. Seperti ditulis oleh Dwyer, berita konvergen“ adalah bidang yang memerlukan riset 

empiris sistematis dalam berbagai perbandingan latar belakang” dan memiliki “konsekuensi 

serus bagi konstruksi semua keberagaman sosial dan budaya”. 
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Dalam karya-karya akademik di Indonesia, meningkatnya konglomerasi industry media di 

Indonesia baru dibahas pada dekade kedua abad ke-21, dan bahkan pada saat itu pun 

penelitiannya masih sangat minim. Merlyna Lim menjadi pionir melalui pemetaannya yang 

sangat baik pada 2011 yang menyebut bahwa tiga belas kelompok media mengontrol semua 

saham baik televisi komersial nasional, memiliki lima dari enam surat kabar dengan sirkulasi 

tertinggi, empat situs media daring terpopuler, sebagian besar jaringan radio, dan “jumlah yang 

signifikan” atas sebagian besar jaringan televisi lokal. “Selama bertahun-tahun,” Lim 

mengingatkan, “media Indonesia kembali berbisnis”. Kepentingan korporasi mengambil alih 

dan terus mendominasi lanskap media di Indonesia saat ini.  

Pada 2012, Ignatius Haryanto mengamati bahwa media cetak kian berada di tangan 

sekelompok kecil orang. Ia mengatakan bahwa “sembilan kelompok bisnis mengendalikan 

separuh media cetak di Indonesia” dan bahwa para pemilik media “melihat media sebagai pasar 

belaka.” Yanuar Nugroho dkk menyimpulkan pada 2012 juga bahwa “dua belas kelompok 

media besar mengontrol hampir semua kanal media Indonesia, termasuk penyiaran, media 

cetak, dan media daring”, yang menurut mereka berarti industri ini didorong oleh “kepentingan 

kapitalis”. 

Seperti dijelaskan sebelumnya, Jawa Pos Group membangun konglomerasi media cetak 

yang tangguh dan membuat perusahaan mampu menciptakan 165 koran lokal di seluruh 

Indonesia pada awal 2010. Harian Jawa Pos mendominasi media cetak di Jawa Timur yang sejak 

keberangkatan Dahlan Iskan ke Jakarta pada 2006 yang dipimpin oleh anaknya, Azrul Ananda. 

Satu-satunya kegagalan Jawa Pos Group yang paling menonjol adalah harian Indo Pos di Jakarta 

yang tidak mampu bersaing dengan Kompas dan harian-harian lain yang sudah lebih mapan di 

ibu kota. Perusahaan telah menjadi konglomerasi yang tangguh karena berfokus kepada 

daerah. Seperti kata Dahlan Iskan, “Kami membangun modal kecil, stasiun-stasiun lokal itu 

pelan tapipasti.” 

Dalam merespons berbagai perubahan yang dihadirkan oleh digitalisasi, Jawa Pos Group 

menjadi konglomerat multiplatform dengan membentuk Jawa Pos News Network (JPNN). 

Jaringan ini mulai merambah ke televisi dan radio sejak 2002, dan pada 2009 telah memiliki 15 

stasiun televisi lokal.“  
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Pada 2014, jumlah ini naik menjadi 22 dibawah perusahaan induk baru Jawa Pos Media 

Corporation, yang meliputi beberapa perusahaan media lokal di beberapa provinsi seperti 

kelompok Fajar Media di Makassar. Dahlan Iskan berinvestasi pada pembangkit listrik di 

Kalimantan dan Jawa Timur, dan pada 2008 mendirikan perusahaan Fangbian Iskan 

Corporindo yang melihat telekomunikasi sebagai “bisnis masa depan” dan penting untuk 

mendukung konten media yang diproduksi oleh Jawa Pos Group. Pada 2009, perusahaan 

tersebut memenangkan kontrak untuk membangun “jaringan kabel bawah laut lintas Asia” 

yang “memberdayakan rakyat Indonesia untuk terhubung dengan masyarakat global dan 

semakin memperkaya penggunaan komunikasi digital.  

Menurunnya sirkulasi dan pendapatan iklan untuk media cetak di Indonesia sama artinya 

dengan Jawa Pos menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dahlan Iskan mengatakan: “Surat 

kabar masih akan bertahan sedikit lebih lama, tetapi saya prediksi di masa depan nanti satu 

suratkabar untuk satu kota.” 

Sejauh mana JPNN dapat bersaing dengan kompetitornya dan menjadi konglomerat media 

terkemuka masih harus dilihat, tetapi untuk saat ini banyak suratkabar mereka di berbagai 

daerah sangat bergantung pada pendapatan iklan dari pemerintah daerah, dan beredar di 

daerah yang tingkat penetrasi internetnya rendah. Jika kedua faktor ini berubah, Jawa Pos 

Group tidak dapat mengandalkan pendapatan dari stasiun-stasiun televisi atau radionya yang 

lebih kecil.  

Digitalisasi: Peluang dan Tantangan Melanggengkan Hegemoni 

Hegemoni adalah konsep yan dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Antonio Gramsci adalah 

seorang aktivis Partai Komunis di Italia yang kerap menulis soal bagaimana Negara 

menggunakan kekuasaannya untuk dapat menguasai kelompok sosial tertentu. Karena 

aktivisme politiknya yang radikal di masa pemerintahan fasis Mussolini, Antonio Gramsci 

kerap keluar masuk penjara. Ketika di Penjara, dia menulis satu buku yang berjudul Prison 

Notebooks. Dalam buku tersebut, Gramsci membahas mengenai cara cara rezim Mussolini 

dalam menguasai rakyat Italia. Konsepsi hegemoni ini kemudian banya dipakai dalam kajian 
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media, terutama membahas mengenai bagaimana media bekerja dalam membentuk pola-pola 

hidup dari masyarakat. 

Hegemoni adalah cara-cara penguasaan secara tidak terlihat. Penguasaan ini tidak hanya 

dalam konteks politik, namun dalam konteks media, hegemoni juga digunakan untuk melihat 

cara-cara media menguasai dan mendefinisikan realitas (Burton, 1999). 

Hegemoni menurut Gramsci bekerja di dalam konsensus, bagaimana suatu ide dapat 

disepakati secara utuh oleh masyarakat melalui cara-cara yang dipakai oleh kekuasaan. Dalam 

Konsep Gramsci, media massa diinterpretasikan sebagai instrument untuk meyebarluaskan 

dan memperkuat hegemoni dominan (Stillo,1999). Hal ini memperkuat asumsi bahwa media 

massa dengan hegemoni yang dilakukannya mampu menciptakan konstruksi baru akan suatu 

realitas. 

“Hegemoni Jawa Pos Group saat ini—sebagai grup media cetak terbesar— di Indonesia 

nampaknya mengalami tantangan serius seiring dengan adanya ancaman baru di era digital. 

Peralihan pembaca menuju online readers bukan lagi suatu wacana ataupun ilusi yang sulit 

untuk dibuktikan. Penurunan oplah di beberapa perusahaan koran menjadi bukti kuat adanya 

keterpurukan bisnis media cetak yang terjadi secara merata. Dahlan Iskan, mengatakan ada 

tiga factor yang berkontribusi besar terhadap penurunan oplah di beberapa media cetak pada 

saat ini. Ketiga faktor tersebut adalah kesalahan manajerial, kualitas rendah redaksi, dan 

kenaikan hargakertas.” 

 

Pertama, Dahlan Iskan mengatakan masalah paling utama yang dihadapi oleh media cetak 

pada saat ini adalah kegagalan manajerial. Ia memaparkan kegagalan manajerial ini mencakup 

ketidakmampuan mengelola sumber daya manusia, jenjang karier karyawan, penghasilan, 

keuangan, dan apresiasi terhadap karyawan. Era digital bukanlah ancaman satu- satunya bagi 

kemunduran media cetak, justru aspek manajeriallah yang menurut Dahlan Iskan paling 

berpengaruh dalam keberlangsungan bisnis media cetak sekarang ini.  
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Dalam salah satu forum diskusi ilmiah di Universitas Airlangga pada 2017 lalu beliau 

mengatakan: “Media cetak akan tetap bertahan selama memiliki manajerial yang baik, dipegang 

oleh orang yang punya back ground jurnalis serta meningkatkan kualitas dari sajian 

informasinya. Sebaliknya, media cetak akan mati jika tidak dikelola dengan baik, dipegang oleh 

orang yang tidak punya ruh jurnalis dan tidak mau mengembangkan sajian konten." Ia memberi 

contoh salah satu Koran di Indonesia yang mengalami kegagalan manajerial karena tidak 

mengangkat karier salah satu anggota redaksi yang memiliki kualitas, semangat, dan etos kerja 

sangat tinggi. Justru, koran tersebut menyerahkan kursi kepemimpinan kepada orang lain yang 

memiliki kompetensi lebih rendah. Alhasil, koran tersebut mengalami penurunan oplah pada 

dua tahun setelahnya.  

Sumber: Q2 Report Jawa Pos (Nielsen)  

Gambar 2. 
Grafik Pembaca Jawa Pos dan Kompas (Q2 2018) 

 
"Kalau kesalahan manajerial ini terjadi di surat kabar maka akan sangat terasa. Karena 

kualitas redaksional menurun, etos kerja di lapangan menurun, dan semangat menurun. 

Memang penurunan tidak spontan, tetapi sangat pelan. Ini justru yang berbahaya karena 

penyebab penurunan tidak termonitor oleh manajemen tertinggi," paparnya. 

Kedua, Dahlan mengatakan pihak redaksi akan terkena imbas yang menyebabkan kualitas 

tulisan menurun. Padahal, media cetak sangat bertumpu pada kemampuan jurnalis mengolah 
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kata. Apalagi, saat ini media cetak harus bersaing dengan media online yang memiliki 

keunggulan dari sisi kecepatan dan multi media. Saat ini media cetak khususnya koran 

ditantang untuk menciptakan tulisan yang mampu dinanti-nantikan oleh pembaca. Media cetak 

juga harus berani memproklamirkan diri sebagai media dengan kasta tertinggi di jurnalistik. 

Syaratnya, kualitas penulisan dan penyajian konten di koran harus mereprensentasikan diri 

sebagai pemegang kasta tertinggi di jurnalistik. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sumber: Q2 Report Jawa Pos (Nielsen) 

Gambar 3. 
Top Daily Newspaper-11 Cities (Nielsen) 

 
Ketiga,  faktor yang juga memberatkan industri media cetak adalah kenaikan harga kertas. 

Dahlan memprediksi harga kertas akan terus naik karena bahan baku pembuatankertas yang 

semakin sulit didapat. Khusus kertas koran, ia mengatakan kertas tersebut dibuat dari koran 

bekas. Sayangnya, koran bekas semakin sulit didapat karena memang penjualan koran semakin 

menurun. 

Seiring dengan semakin lemahnya penetrasi surat kabar—ditinjau dari berkurangnya 

oplah—dewasa ini. Akan tetapi, menurut Lim (2012) Media cetak adalah jantung dari lanskap 

konten Indonesia, terutama dalam produksi berita. Sen & Hill (2000) berpendapat bahwa 

“meskipun menjangkau pembaca yang jauh lebih kecil daripada audiens media elektronik, 

masih ada pers yang sangat menentukan apa itu berita.” Sampai tingkat tertentu, asumsi ini 
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masih berlaku. Namun, di era media sosial, wartawan cetak semakin bergantung pada blogger 

dan tweeps terkemuka (pengguna Twitter) sebagai sumber cerita mereka. Lim (2012) dalam 

“The League of Thirteen” (Mapping Media Concentration in Indonesia) menyatakan: “Tidak 

hanya mendistribusikan informasi, media cetak juga menyediakan forum untuk pertukaran 

wacana tentang masalah sosial, budaya, politik dan ekonomi. Menjadi media tertua bagi 

konsumen yang 'melek', cetak memiliki kemampuan untuk 'mengatur agenda politik' lebih dari 

jenis media lain di Indonesia.“ 

Sumber: Q2 Report Jawa Pos (Nielsen) 

Gambar 4 
Profile Jawa Pos Readers-GRT Surabaya (Nielsen) 

 

Sebagai aturan praktis, pembaca surat kabar jauh lebih kritis dan lebih aktif secara politik 

daripada rekan-rekan elektronik. Kombinasi faktor-faktor pembaca dan dominasi industri 

surat kabar oleh penerbit veteran seperti Kompas, Jawa Pos, dan Tempo, membuat konten 

koran di Indonesia jauh lebih berkualitas daripada media lain. Sembari melihat adanya sisi 

buruk dari dominasi mereka, bersama-sama ketiga penerbit ini menghasilkan informasi yang 

memadai di tingkat nasional dan provinsi, serta dalam jurnalisme investigatif. Dalam banyak 
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hal, media cetak ini mewakili pers Indonesia secara umum dalam tiga cara, termasuk 

“pelaporan berimbang” (Kompas), “pelaporan agresif” (Jawa Pos) dan “laporan investigatif” 

(Tempo). 

Ekonomi Politik Media Jawa Pos Grup 

Berdasarkan temuan, ekonomi politik media Jawa Pos Grup pun bersandar pada pasar dan 

nonpasar. Menurut Baker (2004: 73) kombinasi pasar dan penyediaan nonpasar memiliki dua 

alasan yaitu: 

“pertama, signifikansi dalam meyakinkan media berpikiran independen dan 

mencegah sensor nasihat dalam mendukung berbagai bentuk media yang berbeda 

penciptaan dan distribusi; kedua, produk media melayani berbeda fungsi: mendidik, 

menginformasikan partisipasi politik, menyulut energi partisipasi masyarakat dan 

politik, menyediakan sebuah forum untuk debat public dan dialog. Sehingga isi media 

mempengaruhi pejabat publik langsung tetapi juga secara tidak langsung melalui 

mempengaruhi pandangan atau pendapat warga, dan membantu menciptakan dan 

memberikan bagian penting dari budaya di mana orang hidup.  

Namun media juga melayani fungsi lainnya yaitu menghibur dan mengalihkan. 

Media mempromosikan pribadi konsumsi produk komersial dan memberikan 

informasi yang relevan untuk kegiatan konsumtif pribadi orang-orang dan daftar ini 

bias terus berlanjut. Sebuah ukuran pasar preferensi mungkin sangat tepat untuk 

konten media yang terutama melayani fungsi hiburan dan tidak ada alasan yang sah 

untuk mencegah orang dari menerima (baik harga) media yang pasar akan 

menyediakan.” 

Dari argumentasi Baker tersebut, terlihat jelas bahwa segmentasi media Jawa Pos Grup 

secara ekonomi adalah pasar dan nonpasar di mana fungsi media juga berhubungan dengan 

masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Peran ganda yangdimainkan oleh media massa 

adalah memiliki kemampuan sebagai alat kekuasaan, instrumen elit untuk menyebarkan 

ideologi dominan (Barrat, 1994: 51-52). Media mampu menarik dan mengarahkan perhatian, 

membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi sikap, memberikan status dan 

mendefinisikan legitimasi serta mendefinisikan realitas (McQuail, 1987). Media juga menjadi 

alat propaganda negara (Herman dan Chomsky, 1988; Chomsky 1989 dalam Kellner, 2010: 
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290-291) dan media juga menjadi jaringan komersial yang mencari rating dan keuntungan 

(Kellner, 2010: 291). 

Sumber: Q2 Report Jawa Pos (Nielsen) 

Gambar 5 
Konsentrasi Media Jawa Pos Group 

 

Penulis lebih mengkhawatirkan lagi pengaruh yang ditampilkan media massa— 

khususnya yang terkonsentrasi—seperti Jawa Pos Group sekarang ini telah mengarah dalam 

membentuk opini di masyarakat. Pembentukan opini tersebut dilakukan oleh media melalui 

berita yang disampaikannya dengan kecenderungan tertentu untuk menarik atensi penguasa 

dan pengiklan. 
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Spasialisasi: Proses Integrasi Vertikal dan Horizontal 

Spasialisasi seperti yang telah dikemukakan Mosco (2009:158) dapat memunculkan 

beberapa konsentrasi dalam bentuk jaringan, monopoli dan konglomerasi. Jawa Pos Group 

mengalami proses integrasi horizontal yang mengarah pada kepemilikan silang dan 

konglomerasi media, yakni kepemilikan beberapa perusahaan media (bebagai lini) di tangan 

satu orang pemilik dengan implikasi manajemen yang terpusat (Christiani, 2015). Proses 

spasialisasi, khususnya pada integrasi horizontal Jawa Pos Group dilakukan sebagian besar 

melalui take over, merger dan akuisisi. Proses spasialisasi semacam itu mengarah pada 

akumulasi modal melalui kepemilikan saham dan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya 

melalui perebutan iklan (Nugroho, dkk., 2012:27). 

Dalam konteks ekonomi politik media, ukuran korporat dan konsentrasi merupakan titik 

awal memahami perubahan dalam bisnis komunikasi. Hal ini memungkinkan ekspansi para 

konglomerat tidak hanya mengontrol produksi, distribusi, dan pertukaran, tetapi juga 

merespons perubahan pasar dan teknologi (Mosco, 2009: 168-169). Konsentrasi horisontal 

terjadi di mana perusahaan media seperti Jawa Pos membeli saham mayoritas media lain atau 

menanamkan modalnya dalam perusahaan di luar perusahaan media yang telah dimiliki 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

sumber:  

Q2 Report Jawa Pos 

(Nielsen) 

 

 
 

Gambar 6 
Jawa Pos Readers by Cities-11 Cities (Nielsen) 
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Ketika Jawa Pos Group melakukan penguatan di Indonesia Timur, Jawa Pos melakukan 

merger dengan koran Fajar di Sulawesi Selatan. Komposisi sahamnya, 41% untuk Jawa Pos, 

20% untuk karyawan dan 39% pemilik lama, di antaranya Jusuf Kalla dan Sinansari Ecip. Selain 

Fajar, Jawa Pos kemudian mengambil alih Manado Pos yang pada saat itu sedang terlilit hutang 

dan kemudian dilunasinya. Jawa Pos melakukan proses yang berbeda di Gorontalo dengan 

mendirikan industri yang benar-benar baru, yaitu Gorontalo Pos (Taufani, 2013:25). 

Berbeda dengan ekpansi Jawa Pos di Jakarta yang dilakukan melalui merger dengan harian 

Merdeka. Persentase kepemilikan sahamnya, yaitu 20% karyawan, 40% untuk Jawa Pos, dan 

40% untuk kelompok Merdeka. Merger menghasilkan keputusan untuk mengganti atau 

mengambil nama harian Merdeka menjadi Rakyat Merdeka. Ekspansi di wilayah Jakarta 

menghasilkan Koran baru, seperti Radar Tangerang, Radar Cirebon, dan Radar Bogor (Taufani, 

2013: 29). Integrasi horisontal melalui ekspansi merger mengarah pada akumulasi modal. 

Tujuannya adalah efisiensi biaya pajak, perluasan khalayak, dan perluasan keuntungan. Logika 

peluang bisnis melalui merger dan akusisi ini mengancam prinsip keberagaman kepemilikan 

dalam UU Penyiaran (Nugroho, dkk., 2012:53). 

Selain itu, demi memenuhi kebutuhan masyarakat, Jawa Pos melakuan pengembangan 

bisnis pada platform atau kanal yang berbeda-beda. Selain menerbitkan ratusan koran, 

majalah, dan tabloid, kini Jawa Pos memiliki jaringan stasiun televisi, (40 Televisi lokal) situs 

berita online (JawaPos.com), dan berbagai infrastruktur lain seperi percetakan dan pembangkit 

tenaga listrik. Sebagai jaringan suratkabar terbesar di Indonesia, Jawa Pos tentu membutuhkan 

suplai kertas yang dapat diandalkan. Itu lah mengapa pada tahun 1995, Jawa Pos membangun 

percetakannya sendiri di daerah Gresik, Jawa Timur yang diberi nama PT. Adiprima Suraprinta. 

Percetakan ini dapat memproduksi lebih dari 450 ton kertas per hari. Dari jumlah tersebut, 

60% untuk Jawa Pos Group, 30% untuk ekspor dan 10% untuk koran lain di Indonesia. 

Jawa Pos juga mengelola pabrik percetakannya sendiri di bawah PT. Temprina, di 54 lokasi 

di Indonesia. Sedangkan, memasuki tahun 2003, Jawa Pos memulai bisnis baru berupa 

pembangkit listrik independen. Proyek pertama berjalan di Gresik (1x25 MW), memasok listrik 

ke pabrik kertas Jawa Pos. Proyek kedua di Kalimantan Timur (2x25MW). Pabrik yang lebih 

besar ini merupakan hasil kerja sama dengan pemerintah lokal. 
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TV Daerah: Lansekap Baru Oligopolistik Jawa Pos Group 

Di era digital, perusahaan seperti Jawa Pos Group percaya mereka perlu memiliki 

portofolio multi platform karena memungkinkan promosi lintas platform (bundling), yang akan 

memudahkan mereka merayu pengiklan dibanding perusahaan yang hanya memiliki satu 

platform di pasar media. Strategi ini tidak niscaya baru. Sebelum digitalisasi, hal itu disebut 

sebagai konten iklan “sinergis”. Namun fragmentasi internet telah meningkatkan pentingnya 

strategi promosi silang agar bisa berada di garis depan penjualan iklan. Seperti yang kita tahu, 

kebayakan konglomerat digital megadopsi model untuk menghubungkan situs berita mereka 

dengan situs-situs lain yang dikunjungi orang di internet, termasuk permainan, perjalanan, 

manajemen acara, perumahan, bursa kerja, dan yang terpenting, e-commerce. Oleh para 

ekskutif Jawa Pos Group, hal ini digambarkan sebagai perluasan “jangkauan digital” 

perusahaan. 

Digitalisasi juga memungkinkan operasi media multiplatform berinvestasi di perusahaan 

penyedia jaringan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan media besar menjadi semakin besar. 

Delapan konglomerat media—di mana salah satunya Jawa Pos Group—yang dapat dikatakan 

multiplatform dan memiliki investasi di bidang infrastruktur dan bidang komunikasi. Pada 

2011, Merlyna Lim menyebut dua belas perusahaan besar mendominasi pasar. Pada 2012, 

Ignatius Haryanto menyebut sembilan perusahaan. Meskipun model bisnis antarperusahaan 

mengandung beberapa perbedaan dan masing-masingnya memiliki tingkat kesuksesan 

financial kesuksesan finansial yang beragam, penulis berangggapan bahwa saat ini Jawa Pos 

Group merupakan salah satu dari delapan pemain besar dalam panggung media arus utama di 

Indonesia. Oleh sebab itu, meningkatnya konglomerasi dalam industri media saat ini di 

Indonesia menghasilkan pasar media arus utama yang oligopolistik. 

Para eksekutif media menyebut bahwa bisnis media yang secara financial terjamin akan 

menghasilkan konten yang kualitasnya lebih baik. Dahlan Iskan dalam salah satu kesempatan 

menyebutnya dengan, “Good News is Good Bussiness, and Good Bussiness is Good News”. Akan 

tetapi, dalam pengamatan penulis—terdapat kekhawatiran yang mendalam—bahwa 

konsentrasi kepemilikan media akan membatasi keberagaman konten. Penulis berpendapat 

bahwa perusahaan media mengupayakan control monopolistic atas sumber daya yang terbatas 
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seperti jaringan transmisi, dan dengan membatasi akses, mereka dapat dengan mudah 

mengendalikan atau membatasi ketersediaan produk atau layanan media lainnya, bahkan 

dalam pasar yang semestinya kompetitif. Konsentrasi jelas telah membuat para konglomerat 

media (media mogul) mendominasi pasar dan membuahkan lanskap media yang semakin 

oligopolistik. 

Meskipun demikian, digitalisasi lebih menguntungkan pertumbuhan perusa-haan- 

perusahaan yang ada di ibukota Jakarta, tempat tinggal bagi sekitar 10 juta orang (atau 30 juta 

jika kota-kota di sekitarnya diikutsertakan). Sebagian besar perusahaan media memiliki kantor 

pusat di Jakarta, dan di Jakarta pula para pemilik media bertempat tinggal dan sebagian besar 

keputusan bisnis dibuat, berbeda dengan Jawa Pos Group yang berpusat di Surabaya. JawaPos 

Group mengklaim dirinya sebagai media nasional yang tumbuh dari daerah. Hal ini tentu 

menjadi alternatif baru bagi sebagian besar media yang semakin lama semakin Jakarta-sentris, 

dengan memakai model produksi berita yangterpusat. 

Digitalisasi memungkinkan model pengumpulan berita dan penyebarannya yang semakin 

efisien antara konglomerasi digital yang lebih besar di Jakarta dengan mitra-mitra di daerah 

yang lebih kecil. Jawa Pos berusaha membalikkan keadaan ini dengan mengandalkan berita 

atau konten-konten lokal (daerah) untuk menopang pemberitaan nasional. Meskipun begitu, 

konglomerasi Jawa Pos Group yang notabene—sangat besar—di daerah ini terjadi terutama 

dengan pencaplokan perusahaan media lokal yang sedang collapse.  

Sebagai model perusahaan bisnis cetak dengan banyak cabang lokal, Jawa Pos cukup 

mengancam salah satu koran daerah yang independen seperti Pikiran Rakyat—yang dulu 

merupakan koran satu- satunya di Bandung—menghadapi sirkulasi yang terus menurun dan 

persaingan serus dari Radar Bandung dan Bandung Ekspres (Jawa Pos Group) serta Tribun 

Jabar (Kompas Group). Meskipun begitu, Pikiran Rakyat sudah didekati oleh konglomerat 

digital yang tertarik untuk mendapatkan perusahaan tersebut (yang mencakup izin radio 

PRFM). Penulis menyadari bahwa model bisnis konglomerat digital memungkinkan media 

lokal berdiri di provinsi- provinsi yang tanpa dukungan perusahaan induknya itu mereka 

mungkin tidak akan pernah ada. David Hill (2007) berpendapat bahwa banyak media lokal di 

Indonesia, “ulet dan terlibat dengan masyarakatnya, kendati secara financial lemah, ”tetapi 
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mereka memberi “sumbangsih berharga” dalam proses serta pertumbuhan demokrasi yang 

kuat dan sehat.  

Misalnya, keberhasilan Jawa Pos Group dalam membantu berdirinya surat kabar lokal 

yang kredibel seperti Lombok Pos, Ambon Ekspress, dan Cendrawasih Pos. Surat kabar-surat 

kabar ini menulis artikel-artikel yang menjaga transparansi pemerintahan dan memungkinkan 

berita atau informasi yang penting dan kredibel diproduksi secara lokal.  

Akan tetapi, berbeda dengan kasus televisi lokal Jawa Pos Group, konten lokal tidak lagi 

serta merta akan diproduksi secara reguler. Konglomerasi yang berbasis di kota besar 

menggunakan digitalisasi untuk menghubungkan wilayah lokal dengan konten nasional 

mereka. Dalam hal ini, cara tersebut memungkinkan mereka mengakali regulasi yang tidak 

mengizinkan adanya stasiun televisi dengan cakupan nasional, seperti UU penyiaran No. 32 

tahun 2002, yang mengamanatkan pembentukan system siaran jaringan (SSJ), sehingga stasiun 

televisi nasional terpaksa membatasi jangkauannya. 

Barangkali dampak terbesar dari kebangkitan konglomerat digital adalah merosotnya 

raja-raja media “daerah”. Pada 2011, profesor kajian media di Universitas Airlangga, Rachma 

Ida, menyebut Dahlan Iskan (Jawa Pos Group) dan Satria Naradha (Bali Post Group) sebagai 

“raja daerah”. Seperti yang telah diulas sebelumnya, Dahlan pindah ke Jakarta sebagai bagian 

dari elite politik, bergabung dengan Partai Demokrat yang diketuai oleh Presiden SBY dan 

akhirnya menjadi menteri di pemerintahannya. JPNN milik Dahlan Iskan tumbuh dari “raja 

daerah” menjadi konglomerat digital nasional. “Raja Daerah” kedua, Bali Post Group milik 

keluarga Hindu-Bali Naradha sudah lama mendominasi lanskap media di Pulau Bali. Namun 

dominasi ini ditantang oleh konglomerat Jakarta yang mulai memasuki pasar daerah. Koran 

Bali Pos menghadapi persaingan sengit dari konglomerat Jawa Pos (Radar Bali) dan Kompas 

Group (Tribun Bali). 

Keuntungan BaliTV menurun dan mereka menyewa satelit dari Indosat untuk siaran. 

Naradha mengklaim bahwa “kami harus melawan perusahaan-perusahaan besar ini” karena 

acara-acara mereka yang Jakarta-sentris hanya akan menyertakan “sepuluh sampai dua puluh 

persen” konten lokal. Menurutnya, itu tidak memenuhi kepentingan penonton Hindu-Bali. 

Gambaran yang lebih jelas dari kesulitan yang dihadapi dalam bersaing dengan media nasional 
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adalah perlunya ia membentuk aliansi dengan sesama pemilik media lokal. Pada 2002, Naradha 

dan para pemilik media lokal membentuk Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) untuk 

menantang dominasi lembaga penyiaran nasional berbasis di Jakarta.  

ATVLI dalam beberapa hal sukses menghambat ambisi konglomerat nasional, tetapi 

pengaruh “raja-raja daerah” mengalami penurunan. Bagian ini telah menunjukkan bagaimana 

media independen di daerah atau media yang punya spesialisasi khusus mengalami penurunan 

di era digital. Simpulan ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya: adakah yang mampu 

menentang dominasi pasar konglomerat- konglomerat digital di Indonesia? Sejauh ini, 

tampaknya satu-satunya alternatif yang mungkin dilakukan di industri media arus utama 

adalah para pemain baru yang meniru model bisnis konglomerat digital di Indonesia? Sejauh 

ini, tampaknya satu-satunya alternatif yang mungkin dilakukan oleh Jawa Pos Group adalah 

meniru model bisnis konglomerat digital (situs website). Sebagai salah satu media terbesar, 

Jawa Pos memiliki dana korporat besar di belakangnyadan sudah merintis konglomerat 

digitalnya melaluitelevisi. 

 
Kritik Kepemilikan Media Jawa Pos Group 

 

Kaum instrumentalis menyatakan bahwa kepemilikan media secara privat merupakan 

instrumen dominasi kelas (Currant dan Guravitch, 1991: 18). Media berfungsi menggerakan 

dukungan untuk kepentingan kelas yang berkuasa (Chomsky, 1988: 87-143). Dengan demikian, 

terdapat lima saringan yang dilalui oleh pesan media. Pesan media melayani kekuasaan yang 

mapan, diproduksi oleh suatu industri atau institusi yang terkonsentrasi pada sejumlah besar 

korporasi, tergantung pada sumber ekonomi utama, tergantung pada pejabat pemerintah 

sebagai sumber, selalu ditekan oleh kelompok penekan dan diwarnai oleh ideologi tertentu 

(Herman dan Chomsky, 1988: 1-36). Ketika Jawa Pos menawarkan pandangan yang kontra dan 

mempublikasikan skandal, maka sebetulnya mereka menginginkan legitimasi mereka atau 

melegitimasi system kapitalisme secara keseluruhan dan melegitimasi sIstem yang dianggap 

lawan. 



 

249 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

Pada 2010, Jawa Pos memutuskan untuk tidak mendukung Afandi dan lebih memilih 

mendukung kandidat walikota baru Tri Rismaharini (Risma) yang rutin bertandang ke ruang 

redaksi Jawa Pos pada awal 2010. Seorang jurnalis Jawa Pos menggambarkan situasinya 

demikian: Kami punya kandidat yang pada dasarnya kami dukung. Dalam hal ini Azrul Ananda 

memberi tahu kami di desk politik secara langsung bahwa kami harus lebih banyak 

memberitakan Ibu Risma, dan bahwa dialah kandidat terbaik. Sebenarnya, saya sependapat 

bahwa Bu Risma mungkin kandidat terbaik, dan saya merasa itu membebaskan saya dari 

sebagian dosa-dosasaya... Saya percaya itu dosa karena sebagai jurnalis tidaklah fair kami 

mendukung satu kandidat lebih dari yang lain, terutama di Jawa Pos yang sangat penting di 

Surabaya. Kami bisa langsung memengaruhi orang tentang siapa yang layak mereka pilih 

sebagai walikota. 

Seperti yang dikatakan Dahlan Iskan, Jawa Pos bukanlah satu-satunya kelompok 

suratkabar lokal yang mendukung kandidat lokal. Penelitian Birgir Braeuchler menunjukkan 

bahwa dalam pemilihan walikota 2006 di Ambon, para jurnalis ikut dalam tim kampanye 

kandidat, politisi lokal dan regional dilibatkan dalam komite eksekutif di beberapa suratkabar 

lokal, dan liputan yang “tendensius” dan “bias” memberi kesan bahwa setiap suratkabar 

memilik ikan di dat favoritnya.” Di Sulawesi, menurut David Hill, sudah menjadi rahasia umum 

bahwa perusahaan media “menyesuaikan kadar liputan mereka sesuai dengan besarnya 

dukunyan yang dibayarkan baik melalui iklan langsung maupun sponsir program.” Dengan 

demikian, dukungan media seringkali ditentukan oleh kandidat mana yang paling banyak 

mendukung mereka secara finansial (Tapsell, 2018:135). 

Media-media local juga mendukung kandidat pada tingkat nasional, termasuk Jawa Pos 

Group. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Jawa Pos tumbuh dari “Raja Daerah” 

menjadi konglomerat nasional, dan perkembangan ini membuat liputan mereka mengenai 

calon presiden menjadi penting. Dahlan mengatakan dukungan medianya terhadap kandidat 

dalam pemilu nasional sudah lama diterima: “Secara nasional kami mendukung Gus Dur. Kami 

mendukung Megawati. Kami mendukung Yudhoyono.” Sementara Bakrie dan Paloh sibuk 

dengan ambisinya sendiri untuk meraih kursi kepresidenan, Dahlan menjadi sekutu penting 

SBY. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring (2004-2009) menjelaskan 

strategi tersebut sebagai berikut: 
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Sebagai politisi modal Anda adalah lidah, dan Anda butuh media untuk menyambungkan 

lidah pada rakyat. Pak SBY sangat perhatian pada media. Dahlan Iskan itu “raja media” di 

provinsi. Dia memiliki media cetak, jadi Pak SBY mempertimbangkan situasi ini. Sangat 

berbahaya jika Pak Dahlan Iskan menentangnya.  

Sebagai raja media di daerah, perusahaan Dahlan Iskan menjadi penting bagi penyebaran 

pesan-pesan kebijakan SBY mengenai desentralisasi. Dahlan tinggal di Jakarta agar bisa lebih 

aktif dalaM politik Indonesia dan perusahaan medianya diserahkan kepada anaknya, Azrul, 

untuk dijalankan dari Surabaya. Jurnalis politik Jawa Pos yang lain menjelaskan pengalaman 

profesionalnya pada 2010: “Siapa tahu konstelasi politik dan mafia di Surabaya. Saya tahu siapa 

saja yang punya pengaruh besar dan menjadi teman dekat bos saya (Dahlan Iskan) dan siapa 

yang bukan. Saya harus tahu siapa saja teman dekat pimpinan Jawa Pos. Jika saya menulis kisah 

tentang mereka, saya akan menemui editor dan bertanya: “Bagaimana kita harus meliput isu 

ini?” 

Terlihat jelas bahwa di tingkat provinsi, pengaruh Jawa Pos Group mendominasi lanskap 

media cetak lokal, dan dengan demikian secara politis juga sangat kuat. Sementaraitu, hal ini 

dapat kita lihat sebagai bagian dari aktivitas industri media, Albarran menyebutnya sebagai 

media economics, yaitu mengenai bagaimana industri media menggunakan sumber- sumber 

yang terbatas jumlahnya untuk memproduksi isi yang nanti didistribusikan kepada konsumen 

dalam masyarakat untuk memuaskan beragam keinginan dan kebutuhan.  

Hal ini membantu kita dalam memahami hubungan antara produsen media terhadap 

khalayaknya, pengiklan, dan masyarakat. Pada level makro, analisis media akan berkaitan 

dengan ekonomi politik, agregasi produksi dan konsumsi, pertumbuhan ekonomi, lapangan 

pekerjaan dan inflasi, sedangkan pada level mikro terkait dengan pasar yang spesifik, struktur, 

tingkah laku dan perilaku pasar, aktiivitas dari produsen dan konsumen (Albarran, 1996:4-5).  

Lebih jauh Picard mengemukakan bahwa industry media merupakan industry yang unik 

karena mereka melayani dua pasar yang berbeda sekaligus dengan satu produk (dual product 

market). Pada pasar yang pertama yaitu khalayaknya (pembaca, pemirsa, pendengar), industri 

media menjual produk berupa ‘goods’.  
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Komersialisasi Jawa Pos Group dilakukan dalam rangka eksistensi media untuk dapat 

memenangkan persaingan (compete) dan bertahan hidup (survive). Keberlangsungan media 

ditentukan oleh capital, content, maupun audience. Konten yang menarik akan menambah 

jumlah audience agar tetap memilih media tersebut. Sebagai contoh, di Jawa Pos TV.  

Semakin banyak audience yang menonton program atau tayangan di dalamnya, maka akan 

semakin tinggi pula rating dari acara tersebut, maka akan semakin besar pula ‘capital’ yang 

didapat. Media yang sehat dan kuat digunakan oleh para pemilik modal guna mempertahankan 

eksistensinya dan dominasinya dalam bidang ekonomi, kekuasan, dan politik (Harahap, 2013: 

56). 

Konvergensi Media: Strategi Bisnis Media Jawa Pos TV 

Apabila kita berbicara tentang strategi konvergensi media, tentu tidak akan lepas dari 

perkembangan teknologi internet. Perkembangan teknologi internet telah menimbulkan 

perubahan dan perkembangan dalam dunia komunikasi massa. Karena dengan adanya 

internet, muncullah media baru atau new media yang mengubah cara masyarakat 

mendapatkan informasi melalui media itu sendiri. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, 

konvergensi menjadi istilah paling popular di kalangan industry media.  

Seakan tak pernah ada habisnya jika kita berbicara mengenai konvergensi. Apabila 

ditelisik dari sejumlah literatur, definisi konvergensi masih beragam. Ikhwal beragamnya 

definisi konvergensi ini diakui oleh Justice Power Stewart yang mengatakan, “Saya tidak dapat 

mendefinisikan konvergensi, namun saya tahu ketika melihatnya”. Dari pernyataan tersebut 

kita dapat pahami bagaimana sulitnya mendefinisikan konvergensi. Tentu kita tidak dapat 

meninggalkan konsep awal yang sudah dipelopori oleh Nicholas Negroponte dan Ithieal de Sola 

Pool (Grant, 2009:3).  

Sementara Brunett dan Marshall mendefinisikan konvergensi media sebagai 

penggabungan industri media, telekomunikasi, dan komputer menjadi sebuah bentuk yang 

bersatu dan berfungsi sebagai media komunikasi dalam bentuk digital. Berkembangnya 

dimensi-dimensi dalam konvergensi media disebabkan oleh penemuan dan perkembangan 

www (World Wide Web) dan jaringan komputer berkecepatan tinggi.  
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Teknologi media digital ini pun dipasarkan dan dimiliki oleh masyarakat luas melalui 

gadget mereka, sehingga masyarakat dapat menikmati, menghasilkan, dan menyebarluaskan 

konten dari media tersebut. Dalam hal ini, konten memiliki arti sangat luas, yang mencakup 

berbagai bidang pengetahuan, bukan hanya bidang jurnalisme dan komunikasi massa (Grant, 

2009: 100). Definisi konvergensi lainnya yang lebih jelas adalah seperti yang dikatakan Jenkins 

(2001: 93) yaitu konvergensi sebagai sebuah proses multidimensi teknologi, ekonomi, sosial 

budaya global yang tidak berbeda dengan transisi dan transformasi periode Renaissance. 

Konvergensi media ibarat percikan api yang tersebar dan menjangkau ranah sosial, politik, 

ekonomi, dan perselisihan legal karena ada tujuan yang bertentangan dari sisi konsumen, 

produsen, dan gatekeeper. Media convergence is sparking arrange of social, political, economic 

and legal disputes because of the conflicting goals of consumers, producers, and gatekeepers... 

(Jenkins: Dwyer, 2010:2).  

Berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan Jenkins bahwa konvergensi media dapat 

mengakibatkan perselisihan legal karena adanya perbedaan tujuan yang saling bertentangan. 

Sehingga perusahaan media seperti Jawa Pos Group yang ditetapkan sebagai jaringan media 

terbesar di Indonesia perlu untuk mempertimbangkan berbagai tahapan strategi konvergensi 

media melalui pendekatan manajemen penyiaran dan dimensi-dimensi konvergensi itu sendiri 

di antaranya, strategi penayangan program melalui cross-promotion, strategi positioning 

melalui cloning content, strategi bauran program melalui coopetitition, menarik audien melalui 

content sharing, dan yang terakhir yaitu mengendalikan tuning inertia melalui tahapan full 

convergence.  

Implementasi Strategi Penayangan Program Melalui Cross-Promotion; Stasiun penyiaran 

tidak disarankan untuk menempatkan seluruh acara yang diminati secara bergandengan tetapi 

harus disebar atau diselang-selingkan dengan acara yang kurang populer. Dengan cara seperti 

ini diharapkan acara yang kurang populer itu mendapatkan perhatian pula dari audien.  

Melalui sistem cross-promotion (lintas promosi) stasiun televisi berarti memberikan ruang 

untuk saling memperkenalkan konten lainnya melalui media lain. Misalnya, Jawa Pos TV 

memuat cuplikan program baru di harian Jawa Pos dengan memuat jadwal dan program sejenis 

lainnya. Head Sterling (dalam Morrisan, 2013: 346) menyatakan bahwa stasiun televisi 
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memiliki sejumlah strategi dalam upaya menarik audien masuk ke stasiun sendiri (inflow) dan 

menahan audien yang sudah ada untuk tidak pindah saluran atau mencegah terjadi aluran 

audien keluar (outflow), salah satunya yaitu melalui upaya Head toHead.  

Head to Head, atau suatu program yang menarik audien yang sama sebagaimana audien 

yang dimiliki satu atau beberapa stasiun televisi di luar Jawa Pos TV. Dalam hal ini, Jawa Pos 

TV mencoba menarik audien yang tengan menonton program televisi saingan untuk pindah ke 

stasiunnya sendiri dengan menyajikan program yang sama dengan televisi saingan itu melalui 

bantuan saluran media lain menggunakan jaringan internet atau dengan kata lain melalui 

media-media baru (newmedia). Apabila terdapat program sejenis yang disiarkan berbarengan, 

maka pengelola program harus mempertimbangkan apakah program baru itu cukup kuat 

untuk menarik audien dari stasiun pesaing dengan bantuan aplikasi live streaming yang tersaji 

di situs Jawa PosTV.  

Implementasi strategi positioning melalui Cloning Content; Positioning adalah strategi 

komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana khalayak menempatkan suatu program 

televisi di dalam otaknya, di dalam alam khayalnya, sehingga khalayak memiliki penilaian 

tertentu. Dengan demikian, positioning harus dilakukan Jawa Pos TV melalui salah satu dimensi 

konvergensi media yaitu cloning content atau penggandaan konten agar khalayak lebih mudah 

mengingat berbagai macam program dan tayangan yang disajikan Jawa Pos TV. Konten-konten 

media diperbanyak untuk dimuat di media lainnya seperti beritayang disuguhkan oleh saluran 

Jawa Pos TV juga disajikan di dalam situs berita Jawa Pos TV sehingga dapat terjadi secara 

berulang-ulang. Pemberitaan yang disampaikan secara berulang-ulang akan jauh lebih mudah 

diserap oleh khalayak. 

Positioning menjadi penting bagi media penyiaran karena tingkat kompetisi yang cukup 

tinggi saat ini. Persepsi terhadap perusahaan media penyiaran dan program yang disiarkannya 

memegang peranan penting dalam konsep positioning karena khalayak menafsirkan media 

bersangkutan melalui persepsi yaitu hubungan-hubungan asosiatif yang disimpan melalui 

proses sensasi. Persepsi membantu manusia memahami dunia di sekelilingnya untuk disimpan 

dalam memorinya. Hielbing & Cooper (1977), mendefinisikan positioning sebagai 

“membangun persepsi produk di dalam pasa sasaran relatif terhadap persaingan.” Dengan 
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adanya positioning ini diharapkan stigma masyarakat yang beranggapan bahwa Jawa Pos Tv 

merupakan siaran televisi zaman dulu dan terkesan kuno akan dapat berubah seiring waktu.  

Implementasi Strategi Bauran (Mix Marketing) Program melalui Coopetition; Media 

penyiaran sudah barang tentu harus mempertimbangkan aspek pemasaran ketika 

merencanakan program siarannya karena program yang diproduksi dengan biaya mahal 

bertujuan agar disukai sebanyak mungkin audien. Salah satu konsep pemasaran penting yang 

harus dipahami pengelola Jawa Pos Tv adalah mengenai bauran pemasaran (marketing mix) 

yang terdiri atas empat variabel penting, yaitu product, price, place, dan promotion (atau 

disingkat 4P). Jawa Pos Tv dapat menerapkan empat bauran pemasaran ini melalui tahap 

coopetition ketika entitas media yang terkonvergensi saling bekerja sama dan berkompetisi di 

saat yang bersamaan. Sebagai contoh stasiun Padjadjaran Tv (Jawa Pos Group) Jawa Barat dan 

stasiun JTV Surabaya, kedua stasiun televisi ini berada dalam satu kepemilikan yang sama 

namun masing-masing memiliki susunan program, pemancar, gelombang, dan transmisi siaran 

sendiri. Ada kalanya siaran-siaran stasiun Padjadjaran Tv tereduksi oleh tayangan-tayangan 

dari stasiun JTV Surabaya, Kawanua Tv, Batam Tv, atau wilayah lainnya. Namun, beberapa 

media penyiaran tersebut juga saling bekerja sama dalam hal produksi berita dan kegiata 

promosilainnya.  

Pengelola program harus menggabungkan berbagai elemen yang terdapat pada bauran 

program itu ke dalam strategi program yang kohesif dan efektif. Setiap elemen yang terdapat 

pada bauran program adalah bersifat multidimensional yang memerlukan pengambilan 

keputusan dalam berbagai bidang. Setiap elemen dalam bauran program Jawa Pos TV harus 

diperimbangkan dan harus memberikan kontribusi terhadap keseluruhan strategi program 

yang telah didesain sedemikian rupa oleh manajer produksi stasiun Jawa Pos TV. Program 

tayangan Jawa Pos TV tidak melulu merupakan tayangan yang dapat dilihat dan/atau didengar 

namun merupakan suatu gabungan dari berbagai manfaat yang dapat memuaskan kebutuhan 

audien yang tidak saja bersifat fungsional namun juga menjadi kebutuhan sosial dan psikologis 

khayalak.  

Menarik Audien Melalui Content Sharing; Seorang programmer Jawa Pos TV harus 

menentukan hal apa yang akan digunakan sebagai senjata untuk menarik audien. Dengan kata 
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lain jenis daya tarik (type of appeal) yang akan digunakan. Apakah audien akan ditarik dengan 

program komedi, atau petualangan, atau pada cerita yang lebih serius. Jika hal ini sudah 

ditentukan, maka tahap selanjutnya adalah menentukan elemen atau hal-hal apa saja yang 

harus dimasukkan ke dalam program bersangkutan sesuai dengan target dan jenis daya tarik 

yang ditentukan. Kendala utama bagi pengelola program Jawa Pos TV adalah memastikan 

apakah suatu program akan sukses ketika ditayangkan atau justru sebaliknya.  

Oleh karena itu diperlukan tahapan content sharing dalam konvergensi media yang 

memungkinkan kedua media yang berlainan saling berbagi konten dalam bentuk pengemasan 

ulang (repackaging) atau bahkan termasuk berbagai budgeting. Konvergensi media dalam 

tahap ini sebagian besar dilakukan oleh media penyiaran yang berada di bawah satu 

kepemilikan seperti Jawa Pos TV. Jaringan stasiun Jawa Pos TV Sumatera Utara misalnya dapat 

berbagi atau bertukar konten dengan jaringan stasiun Jawa Pos TV Sumatera Barat dan begitu 

juga sebaliknya. Hal ini dapat dilakukan setiap jaringan stasiun Jawa Pos TV di manapun 

berada. Misalnya saja program Senandung Islami yang disiarkan oleh stasiun Jawa Pos TV Bali 

dikemas dan dimuat ulang oleh stasiun Jawa Pos TV Banten dan seterusnya.  

Mengendalikan Tuning Inertia Melalui Tahapan Full Convergence; Perilaku audien lain 

yang perlu dicermati adalah adanya kecenderungan audien untuk memilih salah satu stasiun 

favoritnya dan tetap berada di sana untuk beberapa saat. Perilaku audien ini disebut dengan 

tuning inertia (inertia berarti lamban atau kelambanan untuk pindah saluran). Menurut Head-

Sterling (dalam Morrisan, 2013: 204), penelitian terhadap audien menunjukkan bahwa jumlah 

tipe audien yang tetap berada pada satu stasiun ketika terjadi perpindahan program lebih 

besar dibandingkan dengan tipe audien yang pindah stasiun lain pada saat perpindahan 

program.  

Perilaku seperti ini dapat dikendalikan melalui tahapan full convergence dalam 

konvergensi media yaitu ketika media yang bekerja sama secara penuh, baik dalam hal 

pengumpulan, produksi, dan distribusi konten, dan bertujuan untuk memaksimalkan 

karakteristik masing-masing media untuk menyampaikan konten, baik melalui media lama 

seperti saluran televisi maupun media baru (new media) website atau siaran live streaming. 

Hal lain yang terkait dengan karakteristik audien adalah mengenai waktu yang dihabiskan oleh 
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audien untuk menonton televisi. Menurut penelitian, wanita merupakan kelompok penonton 

yang paling banyak menghabiskan waktu di depan televisi disusul anak-anak berumur dua 

hingga 11 tahun. Remaja adalah penonton televisi yang paling sedikit. Secara umum seluruh 

kelompok audien menghabiskan waktu yang hampir sama untuk menonton televisi (Morrisan, 

2013:204).  

Fenomena konvergensi ini muncul karena adanya transformasi media komunikasi yang 

biasanya ditimbukan oleh hubungan timbal balik yang rumit antara kebutuhan yang dirasakan, 

tekanan persaingan dan politik, serta berbagai inovasi sosial dan teknologi (Fidler, 2003). 

Mediamorfosis bukan hanya sekadar cara berpikir tentang evolusi teknologi media 

komunikasi, namun mediamorfosis mendorong kita untuk memahami semua bentuk sebagai 

bagian dari sebuah sistem yang saling terkait dan mencatat berbagai kesamaan dan hubungan 

yang ada antara bentuk-bentuk yang muncul pada masa lalu, masa sekarang, dan yang sedang 

dalam proses kemunculannya. Dengan mempelajari sistem komunikasi secara menyeluruh, 

kita akan menemukan, bahwa media tidak muncul begitu lama. Ketika bentuk-bentuk media 

komunikasi yang lebih baru muncul, bentuk-bentuk terdahulu biasanya tidak mati, terus 

berkembang dan beradaptasi (Fidler,2003:35).  

Konsep prinsip mediamorfosis adalah koevolusi. Sudah menjadi norma bahwa setiap kali 

muncul dan berkembang bentuk baru memengaruhi bentuk yang lain juga. Teknologi 

komunikasi yang ada sekarang tidak akan mungkin terwujud jika setiap kelahiran medium 

baru terjadi bersamaan dengan kematian medium terdahulu. Bentuk-bentuk media 

mempunyai siklus kehidupan dan akhirnya benar-benar punah, namun sebagian besar sifat 

dasarnya akan selalu menjadi bagian darisistem.  

Konvergensi bukan mengonsolidasikan atau menggantikan bentuk-bentuk terdahulu. 

Bentuk-bentuk yang lebih baru cenderung bersifat khas dan menambah pada media campuran. 

Sebenarnya, ketika menggambarkan tiga lingkaran yang tumpang tindih. Konsep ketiga dalam 

prinsip mediamorfosis adalah kompleksitas. Kompleksitas mengacu pada peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dalam sistem-sistem tertentu yang tampak mengalami chaos. Perilaku sistem- 

sistem yang kompleks bersifat adaptif, yaitu bahwa sistem-sistem itu hanya merespons 

kejadian-kejadian secara pasif seperti batu yang menggelinding karena gempa bumi. Maka 
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sudah sepantasnya kita memahami bahwa sistem komunikasi manusia merupakan sebuah 

sistem yang adaptif dan kompleks dan semua bentuk media hidup dalam dunia yang dinamis 

dan saling tergantung (Fidler, 2003:44). 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa konglomerasi dan konsentrasi merupakan keniscayaan 

bagi berlangsungnya bisnis media di Jawa Pos Group, di mana hal ini merupakan modal utama 

bagi perusahaan media dalam menghadapi tantangan baru di era digital. JawaPos Group 

menyadari bahwa bisnis media yang berkelanjutan dan menguntungkan harus bisa 

menyediakan berita dalam saluran multi platform, berinvestasi di infrastruktur komunikasi, 

dan memperluas jangkauan pemirsanya secara nasional. Jawa Pos Group saat ini telah 

bertransformasi menjadi salah satu konglomerat digital di Indonesia yang juga diuntungkan 

oleh perangkat peraturan neoliberal dan pro-pasar bebas yang memungkinkan perusahaan 

menjadi penyedia konten sekaligus jaringan.  

Teknologi digital telah menciptakan sebuah model bisnis baru bagi sebagian besar media 

arus utama di Indonesia, tak terkecuali Jawa Pos Group. Penulis menyebut model ini sebagai 

“konglomerat digital”. Saat perusahaan-perusahaan media besar berkembang menjadi 

konglomerat digital, banyak perusahaan media profesional yang lebih kecil berhadapan dengan 

pilihan yang sulit: menjadi bagian dari konglomerat digital atau berisiko tutup. Pesaing lain 

yang tidak memiliki infrastruktur memadai khawatir bahwa memiliki konten penting dan 

khusus tampaknya tidak lagi cukup untuk memungkinkan mereka bertahan. Terlepas dari 

potensi digitalisasi untuk mewujudkan keanekaragaman yang lebih besar, media industrialis 

justru tetap menjadi model bisnis yang dominan pada awal abadke-21.  

Tulisan ini menyimpulkan bahwa model bisnis Jawa Pos Group yang awalnya merupakan 

kerajaan media cetak nomor satu di Indonesia, mulai beralih menjadi model bisnis 

konglomerat digital—dengan 134 situs lebih ini—menjadi perusahaan multiplatform nasional 

yang konten beritanya menjadi terpusat dan homogen di masing-masing perusahaan. Strategi 

permainan Jawa Pos Group merebut sebagian besar pangsa pemirsa media arus utama 
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Indonesia (local audience) di sebanyak mungkin platform (koran daerah, TV lokal, radio, dan 

situs berita daerah), serta membangun ekosistem yang menghubungkan media, bisnis daring, 

dan infrastruktur komunikasi. Hal ini sejatinya menunjukkan bahwa Jawa Pos Group akan tetap 

mampu menguasai pangsa pasar media baru—melalui konglomerasi digital—di tengah 

ancaman era digital seperti sekarang ini.  

Perubahan adalah suatu keniscayaan dalam mengukur jati diri media yang sesungguhnya. 

Perubahan tidak hanya dilakukan agar dapat ‘survive’, namun juga demi membaca 

perkembangan zaman dan beradaptasi untuk memperahankan dirinya. Jawa Pos sebagai 

perusahaan media yang berawal dari dominasi surat kabar daerah memang perlu untuk 

mengantisipasi ancaman dengan menyajikan beragam platform lainnya. Untuk itu diperlukan 

revolusi dalam industri media melalui konvergensi. Akan tetapi, agar peranan tetap produktif, 

ketiga platform tersebut perlu bersinergi satu sama lain. Media digital bukan sebagai pesaing, 

tetapi komplementer bersama media elektronik dan cetak. Sebab, bagi media cetak, 

transformasi ke media digital adalah keniscayaan, mau tidak mau harus dilakukan.  

Media digital harus menjadi ekstensa media cetak. Media digital harus memperkuat media 

cetak. Roh media cetak, yaitu akurasi, kredibilitas, dan kepercayaan harus hadir di dalam 

berbagai platform. Melalui ketiga wahana itu, maka muncul istilah content is the king dengan 

cara penyampaian berpedoman pada language is thequeen.  

Pada hakikatnya sebuah transformasi tidak meniadakan produk terdahulu. Dengan kata 

lain produk terdahulu terus berkembang bersamaan dengan produk baru. Produk baru media 

tidak menggantikan produk sebelumnya. Sehingga, ketika bentuk-bentuk media komunikasi 

yang lebih baru muncul, bentuk-bentuk terdahulu biasanya tidak mati, tetapi terus 

berkembang dan beradaptasi. 
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 Abstrak 

 

Saat ini tengah memasuki era disrupsi teknologi yang bergeser pada era Revolusi Industri 

4.0. World Economic Forum (WEF) menyebut Revolusi Industri 4.0 adalah revolusi berbasis 

Cyber Physical System yang secara garis besar merupakan gabungan tiga domain yaitu digital, 

fisik, dan biologi. Sehingga membuat industri pertelevisian semakin mempunya tantangan 

dengan Revolusi Industri 4.0 dan di era digital ketika sebagian besar persebaran informasi 

berlangsung di dunia maya, industri pertelevisian menghadapi persaingan dengan media-

media online yang relatif lebih mudah diakses. Hal ini menuntut stasiun televisi untuk terus 

menghadirkan inovasi, baik dalam program tayangan maupun dalam media penyiaran, salah 

satunya dengan menyediakan akses untuk menonton siaran televisi secara online. Revolusi 

industri menjadi tantangan bagi industri televisi di tanah air, tidak terkecuali televisi-televisi 

lokal di indonesia. Sumber pendanaan dan teknologi menjadi salah satu kendala bagi tv lokal 

bersaing di era revolusi industri. Belum lagi keterbatasan sumber daya manusia yang diakui 

ikut menjadi penentu untuk memenangi persaingan. Beragam strategi terus diupayakan agar 

pertelevian di indonesia mampu bertahan di tengah kemajuan tekonologi dan daya saing 

industri. Salah satunya penguatan konten program televisi. 

Kata kunci: efisiensi, kompetisi, MNC Group, Industri Media Penyiaran Era 4.0 

 

 

PENDAHULUAN 

Memasuki era disrupsi teknologi yang bergeser pada era Revolusi Industri 4.0. World 



 

262 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

Economic Forum (WEF) menyebut Revolusi Industri 4.0 adalah revolusi berbasis Cyber 

Physical System yang secara garis besar merupakan gabungan tiga domain yaitu digital, fisik, 

dan biologi. Ditandai dengan munculnya fungsi-fungsi kecerdasan buatan (artificial 

intelligence), mobile supercomputing, intelligent robot, self-driving cars, neuro-technological 

brain enhancements, era big data yang membutuhkan kemampuan cybersecurity, era 

pengembangan biotechnology dan genetic editing (manipulasi gen). Sehingga membuat industri 

pertelevisian semakin mempunya tantangan dengan Revolusi Industri 4.0 dan di era digital 

ketika sebagian besar persebaran informasi berlangsung di dunia maya, industri pertelevisian 

menghadapi persaingan dengan media-media online yang relatif lebih mudah diakses.  

Hal ini menuntut stasiun televisi untuk terus menghadirkan inovasi, baik dalam program 

tayangan maupun dalam media penyiaran, salah satunya dengan menyediakan akses untuk 

menonton siaran televisi secara online. Menonton siaran televisi dengan cara streaming, 

menurutnya, memang menjadi pilihan bagi anak muda, khususnya mahasiswa yang sedang 

berada di luar rumah atau yang tidak memiliki televisi di asrama atau tempat kos. Karena itu, 

cara ini menjadi salah satu cara antisipasi yang telah dilakukan oleh seluruh stasiun televisi 

menyediakan akses untuk streaming, sehingga penonton bisa mengakses siaran melalui gadget 

yang yang dimiliki. 

 Sehingga aktivitas bisnis media penyiaran seperti kegiatan distribusi produk, 

operasional perusahaan, proses produksi, hingga persaingan media penyiaran dipenuhi 

dengan berbagai strategi yang dibuat untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang akan 

menciptakan efisiensi dan kemampuan berkompetisi dalam perkembangan perusahaan. 

Besarnya peluang pasar media penyiaran mendorong pengusaha dan pemilik media itu 

melebarkan sayapnya dengan memperbanyak eksistensi jenis media serupa atau lainnya. Isu 

utama dalam dunia komunikasi moderen saat ini adalah pola kepemilikan serta praktik 

produksi dan distribusi produk media penyiaran yang terkonsentrasi pada kelompok-

kelompok bisnis besar (Sudibyo,2004:2). Kelompok bisnis tersebut kemudian melahirkan 

kompetisi pada pasar media penyiaran yang biasanya ditentukan oleh skala ekonomi. 

Fenomena konsentrasi media yang terjadi di Indonesia merupakan suatu kejadian yang 

benar-benar sedang terjadi dan menjadi perhatian oleh setiap orang. Pengaruh pada 
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kompleksnya industri media massa mengakibatkan adanya konsentrasi kepemilikan menjadi 

suatu proses yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap pelaku industri media massa, khususnya 

penyiaran. Kegiatan yang melibatkan alokasi sumber daya yang terbatas dengan penggunaan 

secara efisien untuk berkompetisi merebut pasar media penyiaran. Salah satu kelompok bisnis 

besar yang saat ini menjadi perhatian akan hal tersebut adalah MNC Group. Hal ini benar-benar 

memperlihatkan bahwa MNC Group tidak main-main dalam mengelola manajemen strategis 

media, salah satunya melalui integrasi yang saat ini terdengar menjadi media dengan kerajaan 

integrasi media terbesar di Asia Tenggara. 

MNC Media Group atau lebih khususnya PT Media Nusantara Citra.Tbk saat ini merupakan 

salah satu kerajaan media terbesar di Indonesia. Banyak unit mediayang berada dibawah 

naungan MNC Media Group diantaranya adalah RCTI, MNCTV, GlobalTV, INEWSTV, RDI Radio, 

Koran Seputar Indonesia, Okezone.com dan Indovision. Kepemimpinan media terbesar ini 

berada dibawah kekuasaan pengusaha besar Harry Tanusoedibjo (HT). Belakangan ini dengan 

jelas MNC Media Group mencoba menciptakan postioning dirinya sendiri dengan slogan 

“Southeast Asia's Largest and Most Integrated Media Group” yang mereperesentasikan bahwa 

saat ini bisnis roda perusahaan MNC Group tidak hanya bergerak pada media, namun juga lini 

non media antara lain bisnis properti, dan berupa produk jasa keuangan terpadu seperti 

sekuritas, asuransi jiwa, asuransi kerugian, pembiayaan serta asset management yang juga ikut 

membantu operasional media penyiaran MNC Group itu sendiri. 

Lewat beragam jaringan media sebagai sumber organik utama, MNC mampu menjangkau 

puluhan juta orang Indonesia. Bahkan, tidak hanya di negeri ini, MNC Media mengklaim dirinya 

sebagai kelompok media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. Tujuan dalam penelitian 

ini adalah ingin mengetahui bagaimana Strategi MNC GroupDalam Meningkatkan Efisiensi Dan 

Kompetisi Di Pasar Bisnis Industri Media Penyiaran 4.0. 
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Ada 3 konsep untuk aplikasi pendekatan ekonomi politik dalam industri komunikasi yang 

ditawarkan Moscow: a. Commodification (komodifikasi). Konsep ini mengacu pada 

pemanfaatan barang dan jasa yang dilihat dari kegunaannya kemudian ditransformasikan 

menjadi komoditi yang bernilai jual pasar. Bentuk komodifikasi dalam komuniikasi ada tiga 

macam: intrinsinc commodification (komodifikasi intrinsik), extrinsinc commodification 

(komodifikasi ekstrinsik), dan cybernatic commodification (komodifikasi sibernatik).b. 

Spatialization (spasialisasi) adalah proses untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dalm 

kehidupan sosial oleh perusahaan media dalam bentuk perluasan usaha seperti proses 

intregasi: integrasi horizontal, vertikal, dan internasionalisasi. Structuration (strukturasi), 

yakni proses penggabungan human agency (agensi manusia) dengan proses perubahan sosial 

ke dalam analisis struktur. Karakteristik penting dari teori strukturisasi ialah kekuatan yang 

diberikan pada perubahan sosial, yang menggambarkan bagaimana struktur diproduksi dan 

direproduksi oleh agen manusia yang bertindak melalui medium struktur-struktur. 

Ketiga siklus ekonomi politik media tersebut terpengaruh pada siklus hidup industri pasar 

media pasar media seperti berakhirnya media pada pasar kompetisi serta kemungkinan 

bertahannya dapat dilihat dari teori Industrial Organization Media milik Kranenburg dikutip 

dari (Rusadi, 2015:40) yaitu praktik industri media dipandang dari keorganisasian industri 

meliputi penentuan struktur pasar media, perilaku pasar, dan kinerja media. Struktur pasar 

meliputi kategori jumlah penjual dan pembeli apakah pasar monopoli, oligopoli atau pasar 

sempurna, keanekaragaman produk, hambatan memasuki pasar, struktur pembiayaan dan 

integrasi. Sedangkan perilaku pasar adalah penetapan harga, penelitian dan inovasi, 

perencanaan investasi dan taktik legal. Sedangkan elemen kinerja media dilihat dari efisiensi 

produk dan alokasi, perkembangan dan ekuitasnya. 

Mc Connel dan Bruce (dalam Wayne, 2003:98) menyatakan analisa Structure-Conduct-

Performance (SPC) menyediakan suatu panduan untuk membuat formulasi penilaian empiris 

terhadap pelaksanaan pasar media. Termasuk diantaranya implikasi normatif untuk 

pembuatan kebijakan dan regulasi dalam industri media. SPC dinamika industri media pada 

umumnya secara umum bisa dilihat melalui IndustrialOrganization Model sebagai berikut: 
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Gambar 1.  Industrial  
Organization Model 

 

 

 

Strategi Integrasi 

Menurut (Rangkuti, 2013: 3) strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, 

strategi adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan dan memerlukan kompetensi inti untuk 

mencapainya. Richard L Daft (dalam Suryana 2011:49) mendefenisikan strategi sebagai 

rencana tindakan yang menggambarkan alokasi sumber daya dan kegiatan lainnya dalam 

menghadapi lingkungan dan mencapai tujuan organisasi. Dalam membangun strategi yang 

kukuh hal yang pertama dilakukan adalah perusahaan harus mampu melihat pasar secara 

kreatif dan membagi-bagi pasar tersebut ke dalam berbagai segmen.   

Integrasi pada media menurut Sudibyo (2004:3) dapat terjadi dalam proses vertikal 

ataupun horizontal. Kedua jenis integrasi ini, lazim terjadi melalui proses mekanisme merger 

dan take over. Integrasi horizontal terjadi ketika suatu kelompok bisnis memperoleh unit 

tambahan dalam tingkat produksi yang sama, dan memungkinkan perusahaan melakukan 

konsolidasi dan memperluas kontrol terhadap lini produksi yang sama. Sementara itu, 

integrasi vertikal adalah terjadi ketika kelompok bisnis melakukan ekpansi terhadap kelompok 

bisnis dengan tahapan produksi yang berbeda. Integrasi vertikal memungkinkan satu 

perusahaan memperluas kontrol terhadap tahapan produksi sehingga pada titik ekstrimnya 

adalah penguasaan proses produksi dari hilir ke hulu. Pemusatan media telah memengaruhi 

hubungan antara beberapa jenis organisasi media dengan satu orang konglomerat didalamnya. 

Structure Media 

(Sellers/buyers, Product 

Differentiation, Barrier to entry, 

Cost, Integration) 

 

Market Conduct Media 

(Pricing, Product Strategy, Research and 

Innovation, Plan, Tactics) 

 

Market Performance Media 

(Production, Efisiensi dan Alokasi, Progress, 

Equity) 
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Efisiensi 

 Dalam kajian ekonomi politik media alasan lain terpusatnya kepemilikan media adalah 

efisisensi. Kelompok media selain melakukan integrasi horizontal, juga melakukan integrasi 

vertikal (Eriyanto, 2008,133). Salah satu upaya yang dilakukan media saat ini adalah dengan 

pemanfaatan integrasi media untuk dapat melakukan efisiensi yang berpengaruh terhadap 

daya saing media tersebut dalam persaingan industri media. Efisiensi dapat dilakukan 

terhadap proses produksi maupun distribusi konten media yang dapat dilakukan dalam waktu 

yang cepat dan struktur organisasi yang semakin ramping. 

Efisiensi produksi adalah salah satu cara dalam bentuk usaha yang dilakukan dalam 

menjalankan ssesuatu strategi dengan baik, tepat guna dan waktu, serta meminimalisir biaya 

untuk menghindari pemborosan sumber daya yang digunakan. Efisiensi berkaitan dengan 

masalah biaya seperti fungsi biaya, karakteristik biaya, dan hal – hal yang berkaitan dengan 

biaya. 

 

Kompetisi Media 

 Mencermati kompetisi media massa dapat dikajidengan teori Niche (Niche dapat 

diartikan sebagaicelung atau ruang kehidupan). Teori Niche bertitik tolak dari pandangan 

ekologis dalam melihatpersaingan antar media. Ibaratnya proses kompetisiantarindustri 

media ini sebagai proses ekologis atau bioecology /humanecology yang melihat kemampuan 

media untuk memberikan kompetensi pada jalur distribusi produk di pasar penyiaran, dan 

progressnya (Kartini, 1996:107). 

Lazimnya, kompetisi antar media mulai terlihat pada saat munculnya media baru karena 

saat itu kompetisi memperebutkan khalayak. Persoalan paling penting dalam kompetisi media 

adalah melihat equity (kemampuan bersaing dalam distribusi produk), dan progres yang 

berjalan. 

Melihat lebih jauh kompetisi antar media, JohnDimmick dan Erick Rothenbuhler 

menggunakan pendekatan kompetisi media untuk mempertahankan kehidupannya dengan 

selalu berusaha mendapatkan sumber penunjang yang cukup. Sedangkan kenyataannya, 
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sumber penunjang tersebut jumlahnya terbatas dan diperebutkan oleh media yang terus 

bertambah jumlahnya. Adapun sumber penunjang media adalah: Capital (pemasukaniklan, 

omzet,sirkulasi), content(isi), audience(khalayak sasaran). 

 

Pasar Industri Media 

 Dalam teori pasar dan kepemilikan media, (Baker, 2004:7) menjelaskan bahwa “market 

competition creates an incentive for a market enterprise (e.g. capital holder) to gain power in 

relation to other resource owners (e.g. labor or other competitors) as much as it creates an 

incentive to produce goods efficiently”. Dengan kata lain kompetisi pasar telah menciptakan 

insentif bagi pemilik modal untuk mendapatkan kekuasaaan yang berhubungan dengan 

sumberdaya pemiliknya. Kompetisi pasar ini sekaligus menciptakan produksi barang/produk 

media secara efisien. 

Albarran (1996:98) mengemukakan tiga kerangka analisis yang dapat menjelaskan 

berbagai sisi kerja bisnis media. Ketiga kerangka tersebut sekaligus merupakan indikator yang 

cukup relevan untuk menilai karakteristik industri media karena menyajikan informasi pokok 

terkait dengan keunikan operasi bisnis media massa. Ketiga kerangka analisis yang dimaksud 

meliputi struktur ekonomi (structure), operasionalisasi perusahaan (conduct), dan kinerja 

perusahaan (performance). 

 

Industri Bisnis Media Penyiaran  

Institusi bisnis media massa penyiaran terdiri dari perusahaan media (media firm) dan 

industri media. Rusadi (2015:39) mengatakan sebagai institusi bisnis media massa penyiaran 

melakukan proses ekonomi yaitu melakukan transaksi di pasar media, tarik menarik antara 

volume kualitas supply demand menjadi inti bisnis industri media sebagaimana komoditas lain. 

Murdoch dan Golding (2000:71): media as political and economic vehicle, tend to be 

controlled by conglomerates and media barons who are becoming fewer in number but though 

aquisition, controlled the larger mass media and communication.  
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Konsentrasi kepemilikan media mengacu pada pandangan bahwa mayoritas media besar 

memiliki sejumlah kecil pemilik (owner) perusahaan secara proporsional melalui sistem 

konglomerasi dalam korporasi (Ningtyas, 2010:40). Bahkan konsentrasi media ini menjadi 

sangat sulit dan tidak bisa dihindarkan karena dengan penyatuan kepemilikan media itu dapat 

menjadikan operasional industri lebih efisien. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah post-positivisme. Post-positivisme 

merupakan pemikiran yang menggugat asumsi dan kebenaran-kebenaran positivisme. 

Beberapa asumsi dasar post-positivisme adalah pertama, fakta tidak bebas melainkan 

bermuatan teori. Kedua, falibilitas teori. Tidak satu teori pun yang dapat sepenuhnya dijelaskan 

dengan bukti-bukti empiris yang memungkinkan untuk menunjukkan fakta anomali. Ketiga, 

fakta tidak bebas melainkan penuh dengan nilai. Keempat, interaksi antara subjek dan objek 

penelitian (Elvinaro, 2011:67).  

Hal ini menjelaskan bahwa paradigma post-positivisme berlawanan dengan paradigma 

positivisme, dimana positivisme melakukan penelitian dengan menggunakan data lapangan 

saja. Lain halnya dengan post-positivisme yang membutuhkan data lainnya agar memperkuat 

bukti-bukti empiris seperti wawancara dan keterkatitan dengan teori.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara umum penelitian ini dilakukan 

untuk melihat bagaimana mengelola sebuah perusahaan media di era sekarang ini, secara 

khusus melihat integrasi MNC Group dalam meningkatkan efisiensi dan kompetisi di pasar 

industri media penyiaran. Penelitian kualitatif digolongkan dalam paradigma subjektif, reflektif 

atau interpretif yang berbeda dalam penelitian kuantitatif yang objektif. Lincoln (dalam Denzin, 

2000:576) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai berikut: 

“…is and interdisciplinary, and sometimes counterdicyplanary fields. It cross-cutsthe 

humanitie, the social sciences. Qualitative research is many things at the time. Itis 

multiparadigmatic in focus. Its practioners are sensitive to the value of themultimethod approach. 

They are commited to the naturalistic perspective and tointerpretive understanding of human 
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experience. At the same time, the field isinherently political and shaped by multiple ethical and 

political positions. 

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran suatu peristiwa dengan tidak mencari 

atau menghubungkan, tidak menguji hipotesis, dan tidak membuat prediksi (Rakhmat, 

2009:120). Penelitian deskriptif mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan tidak 

menggunakan angka (Moleong, 2008:56).   

 

Structure Media (Integrasi MNC Media) 

Integrasi Horizontal 

 MNC Grup melakukan integrasi horizontal (satu jenis produksi yang sama) yang 

mengarah kepada strategi perusahaan grup media untuk meningkatkan skala ekonomi dengan 

memaksimalkan penggunaan teknis dan transfer sumber daya manusia. Hal ini tentu saja dapat 

dilaksanakan dalam bentuk merger, akuisisi. Dilihat dari sejarahnya, banyak sekali aktivitas 

yang terjadi di MNC Grup untuk mencapai integrasi horizontal yang menguntungkan. Contoh 

diantaranya pada MNC Grup yaitu akuisisi RCTI dari kepemilikan Bimantara Grup, pengambil 

alihan TPI menjadi MNCTV. 

Integrasi horizontal yang terjadi di MNC Media memiliki dua tujuan yang signifikan yaitu 

untuk mengurangi persaingan yang terjadi antara sesama televisi satu kepemilikan sehingga 

dapat berkompetisi lebih baik, dan memaksimalkan sumberdaya manusia dan teknis untuk 

tujuan efisiensi dan ekspansi. Meski masing-masing televisi sebelumnya memiliki budaya yang 

berbeda dalam iklim komunikasi dan cara bekerja, akhirnya seiring perjalanan waktu tercipta 

operasional yang dikelola dengan baik dalamdivisi news dan production support termasuk 

pada sumber dayanya dalam bentuk sinergi antara satu produksi televisi ke televisi lain 

dibawah naungan MNC Grup. Maka selain efisiensi, perusahaan dapat menciptakan akses 

penguasaan pangsa pasar industri media penyiaran yang dominan. 

 

Integrasi Vertikal 
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Integrasi vertikal pada MNC Media Group menggambarkan keberhasilan penggabungan 

atau kerja sama dari beberapa industri, misalnya kerja sama dengan surat kabar, radio, 

majalah, agensi, jasa keuangan, dan berbagai jenis industri lainnya dalam produksi yang 

berbeda namun dapat membuat sebuah sistem bisnis dalam usaha ekonominya. MNC Media 

berada dibawah atap MNC Group memiliki unit bisnis berbeda yang bersinergi satu sama lain 

(Non TV). Melalui integrasi vertical ini MNC Media melakukan cross promotion yang akhirnya 

bisa menghemat cost promotion sehingga dapat melakukan efisiensi pengeluaran dengan 

mengurangi cost promotion MNC Media. 

Salah satu contoh bentuk cross promo adanya sinergi antar unit bisnis media dan non 

media. Berbagai program dilakukan sebagai bentuk kanalisasi bisnis yang menguntungkan 

antara satu pihak dan pihak lain. Seperti antara bisnis media dengan investasi kesehatan yang 

ditujukan untuk karyawan dalam satu group, bisnis media dengan jasa keuangan untuk 

pengelolaan gaji karyawan, bisnis media TV dengan unit media lain dalam bentuk promosi 

program antara satu media dan lainnya, bisnis media dengan pembangunan properti. 

 

PEMBAHASAN 

Pricing  

Pada prinsipnya, MNC media adalah industri penyiaran penyediaan konten, berupa paket 

informasi yang memperkaya intelektual, emosional, dan spritual konsumen.Tujuan dari 

produksi konten media adalah menarik perhatian konsumen untuk memaksimalkan 

pendapatan media.Penciptaan konten media dilakukan oleh pembuat film, penulis, jurnalis, 

musisi, para produser televisi dan radio.Untuk menciptakan kontent media, diperlukan faktor 

dan rantai nilai media yang membentuk pricing behaviour. 

Bisnis media TV di MNC Media dapat dikategorikan menjadi bisnis kreatif. Isi (content) 

media pada umumnya adalah informasi yang dikemas dalam bentuk berita(news) hiburan 

(entertainment), maupun pendidikan (education), yang bermanfaat atau bernilai lebih dimata 

konsumen. Untuk dapat menciptakan informasi dengan kriteria tersebut, dibutuhkan 

kreativitas (creativity) dari pengelola media. Dalam kompetisi merebut pemasang iklan yang 
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ditempuh melalui strategi pricing behaviour. Dalam menghadapi struktur pasar di Jakarta, MNC 

Media memiliki rate iklan yang cukup tinggi dan variatif dibandingkan stasiun – stasiun 

penyiaran. MNC Media mampu memberikan program – program siaran yang unik sehingga bisa 

dengan tepat menjangkau target listeners   yang dituju yaitu kelas SES ABC dengan varian 

karakter televisi yang ada. 

Analisa pricing pada MNC Media dimaksudkan sebagai sebuah strategi atau program untuk 

menciptakan bentuk yang tepat dalam mengelola harga produksi. Pricing dilakukan dengan 

mengklasifikasikan jenis beserta besaran pengeluaran untuk mendukung industri media 

diantaranya adalah cost structure yang terdiri dari fixed cost dan variabel cost. Fixed cost adalah 

pengeluaran dalam skala besar dan cenderung pasti dan tetap. Pengeluaran industri media 

televisi MNC Media sangat besar jika harus dibandingkan dengan industri media lainnya cetak 

atau radio di MNC Group dalam memproduksi programnya. Sedangkan variabel cost adalah 

pengeluaran yang dipergunakan MNC Media untuk aktivitas public relation, promotion, dan 

pengeluaran tak terduga dalam produksi. 

 

Product 

Dalam perilakunya, MNC Media memperkenalkan differensiasi produk untuk 

menggambarkan variasi produk yang dihasilkan media yang dimilikinya. Setiap unit media 

pada umumnya, televisi khususnya berusaha memiliki tingkat derajat differensiasi yang tinggi 

atas produk dan jasa yang mereka hasilkan agar mereka memiliki monopoli power.  Hal ini 

bukan hanya menimbang kompetisi yang terjadi dengan grup media lain, namun juga 

terciptanya pilihan bagi pengiklan sebagai omset utama untuk beriklan dalam pilihan yang 

variatif. 

Perkembangan MNC grup memiliki keragaman format program, formatmusik, gaya siaran, 

berita, pencitraan, marketing, dan fasilitas teknis yang dibuat berbeda segmen dan kelas antara 

TV satu dan lainnya. Keberagaman atau variasi ini terjadi untuk menghindari persaingan secara 

langsung atau head to head yang dihadapi oleh pengelola media dalam situasi pasar yang 

homogeny terutama dalam satu grup. Adanya variasi ini merupakan strategi pasar oligopoly 
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untuk bersaing dalam memenuhi selera konsumen yang heterogen. Dengan kata lain, 

keberagaman muncul akibat beragamnya perusahaan yang ada. 

 

Strategy 

Strategi yang dilakukan oleh MNC Grup diperkuat dan dibenarkan dengan hukum yang 

dimiliki oleh MNC Group terkait dengan kerjasama, akuisisi, merger yang dilakukan. Dalam 

menjalankan kegiatan bisnisnya, MNC Group banyak melakukan strategi dengan melakukan 

akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan sejenis. Misalnya adalah saat MNC Group melakukan 

akusisi terhadap TPI(MNCTV) dan Global TV. MNC Group juga menerapkan strategi 

pengembangan. Contohnya adalah MNC Group melakukan akuisisi terhadap perusahaan-

perusahaan yang berbeda bidang industri dengan inti bisnis MNC Group. 

Legal Tactics yang dilakukan MNC terjadi karena adanya kebutuhan kerja sama yang saling 

menguntungkan, dimana salah satu program membutuhkan media untuk berpromosi 

sedangkan sebaliknya, unit bisnis pendukung membutuhkan wadah untuk menempatkan 

produk atau artis sebagai content dalam medianya. Kerja sama juga biasanya dilakukan dalam 

program off-air. Hal ini melibatkan bisnis pendukung non brodcast seperti jasa keuangan, dan 

properti.  

Setelah memiliki kekuatan secara hukum, strategi produk merupakan upaya masing – 

masing stasiun TV MNC Grup untuk menghasilkan format acara yang berbeda satu dan lainnya, 

termasuk dengan kompetitor. Dengan kata lain strategi program adalah upaya untuk masing – 

masing stasiun televisi dalam mengembangkan program – programnya seoptimal mungkin. 

Terdapat tiga tahapan untuk melakukan strategi program, yaitu mendefinisikan khalayak 

potensial, menempatkan acara program di waktu yang tepat, dan menjaga loyalitas khalayak. 

Langkah dalam strategi selanjutnya adalah menentukan program di waktu yang tepat. Untuk 

pemilihan program stasiun televisi termasuk juga pemilihan talent atau penyiar yang 

menempati siapa yang bersiaran di program tersebut sangat perlu diperhatikan agar tidak 

terjadi perebutan pasar. Penentuan kesuksesan programming dalam penjadwalan dan talent 

dalam sebuah program televisi tidak terlepas dari sumber daya manusia yang kreatif dan 
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inovatif. Perhitungan rating dan share sebuah program, peningkatan tersebut akan berjalan 

lurus dengan peningkatan harga slot iklan dalam program tersebut. 

Selain product strategy, ada juga marketing advertising strategy yang memegang peranan 

penting dalam kesuksesan sebuahgrup media. Melalui marketing advertising masing-masing 

stasiun TV di MNC Grup bersaing secara sehat untuk mendapatkan perhatian sebanyak-

banyaknya dan saling membantu mereka dalam merebut pemasang iklan. 

 

Development 

Layaknya mesin sebuah perusahaan, sumber daya adalah hal pertama yang sangat penting 

diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan MNC Media kearah yang lebih baik. 

Sumber daya disini dapat dibagi antara sumber daya manusia (karyawan) sumber daya 

mekanis (alat). MNC telah mempersiapkan seutuhnya sistem development yang baik pada 

kedua jenis sumber daya tersebut untuk menciptakan fungsi kerja yang optimal. 

Selain itu, dalam mendukung kerja media grup dibutuhkan investasi usaha terkait dengan 

perangkat yang ada. Perangkat dalam stasiun televisi sebagai bisnis utama yang menjadi 

investasi mahal dan menjadi perangkat pendukung yang sangat vital adalah transmisi dan 

satelit. Pemancar berfungsi dalam mengukur coverage targetnya MNC Media yang berada 

hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jangkauan frekuensi berfungsi juga untuk kelancaran 

perkembangan usaha seperti masalah sinyalnya. Hal ini tentu saja perlu mempertimbangkan 

besaran biaya teknis sebuah televisi media grup.  

Berikutnya, pelatihan tertentu juga dilaksanakan untuk masing-masing kebutuhan 

pengembangan kompetensi karyawan, seperti manager forum, leadership, bahkan program-

program lainnya. 

 

Innovation 

Untuk berjalannya semua strategi integrasi media dengan baik, sebuah perusahaan group 

media terlebih dahulu wajib melakukan penelitian awal (research) untuk mengetahui 
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kemampuan, kebutuhan pasar, dan rencana. Riset tersebut juga membantu strategi MNC Grup 

untuk melakukan inovasi yang perlu mereka lakukan. Saat ini, demi mendukung pangsa pasar 

yang lebih besar, MNC Grup memberikan inovasi dalam produk dan program yang dimiliki 

dengan bersinergi antara aktivitas free to air televisi yang dimiliki dengan kemampuan internet 

online, TV berlangganan. Selain itu, inovasi yang terbaru adalah kemampuan fiber optic MNC 

Play Media. Hal ini cukup memberikan terobosan terbaru dalam sejarah perkembangan 

industri televisi dan internet di Indonesia. 

 

Efisiensi 

Berdasarkan pembahasan market conduct yang telah dilakukan MNC Media Group dalam 

menghadapi market structure persaingan industri radio di Jakarta, pembahasan dalam 

performance (kinerja media) ini akan melihat sejauh mana performance yang telah dilakukan 

MNC Media untuk mencapai target. Performance MNC Media dalam hal ini akan dibahas 

berdasarkan; product efficiency, allocative efficiency dengan masing-masing 

mempertimbangkan efisiensi ekonomis dan teknisnya. 

 

Product Efficiency 

Product efficiency adalah bentuk performance industri media grup dalammenghasilkan 

sebuah program dengan seefisien mungkin. Di MNC Media, dikatakan bahwa pimpinan atau 

manajer menjadi kunci utama keberhasilan dalam proses transformasi sekaligus menjadi 

pengawas untuk karyawannya. Dengan ketatnya persaingan di bisnis media yang dituntut 

untuk dinamis setiap waktunya, maka proses kreatifitas dan keputusan – keputusan yang 

penting tidak bisa menunggu jalur birokrasi yang panjang. MNC Media cukup banyak 

melakukan pemangkasan dari berbagai segi. Misal, karyawan, dan peralatan teknis. 

 

Allocative Efficiency 
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Allocative Efficiency merupakan tolak ukur performance MNC Media dalam ketepatan 

penggunaan sumber daya yang tersedia sehingga dapat dialokasikan secara optimal. MNC 

Group sangat ketat dalam efisiensi sumberdaya yang dimilikinya. MNC Media memberikan 

pelatihan kepada setiap divisinya sehingga bisa memahami standarisasi untuk penekanan cost. 

 

Kompetisi  

Berdasarkan efisiensi media perform MNC Media Grup yang sudah dibahas sebelumnya 

dalam menghadapi market structure persaingan industri media grup di Iakarta, pembahasan 

dalam market performancekompetisi ini akan melihat sejauh mana kompetisi yang telah 

dilakukan MNC Media untuk mendapatkan target audience dan pemasang iklan berdasarkan 

progress dan equity. Dalam progressnya, peningkatan posisi dalam pasar industri media 

penyiaran khususnya televisi, berdasarkan peningkatan rating share dan revenue. 

Bila melihat progressnya sebagai grup media terbesar di Jakarta, sampai saat ini MNC 

Group masih menduduki strategi peringkat terorganisir dalam ratingdan share jumlah 

penonton. Idealnya, RCTI selalu berada di posisi pertama, MNCTV keempat atau kelima, 

GlobalTV di posisi ke tujuh. Sehingga MNC Media masih mampu mempertahankan posisinya 

sebagai market leader dalam pasar industri media televisi di Jakarta, tentunya dengan progress 

yang meningkat seiring dengan meningkatnya berbagai persaingan dengan televisi lain. 

Dalam studi kasus MNC Media Grup, meskipun masing-masing stasiun televisi mempunyai 

rate card yang berbeda-beda dan cenderung tinggi dibandingkan dengan kompetitornya, tapi 

MNC Media tetap memberikan penawaran yang cukup negotiable dari harga normal sebagai 

konsekuensinya. Atau dalam bentuk paket jualan. Jika MNC Media tidak melakukan hal 

tersebut, tentunya ada kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh agensi atau pengiklan 

rekanannya. Hal tersebut disebabkan pengiklan akan memperhitungkan kembali efisiensi 

pemasangan iklan distasiun televisi di bawah MNC Media. Jika tidak efisien, maka tentunya 

pengiklan akan mencari stasiun lain yang mampu memberikan rate card yang lebih efisien. 
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SIMPULAN 

 

Integrasi media sebagai kegiatan aktivitas sinergi di bidang media, atau aktivitas 

manajemen media yang dikelola satu kepemilikan untuk kepentingan efisiensi ekonomis dan 

teknik pengelolaan media tersebut sehingga mampu berkompetisi dengan media kompetitor. 

Hal ini sangat bergantung dengan bagaimana media memproduksi informasi (mediacontent) 

untuk memuaskan audience, pemasang iklan dan masyarakat denganmenggunakan sumber 

daya yang tersedia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 

kesimpulan. 

Integrasi secara horizonal dan vertikal, merupaka faktor utama yang menjadi keberhasilan 

MNC Grup dalam industri media televisi di Indonesia tidak lepas dari visi dan misi MNC Grup 

untuk menjadi media dengan kekuatan sinergi antara pilar utama bisnisnya yaitu televisi dan 

lini pendukung bisnis yang menjadi landasan mereka dalam menciptakan dan 

mempertahankan eksistensinya. 

Pertama, jelas MNC Media hadir sebagai media grup yang memiliki kekuatan besar dengan 

keunggulan structure media yang berkaitan dengan perilaku (conduct) sebuah media 

yaituproduct, pricing, strategy, development dan innovationsebuah perusahaan media baru 

dengan cepat, sehingga menjadi market leader di Indonesia. Proses riset awal MNC Media 

menghasilkan data bahwa integrasi memang dilaksanakan dan dipantau dengan teliti untuk 

mempertimbangkan penggunaan sumber daya dengan tepat dan hasilyang maksimal. 

Kedua, komparasi pertimbangan product differentiation, konsumen, cost structures, 

vertical integration, dan horizontal integrationsebagai market structure yang dihadapi oleh 

MNC Media dalam industri televisi saat ini dengan adanya pricingbehavior dengan dibuatnya 

konsep limited space dalam penjualan iklan. Denganadanya konsep limited space ini maka bisa 

dilakukan servis yang ekslusif terhadap klien dengan tidak mengabaikan kenyamanan 

penonton karena banyaknya iklan di televisi.  

Ketiga, manajemen cash flow yang baik dari perusahaan productionefficiency, allocative 

efficiency, progress dan equity sebagai tolak ukur marketperformance efisiensi dan 
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kompetisiMNC Media berdasarkan market conducts yang telah dilakukan sampai saat ini. 

Keberhasilan usaha secara bisnis, pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis dimana 

investasi itu dilaksanakan. Suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapat laba karena laba 

adalah tujuan dari sebuah perusahaan melakukan bisnis salah satunya efisiensi. Tidak 

dijelaskan secara detail mengenai data keuangan MNC Media karena datanya sangat 

confidential, namun dari keterangan yang ada, menyatakan bahwa jika dihitung dari total 

investasinya, MNC Media telah mengalami Break Even Point (BEP). 

Keempat, dengan riset dan inovasi untuk kepentingan kompetisi yang kuat, semua bekerja 

bukan berdasarkan asumsi dan program manajer semata untuk membuat sesuatu tetapi juga 

berdasarkan kemauan penonton dan pengiklan. Sistem yang dilakukan MNC Media secara 

komersial sebagai dual market semuanya bekerja berdasarkan survey yang sudah dibuat. Dari 

hasil riset dan inovasi inilah akhirnya MNC Media mempunyai kekuatan dan differensiasi 

produk diantara satu televisi dan televisi lainnya dibandingkan dengan grup medialain yang 

kuran terpola dalam khalayak sehingga cenderung terjadi pertempuran antara satu grup 

televisi.  MNC Media akhirnya dapat memberikan servis terbaiknya terhadap konsep dual 

market industri media khususnya dalam berkompetisi.  
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Tabloid Bola:  

Memoar Akhir Tabloid Olahraga Dunia 
 

 

Oleh Bella Amalia 

Fajar Apriadi 

Wahyuni Choiriyati* 
 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini ingin memaknai dan menyajikan rekam jejak awal lahirnya hingga berakhirnya 

Tabloid BOLA tahun 2018. Tabloid BOLA adalah salah satu tabloid olahraga yang banyak 

digemari masyarakat, terutama pecinta olahraga sepak bola. Tabloid ini terbit dua kali dalam 

sepekan. Informasi yang disajikan berupa berita-berita dari seluruh cabang olahraga, terutama 

yang terjadi pada sepakbola di dalam negeri. Tabloid ini mengakhiri perjalanannya setelah 34 

tahun memberi warna pada dinamika olahraga nasional dan internasional. Penelitian ini 

menggunakan metode historical research  dan  menggunakan teori ekologi media Marshall 

McLuhan. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi literatur.  Sumber data menggunakan  

data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi deskriptif dan dokumentasi. 

Adapun teknik analisis data menggunakan metode analisis Spradley. Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa kehadiran teknologi memberikan pengaruh besar terhadap 

keberlangsungan kehidupan media. Riset ini menyajikan pola kekuatan jurnalisme Tabloid 

Bola dalam membingkai dinamika realitas olahraga di seluruh dunia. Diharapkan format 

kedalaman, angle, penyajian kompartemen BOLA diadopsi sebagai kekuatan untuk bermigrasi 

di arena digital. 

 

Kata Kunci :  Historical Research, Tabloid BOLA, Ekologi Media 

 
 

PENDAHULUAN  

Saat ini perkembangan teknologi semakin hari semakin maju. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi diberbagai elemen yang ada. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa hadir dan berkembangnya teknologi memberikan pengaruh besar terhadap 

keberlangsungan kehidupan media. Media merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan sehari-hari. Sebagian besar individu menjadikan media sebagai salah satu 

kebutuhan utama. Hal  ini dikarenakan media dapat membantu masyarakat dalam memperoleh 
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informasi yang mereka butuhkan. Kajian perkembangan media dapat ditelaah melalui teori 

ekologi media dimana asumsinya adalah media melingkupi setiap tindakan manusia, 

memperbaiki persepsi melalui pengalaman dan menyatukan seluruh dunia karena saat ini 

sudah tidak ada isolasi dan setiap elemen saling berkaitan.  

Secara garis besar media terbagi menjadi dua yaitu media konvensional dan media online. 

Pada zaman yang terus berkembang ini, keberadaan media konvesional semakin hari semakin 

terancam. Keberangsungan hidup media konvensional saat ini seolah tergambarkan dengan 

kalimat-kalimat ucapan selamat tinggal yang seringkali terdengar di telinga kita. Kejadian 

pertama kali yang membuat dunia jurnalistik khususnya  media cetak mengalami kehebohan 

ialah pada tahun 2009  The Boston Globe yang sudah mewarnai dinamika dunia jurnalistik 

selama 137 tahun dan merupakan surat kabar besar di Amerika mengalami kebangkrutan. Hal 

serupa terjadi baru baru ini di Indonesia pada 26 Oktober 2018, salah satu tabloid yang sudah 

mewarnai dinamika dunia jurnalistik sejak tahun 1984 mengalami sebuah pilihan dimana 

tabloid tersebut harus mundur dari dunia jurnalistik. Tabloid tersebut ialah Tabloid BOLA. 

Tabloid BOLA merupakan tabloid kegemaran masyarakat Indonesia yang menyajikan 

informasi-informasi seputar sepak bola nasional dan internasional. Tabloid ini terbit dua kali 

dalam sepekan. Ciri khas dari tabloid ini ialah mengemas berita berita yang ada dengan sesuatu 

hal yang menarik seperti dengan adanya karikatur dan poster pada setiap edisi yang terbitkan.  

Kemunduran media-media cetak yang terjadi saat ini, disebabkan oleh kegagalan pihak 

media cetak dalam mengamati perubahan dunia, khususnya pada pola pikir masyarakat dalam 

mencari informasi.  Pihak media cetak tetap bertahan tanpa adanya inovasi yang menyesuaikan 

dengan keadaan yang terjadi saat ini. 

Kehadiran internet telah berhasil membuat masyarakat mengubah cara mereka 

menggunakan media. Penggunaan internet saat ini menjadi sesuatu hal yang masif digunakan 

oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang dikeluarkan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018 yang merujuk bahwa jumlah 

pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 143,26 juta. Melihat hasil dari survei tersebut 

dapat disimpulkan bahwa setengah atau lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah bisa 

mengakses internet.  
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Kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Tabloid BOLA sangatlah tinggi. Hal ini 

karenakan konsistensi Tabloid BOLA dalam penyajian berita beritanya. Tetapi hal ini tidak 

dapat membuat Tabloid ini bertahan. Tabloid BOLA memutuskan untuk pamit dari dunia 

olahraga. Ucapan selama tinggal ini dinyatakan oleh admin Instagram Tabloid BOLA pada 26 

Oktober 2018. Pernyataan tersebut membuat penggemar tabloid ini, mengungkapkan 

kesedihannya di berbagi media sosial. Banyak diantara mereka yang merasa kehilangan dan 

bahkan tidak terima dan berharap Tabloid BOLA tetap mewarnai dinamika dunia olahraga. 

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti tertarik ingin memaknai dan menyajikan rekam 

jejak awal lahirnya hingga berakhirnya Tabloid BOLA yang sudah mewarnai dinamika dunia 

olahraga selama 34 tahun 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini ialah dapat termaknai rekam jejak awal 

lahirnya hingga berakhirnya Tabloid BOLA yang sudah mewarnai dinamika dunia olahraga 

selama 34 tahun dan juga dapat dijadikannya rujukan oleh jurnalisme media online dalam 

dalam membingkai dinamika realitas olahraga di seluruh dunia.  

 

KAJIAN LITERATUR 

Komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan melalui media massa pada sejumlah 

besar orang. Media massa adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa adalah alat – alat 

dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara cepat kepada audience yang luas dan 

heterogen dan mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. 

Media komunikasi yang termasuk media massa ada dua, yaitu: 

a. Media Cetak 

Media cetak merupakan media tertua yang ada dimuka bumi. Media cetak berawal 

dari media yang disebut dengan Acta Diuna dan Acta Senatus dikerajaan romawi, 

kemudian berkembang pesat setelah Johanes Guttenberg menemukan mesin cetak 

hingga kini sudah beragam bentuknya, seperti surat kabar, tabloid, dan majalah.  

b. Media Elektronik 
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Media elektronik merupakan media komunikasi atau media massa yang 

menggunakan alat-alat elektronik (mekanis), media elektronik kini terdiri dari : 

Televisi, Radio, film, dan lainnya. 

Dennis Mc. Quail (1989) menyatakan media massa adalah suatu industri yang tumbuh dan 

berkembang, maju berdinamika, menciptakan lapangan kerja, memproduksi barang dan jasa, 

media masalah yang saling menghidupkan sesama industri yang saling berkaitan. Media masa 

merupakan suatu institusi yang memiliki aturan-aturan dan norma-norma yang 

menghubungkan dirinya dengan masyarakat dan institusi-institusi sosial lainnya, oleh 

karenanya media massa diatur oleh masyarakat dalam satu ekologinya. Media massa 

merupakan salah satu sarana untuk pengembangan kebudayaan, bukan hanya budaya dalam 

pengertian seni dan simbol tetapi juga dalam pengertian pengembangan tatacara, mode, gaya 

hidup dan norma-norma. 

Media cetak adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian 

pesan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya macam-macam media cetak pada umumnya. 

Dalam sejarah media cetak penemunya pertama kali adalah Johannes Gutenberg pada tahun 

1455 terutama di Negara Eropa. Pada awalnya media cetak menggunakan daun atau tanah liat 

sebagai medium. Gutenberg mulai mencetak Bible melalui teknologi cetak yang telah 

ditemukannya. Teknologi mesin cetak milik Gutenberg mendorong juga peningkatan produksi 

buku menjadi hitungan yang tidak sedikit. Teknologi percetakan sendiri menciptakan 

momentum yang justru menjadikan teknologi ini semakin mendorong dirinya untuk 

berkembang lebih jauh. Lalu mulailah berkembang media cetak menggunakan mesin tik untuk 

membuat suatu iklan produk sedangkan gambar-gambar atau animasi yang memperbagus 

iklan produk itu dibuat secara manual dengan menggunakan pena. 

Salah satu bukti perkembangan media cetak di Indonesia yaitu tabloid. Tabloid menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1371) adalah surat kabar kecil (setengah dari ukuran 

surat kabar biasa) yang banyak memuat berita secara singkat, padat, dan bergambar, mudah 

dibaca umum; surat kabar sensasi; surat kabar kuning; tulisan dalam bentuk ringkas dan padat 

(kritik, paparan, dsb). 
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Tabloid tersebut bernama Tabloid BOLA, dalam tabloid ini Informasi yang disajikan 

berupa berita-berita dari seluruh cabang olahraga, terutama yang terjadi pada sepakbola di 

dalam negeri. Awal pertama kali Tabloid BOLA terbit sebagai sisipan dalam harian Kompas 

pada 3 Maret 1984. Pada era 1970-1980-an, Kompas hanya memberikan satu halaman untuk 

rubrik olahraga. Dengan hadirnya BOLA, diharapkan berita tentang olahraga bisa lebih banyak. 

Seperti namanya, BOLA memiliki fokus untuk memberitakan apa yang terjadi di dunia sepak 

bola.  

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ditandai antara lain dengan maraknya 

penggunaan sarana teknologi interconnected network atau internet. Ketika dunia komunikasi 

berkembang yang kemudian disertai dengan hadirnya internet, maka dapat dilihat dampak 

yang luar biasa akan kehadiran internet tersebut, jarak dan waktu seolah bukan lagi menjadi 

penghalang untuk berkomunikasi dan melakukan aktivitas-aktivitas percakapan, bisnis dan 

lain sebagainya. Melalui media elektronik, masyarakat memasuki dunia maya yang bersifat 

abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu. 

Memasuki era teknologi, dimana cepatnya perkembangan teknologi menjadi faktor yang 

mengharuskan suatu media cepat menyesuaikan. Perkembangan media online kini menjadi 

ancaman bagi media cetak. Pesatnya perkembangan internet telah mendorong masyarakat 

untuk mengakses media online secara mudah melalui smartphone, atau gadget. Media cetak 

mulai terancam keberadaannya, pembaca setia media cetak mulai beralih ke media online. 

Cepatnya mengakses informasi, uptodate, dan continuous, salah satu realitas faktor pembaca 

media cetak mulai beralih. 

Dampak Media Online terhadap Media Cetak dapat dijabarkan ke dalam dua kategori, 

yakni dampak positif dan dampak negatif. 

Dampak positif dari media online ialah: 

a. Bisa menjadi partner media cetak dalam menyampaikan pesan, dengan efesiensi dan 

kecepatan waktu, dalam menembus dan menyampaikan berita-berita yang dimuat 

suatu media.  
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b. Mengurangi pemborosan penggunaan kertas, dalam hal ini penebangan pohon khusus 

untuk kertas.  

c. Hemat biaya dan tidak membutuhkan banyak gerak, cukup klik maka berita sudah 

dibaca. 

Dampak negatif media online terhadap media cetak ialah: 

Tidak disentuhnya Koran. Generasi muda sekarang lebih banyak yang tertarik pada Android, 

tidak mau membeli Koran, kondisi beransur-ansur dikhawatirkan akan membuat media cetak 

mati. Bila dahulu media cetak menjadi salah satu benda paling dibutuhkan masyarakat saat 

ingin mengetahui segala informasi, kini hal tersebut seolah sirna karena pesatnya media online. 

Masyarakat cenderung lebih rutin mengakses informasi melalui internet. Serikat Penerbit 

Surat Kabar Indonesia pernah mengungkapkan pandangan bahwa internet tidak akan 

membunuh media cetak. 

Fungsi media massa menurut Harold D. Laswell ada 3, yaitu: 

a. To inform (Informasi) 
Media massa memiliki fungsi sebagai pusat informasi, yang berperan sebagai 

penyedia dan penyampai informasi mengenai berbagai macam peristiwa, kejadian, 

realitas dan banyak hal lain yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu di 
dalam media massa mesti terdapat fakta-fakta atau kejadian-kejadian tertentu yang 

dilaporkan oleh media massa untuk diketahui oleh masyarakat yang membaca berita 

tersebut. 

b. To educate (Pendidikan) 
Media massa memiliki fungsi pendidikan yang terwujud setidaknya dalam tiga hal. 

Pertama yaitu memberitakan fakta kehidupan ekonomi masyarakat. Kedua 
menginterpretasikan fakta itu agar dapat dipahami oleh masyarakat, dan 

mempromosikan hal tersebut agar masyarakat menyadari betapa serius masalah 

pembangunan yang dihadapi dan pada akhirnya mereka akan memikirkan tentang 

masalah tersebut sehingga membantu masyarakat mencapai solusi-solusi yang baik. 

c. To entertain (Hiburan) 
Fungsi media massa bagi masyarakat adalah fungsi hiburan, yaitu media massa 

berperan dalam memberikan hiburan-hiburan tertentu bagi audiensnya atau pada 
para pembaca yang dilakukan sebagai suatu bentuk sarana relaksasi dan pengalihan 

perhatian dari ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat dan dirasakan oleh para 

pembacanya. 
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Institusi media massa sanggup memberikan pengaruh kepada masyarakat dan 

lingkungannya (ekologinya). Ekonomi informasi dan komunikasi mengacu pada nilai (value) 

yang terkait teknologi komunikasi, produk, dan jasa. Bukti nilai adalah kesediaan individu, 

kelompok, organisasi dan masyarakat untuk membayar media, produk atau layanan informasi. 

Para peneliti menunjukkan peningkatan jumlah individu di amerika serikat yang peran 

kerjanya melibatkan produksi informasi atau penggunaan informasi; sementara produksi 

media komunikasi dan pesan mendudukkan tempat yang sentral untuk perusahaan-

perusahaan raksasa dan sangat penting. Sebagaimana pakar komunikasi Jorge Schement dan 

Lea Lievrouw menjelaskan: informasi telah dipertukarkan dalam pasar sejak zaman kuno. Tapi 

sebelum abad ke-20, ia jarang dijual sebagai komoditas khusus tersendiri, dan ketika itu, ia 

selalu diperlakukan dengan baik dan luar biasa. Sekarang informasi dipertukarkan secara rutin 

sebagai komoditas yang “biasa”. 

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir 

untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka 

referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teori ekologi media yang dikemukakan oleh Marshall Mc. Luhan, 

Menurut Mc. Luhan, kita tidak lagi dapat hidup dalam isolasi karena adanya “saling 

ketergantungan elektronik”. 

Teori ekologi media mungkin paling dikenal karena adanya slogan medium adalah pesan 

(medium is the message). Pernyataan ini mempresentasikan nilai-nilai ilmiah Mc. Luhan: Isi dari 

pesan yang menggunakan media adalah nomor dua dibandingkan dengan mediumnya (atau 

saluran komunikasi). Medium memiliki kemampuan untuk mengubah bagaimana kita berpikir 

mengenai orang lain, diri kita sendiri, dan dunia di sekeliling kita. (Abdul Karim : 2014) Akan 

tetapi Mc. Luhan tidak mengesampingkan pentingnya isi. Mc. Luhan merasa bahwa isi 

mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dibandingkan dengan yang di dapat di medium, 

meskipun sebuah pesan mempengaruhi keadaan sadar kita, tetapi medium lebih besar 

mempengaruhi keadaan alam bawah sadar kita. 

Pengaruh dari teknologi media terhadap masyarakat merupakan ide utama yang di balik 

Teori Ekologi Media. Dan berikut adalah asumsi dari Teori Ekologi Media: 1) Media melingkupi 
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setiap tindakan di dalam masyarakat, 2) Media memperbaiki persepsi kita dan 

mengorganisasikan pengalaman kita, 3) Media menyatukan seluruh dunia. 

Dalam perspektif  Mc. Luhan, media tidak dilihat dalam konsep yang sempit, seperti surat 

kabar, majalah, radio, televisi, film atau internet. Dalam konsep yang luas, Mc. Luhan melihat 

media sebagai apa saja yang digunakan oleh manusia. 

Menurut asumsi pertama teori ekologi media, manusia tidak dapat melarikan diri dari 

media. Dalam berkomunikasi, manusia mungkin saja tidak menggunakan media massa. Akan 

tetapi mereka tidak dapat menghindarkan diri dari berkomunikasi dengan menggunakan 

suara, kata, isyarat, yang memediasi mereka dalam menyampaikan pesan. Dalam keadaan 

sendiri pun, manusia senantiasa dikelilingi oleh media yang membawa pesan, yang dapat di 

interpretasikan. 

Asumsi kedua teori ekologi media melihat media sebagai sesuatu yang langsung 

mempengaruhi manusia. Cara manusia memberi penilaian, merasa dan bereaksi cenderung 

dipengaruhi oleh media. Mc. Luhan menilai media cukup kuat dalam membentuk pandangan 

kita atas dunia. 

Asumsi ketiga dari teori ekologi media telah memunculkan sebuah percakapan yang cukup 

popular: Media menghubungkan dunia. Mc. Luhan menggunakan istilah desa global (global 

village) untuk mendeskripsikan bagaimana media mengikat dunia menjadi sebuah system 

politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang besar. Walaupun frase ini hampir menjadi sesuatu 

yang klise akhir-akhir ini, Mc. Luhanlah hampir empat puluh tahun yang lalu yang merasa 

bahwa media dapat mengorganisasikan masyarakat secara sosial. Media elektronik secara 

khusus memiliki kemampuan untuk menjebatani budaya-budaya yang tidak akan pernah 

berkomunikasi sebelum adanya koneksi ini. 

Dampak dari desa global ini, menurut Mc. Luhan, adalah kemampuan untuk menerima 

informasi secara langsung. Akibatnya, kita harus mulai tertarik dengan peristiwa global, 

dibandingkan berfokus hanya pada komunitas kita sendiri. Ia mengamati bahwa “bola dunia 

tidak lebih dari sebuah desa dan bahwa kita harus merasa bertanggung jawab bagi orang lain. 
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Orang lain “sekarang terlibat di dalam kehidupan kita, sebagaimana kita terlibat dalam 

kehidupan mereka, berkat media elektronik” 

Dalam perkembangannya, media saat ini telah memasuki era elektronik. McLuhan beserta 

Quentin Fiore mengemukakan bahwa ada empat era atau zaman dalam sejarah media (West & 

Turner, 2008), yaitu : 

a. Era Tribal 
Pada era ini, pendengaran, penciuman dan perasa merupakan indra yang dominan. 

Selama era ini, semua berpusat pada telinga karena orang mendengar tanpa memiliki 

kemampuan sebenarnya untuk menyensor pesan-pesan. 

b. Era Melek Huruf  
Pada era ini ditekankan oleh adanya indra penglihatan, mata menjadi indra yang 

dominan. Jika era tribal ditandai dengan orang yang berbicara dan mendengar, era 

melek huruf merupakan masa di mana komunikasi tertulis berkembang. Dunia 

tertulis ini memiliki konsekuensi yang tak disengaja yang memaksa masyarakat untuk 

menjadi individualistis dibandingkan kolektivistik. Orang bisa mendapatkan 

informasi tanpa bantuan dari masyarakat. Ini merupakan permulaan di mana orang 

berkomunikasi tanpa harus bertatap muka. 

c. Era Cetak 
Penemuan mesin cetak menandai munculnya era cetak dan mulainya revolusi 

industri. Mesin cetak memungkinkan orang selain kaum elite untuk mendapatkan 

akses terhadap informasi. Era yang bergantung pada indra penglihatan ini 

menghasilkan populasi yang terfragmentasi karena orang dapat tetap berada dalam 

isolasi saat membaca media yang diproduksi secara missal. 

d. Era Elektronik 
Era ini ditandai dengan adanya telegraf, telepon, mesin ketik, radio dan televisi, dan 

telah membawa kita kembali ke era tribal dan pada komunikasi lisan. Era ini telah 

mengembalikan kita pada ketergantungan primitif akan berbicara satu sama lain. Era 

elektronik memungkinkan komunitas-komunitas yang berbeda di bagian dunia yang 

berbeda untuk tetap terhubung, konsep yang sama seperti global village. Era ini 

memungkinkan telinga dan mata serta suara untuk saling bekerja sama.  

Dalam era sekarang ini contohnya, teknologi internet berbasis aplikasi smartphone atau 

yang dengan mudah diakses melalui smartphone telah menjadi salah satu media komunikasi 

yang banyak diakses oleh masyarakat di seluruh dunia. Ini dikarenakan media internet 

memiliki teknologi canggih yang dapat menginformasikan sebuah pesan atau berita secara up 
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to date kepada masyarakat dan juga mudah diakses oleh siapa pun dengan adanya jaringan 

internet. 

Mc. Luhan menelaah bagaimana ia membandingkan sifat-sifat media yang berbeda, antara 

“media panas” (hot media) dan “media dingin” (cold media). Media panas menuntut level 

partisipasi khalayak yang rendah karena media jenis ini “extend one single sense in ‘high 

definition’ “ and are “well filled with data”. Sedangkan media dingin, sebaliknya memerlukan 

partisipasi yang tinggi dari khalayak. Medialah yang memperpanjang kemampuan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan, mengatasi kendala, memudahkan kehidupan. Media juga bisa 

mengubah lingkungan hidup yang lama dan menciptakan lingkungan hidup yang baru, dan 

bahkan bisa mengubah rasa persepsi manusia. Media juga menjadi bagian penting dari 

pemuasan diri manusia atas berbagai kebutuhan. Bagi Mc. Luhan, teknologi adalah 

perpanjangan manusia, kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan lingkungan baru 

untuk mendukung kehidupan manusia. 

Hal yang menarik, Mc. Luhan menyatakan bahwa televisi dapat dianggap sebagai medium 

dingin. Ia beragrumen bahwa TV adalah medium yang mengharuskan penontonya untuk 

terlibat secara aktif. Bahkan ia melihat bahwa televisi “melibatkan Anda. Anda harus 

bersamanya.” Walaupun begitu, dengan adanya zaman digital di hadapan kita, televisi harus 

memiliki makna baru yang bahkan mungkin tak pernah dibayangkan oleh Mc. Luhan. Apakah 

ia masih akan mengaggap televisi sebagai medium dingin saat ini? Dalam sebuah wawancara 

pribadi dengan ilmuan media Guido Stempel, Michael Bujega melaporkan bahwa Stempel 

menganggap televise “pasif kecuali remote control. Dalam hal ini televisi interaktif”. Bujega dan 

yang lainnya bertanya-tanya bagaimana Mc. Luhan akan menempatkan HDTV (high-defenision 

television), yang memiliki kualitas audio dan visual yang presisi dan jelas. 

Untuk menggambarkan media panas dan dingin, Mc. Luhan menganalisis debat presiden 

tahun 1960 antara John F. Kennedy dan Richard Nixon. Mc. Luhan menemukan bahwa bagi 

orang yang menonton debat ini di televisi, Kennedy menang karena ia telah menampilkan 

kepribadian yang objektif dan santai, sempurna untuk medium yang dingin. Bagi mereka yang 

mendengarkan melalui radio (medium panas). Nixon adalah pemenangnya. Ia dianggap panas. 

Jadi, medium memengaruhi persepsi orang lain. 
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Salah satu masalah paling sulit yang dihadapi masyarakat adalah kesenjangan antara 

kelompok-kelompok sosial seperti yang didefinisikan oleh kekayaan, ras, dan gender. Apa akar 

dari ketimpangan sosial dalam masyarakat? Kehidupan masyarakat menjadi lebih kompleks, 

mereka menjadi lebih terpecah-pecah ke dalam kelompok yang tidak sama sosial atau kelasnya. 

Orang dapat dikategorikan baik dari segi kekayaan moneter mereka, atau modal ekonomi, 

pendidikan dan budaya keluarga. Perbedaan ekonomi dan budaya dapat melanggengkan 

kesenjangan sosial. Kesenjangan dalam akses Internet adalah pelebaran antara laba, ras, dan 

kelompok pendidikan dari waktu ke waktu. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai 

kesenjangan digital. Upaya untuk menutup kesenjangan tersebut dengan mengurangi 

perbedaan modal ekonomi dengan subsidi komputer dan koneksi internet di lingkungan 

berpenghasilan rendah. 

Namun, akses yang sama tidak selalu diterjemahkan ke dalam persamaan sosial sesuai 

dengan kesenjangan pengetahuan. Kesenjangan antara informasi "kaya" dan "miskin". 

"Informasi-kaya" adalah mereka-mereka dengan tingkat superior terhadap pendidikan dan 

akses ke perpustakaan dari komputer rumah. "Si miskin" adalah informasi-miskin yang 

memiliki tingkat lebih rendah dari pendidikan dan sumber daya, akses informasi dan 

cenderung miskin secara ekonomi juga. Kesenjangan pengetahuan menyatakan bahwa 

penyebaran informasi menguntungkan kedua kelompok tetapi itu akan menguntungkan bagi 

mereka-meraka yang kaya, sehingga menyebabkan pelebaran perbedaan antara keduanya. 

Banyak penelitian telah mendokumentasikan bahwa kesenjangan informasi yang melebar 

dalam pemanfaatan media. (Abdul Karim : 2014) 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan studi deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
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Pendekatan kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini menggunakan metode 

historical research yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis 

dan objektif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, mensintesis dan 

memverifikasi bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang benar. 

Metode historical research ini pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab enam pertanyaan 

(5W + 1H) yang merupakan elemen dasar penulisan sejarah, yaitu what (apa), when (kapan), 

where (dimana), who (siapa), why (mengapa), dan how (bagaimana). Penelitian dilakukan 

langsung di lapangan, penelaahan dokumen dan membedah kumpulan teks. Dalam proses 

penulisan sejarah sebagai kisah, pertanyaan-pertanyaan dasar itu dikembangkan, jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus menjadi sasaran penelitian sejarah. 

Dalam melakukan penelitian ilmiah harus dilakukan teknik penyusunan yang sistematis 

untuk memudahkan langkah-langkah yang akan diambil. Begitu pula yang dilakukan penulis 

dalam penelitian ini, langkah pertama yaitu dengan melakukan studi literatur pada buku-buku 

yang membahas tentang Tabloid BOLA, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

Sumber-sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah 

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan 

sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah sedemikian rupa (Sugiyono, 2012:130). 

Dalam hal ini data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen dari lembaga lembaga 

terkait yang sesuai dengan keperluan penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah: 

a. Studi Deskriptif, Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan 

yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau 

efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Furchan 

(2004:447) Peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat 

perhatiannya, kemudian menggambarkan atau melukiskannya sebagaimana adanya. 

b. Dokumentasi, Dokumentasi memiliki arti barangbarang yang tertulis. Dalam 

pelaksanaannya, peneliti melakukan penyelidikan terhadap terhadap benda-benda 
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tertulis seperti buku, catatan, notulen, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data-data 

terkait sejarah, klarifikasi lapangan, dan pengambilan gambar-gambar yang dianggap 

perlu dalam penelitian. 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Spradley, 

yaitu model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh James Spradley pada tahun 1980. 

Spradley mengemukakan empat tahapan dalam analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu, 

Domain, Taksonomi, Komponensial, dan Tema Kultural. Penjelasannya sebagai berikut: 

- Analisis Domain, dalam penjelasan Sugiyono (2012: 256) dilakukan untuk memperoleh 

gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek 

penelitian. Data diperoleh dari grand tour dan minitour questions. Hasilnya adalah 

gambaran umum tentang obyek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. 

Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di permukaan, namun 

sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti. Permulaan 

penelitian, peneliti mengumpulkan data apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan 

gambaran umum dari sejarah tabloid BOLA, mulai dari awal terbitnya hingga mengakhiri 

perjalanannya setelah 34 tahun memberi warna pada dinamika olahraga nasional dan 

internasional. Semua kemungkinan data yang bisa digunakan dalam penelitian 

dikumpulkan satu per satu. Kemudian data yang berhasil dipilih berdasarkan kebutuhan 

peneliti dan dilakukan pengamatan terhadap data tersebut, sehingga peneliti dapat 

membuat kesimpulan awal. 

- Analisis Taksonomi, dalam penjelasan Sugiyono (2012: 261) adalah kelanjutan dari Analisis 

Domain. Domain-domain yang dipilih oleh peneliti, perlu diperdalam lagi melalui 

pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data dilakukan secara terus menerus melalui 

pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul 

menjadi banyak. Dengan demikian domain-domain yang telah ditetapkan menjadi cover 

term oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam. Dalam hal ini, peneliti mulai 

melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap data yang telah disusun. Apabila data 
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yang terkumpul dianggap kurang, peneliti akan melakukan pengumpulan data kembali 

dengan kriteria data. 

- Analisis Komponensial, Menurut Sugiyono (2012:264), pada Analisis Komponensial, yang 

dicari untuk diorganisasikan adalah perbedaan dalam domain atau kesenjangan yang 

kontras dalam domain. Data ini dicari melalui observasi, wawancara lanjutan, atau 

dokumentasi terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi 

tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat 

ditemukan. 

Setelah ditemukan kesamaan ciri atau kesamaan pola dari data dari analisis taksonomi, 

selanjutnya peneliti melakukan pengamatan yang lebih dalam untuk mengungkapkan pola-

pola tertentu dalam data. Dalam hal ini, peneliti melakukannya dengan mereka-reka data 

kehadiran teknologi dengan kekuatan jurnalisme. 

- Analisis Tema Kultural, menurut Faisal (1990) dalam Sugiyanto (2012: 264) merupakan 

upaya mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan 

ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, 

maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu “konstruksi bangunan” situasi sosial/obyek 

penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan 

penelitian, maka menjadi lebih terang dan jelas. 

 

Gambaran atau pola-pola tertentu yang ditenukan dalam data, kemudian oleh peneliti 

dihubung-hubungkan, dan direka-reka sehingga bisa terlihat gambaran secara utuh dan 

menyeluruh dari data yang telah terkumpul. Data yang sudah diolah dalam Analisis 

Komponensial, bisa jadi muncul hubungan saling mempengaruhi terjadinya pola-pola tertentu 

yang muncul. Sehingga sampai di sini, peneliti sudah mampu membuat kesimpulan awal 

mengenai “benang merah” atas permasalahan yang muncul di awal. Bisa saja terjadi, saat 

analisa tema kultural antara hasil analisa deskriptif data, ditemukan “benang merah” yang 

berbeda dengan kesimpulan awal dari peneliti. Sehingga ketika analisis ini sudah selesai, 

peneliti sudah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Tabloid BOLA merupakan tabloid yang banyak digemari masyarakat. Tabloid BOLA 

menyajikan informasi-informasi seputar sepak bola nasional dan internasional. Tabloid ini 
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terbit dua kali dalam sepekan, yaitu pada hari selasa dan hari jumat. Ciri khas dari tabloid ini 

ialah mengemas berita berita yang ada dengan sesuatu hal yang menarik seperti dengan 

adanya karikatur dan poster pada setiap edisi yang terbitkan. Karikatur yang disajikan 

biasanya membahas mengenai isu-isu yang sedang terjadi di dunia sepak bola, baik dalam 

negeri maupun luar negeri. Sedangkan poster yang disajikan berupa poster-poster lucu dan 

menarik untuk dikoleksi oleh para pembaca Tabloid BOLA.  

Awal pertama kali Tabloid BOLA terbit sebagai sisipan dalam harian Kompas pada 3 Maret 

1984. Pada era 1970-1980-an, Kompas hanya memberikan satu halaman untuk rubrik 

olahraga. Dengan hadirnya BOLA, diharapkan berita tentang olahraga bisa lebih banyak. 

Seperti namanya, BOLA memiliki fokus untuk memberitakan apa yang terjadi di dunia sepak 

bola.  

Namun, BOLA dirilis secara terpisah dalam format tabloid empat tahun tahun kemudian. 

Alasannya satu, karena ramai peminat. Alasan lain, tak bisa dilepaskan dari kebijakan bisnis 

perusahaan Kompas Gramedia pada masa lampau. BOLA yang mulanya hanya rilis sekali 

seminggu. Namun, di masa jayanya atau pada era 1997-2010, BOLA dirilis dua kali dalam 

seminggu 

BOLA sangat sering mengirimkan wartawannya untuk mengabarkan apa yang terjadi di 

turnamen besar. Agenda seperti memberikan laporan pandangan mata perihal apa yang terjadi 

di Piala Dunia langsung dari tempat kejadian adalah sebuah tradisi bagi media yang kini 

dipimpin oleh Weshley Hutagalung tersebut. 

Namun, hantaman tingginya biaya produksi yang menyangkut harga kertas, percetakan, 

dan distribusi diikuti kemajuan teknologi seolah tak memberi waktu untuk media tradisional 

bertahan, berbenah mencari solusi, tulis Christina M.S. Indiarti dalam artikelnya yang berjudul 

"Menemukan Asa di Akhir Masa" mengungkapkan, telah melakukan berbagai upaya agar 

Tabloid BOLA tetap hidup. 

Selama 34 tahun mewarnai dinamika dunia olahraga atlet, pengurus organisasi, dan 

individu olahraga nasional telah berkesempatan menjadi narasumber Tabloid BOLA. Dalam 

terbitan edisi terakhirnya, Tabloid BOLA akan memuat pendapat dan pandangan sejumlah 

atlet. Sasaranya ialah atlet, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. 
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Tabloid ini menyajikan peristiwa-peristiwa olahraga yang meraih masa keemasaannya 

dan dimuat di Tabloid BOLA 1984-2018. Edisi terakhir dari Tabloid  BOLA ialah kembali 

mengenang beragam liputan bersejarah yang sudah pernah mereka lakukan sebelumnya . 

Misalnya meliput Piala Dunia Meksiko 1986 hingga Piala Dunia Rusia 2018. Hal lain yang terjadi 

ialah menyajikan mengenai peristiwa-peristiwa Tabloid BOLA di Piala Eropa, Olimpiade, serta 

kenangan bersama Timnas Indonesia di berbagai ajang. 

Dikutip dari laman brilio.net sejumlah cover epik dari Tabloid BOLA: 

 

Gambar 1. Halaman Depan (Cover) Tabloid BOLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan peneliti  

 

Tabloid ini juga memuat foto dan cerita karyawan-karyawan BOLA yang bekerja hingga 

edisi terakhir terbit. Selain foto bersama, ditampilkan pula foto-foto masing-masing divisi 

https://www.brilio.net/foto/view/news/2018/10/17/153524/932461-tabloid-bola.jpg
https://www.brilio.net/foto/view/news/2018/10/17/153524/932463-tabloid-bola.jpg
https://www.brilio.net/foto/view/news/2018/10/17/153524/932460-tabloid-bola.jpg
https://www.brilio.net/foto/view/news/2018/10/17/153524/932464-tabloid-bola.jpg
https://www.brilio.net/foto/view/news/2018/10/17/153524/932465-tabloid-bola.jpg
https://www.brilio.net/foto/view/news/2018/10/17/153524/932466-tabloid-bola.jpg
https://www.brilio.net/foto/view/news/2018/10/17/153524/932468-tabloid-bola.jpg
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mulai dari redaksi. Halaman yang berisi foto-foto para tamu istimewa BOLA yang pernah 

berkunjung dalam kurun waktu 34 tahun. Mulai dari Juara Dunia Tinju Chris John, Pelatih AC 

Milan Gennaro Gattuso, hingga pesepakbola Belgia Radja Nainggolan. 

Pimpinan Redaksi Tabloid BOLA Weshley Hutagalung mengungkapkan bahwa  pihaknya 

dalam waktu dekat akan mengumumkan pernyataan resmi mengenai publikasi terakhir 

Tabloid BOLA. Tabloid BOLA menerbitkan edisi terakhirnya yang berjudul “Selesai, Terima 

kasih” pada Jum’at, 26 Oktober 2018. Tabloid ini mengakhiri perjalanannya setelah 34 tahun 

memberi warna pada dinamika olahraga nasional dan internasional. 

Jika dilihat dari beberapa halaman awal yang ada pada gambar diatas. Semua halaman 

awal yang diterbitkan oleh Tabloid BOLA merepresentasikan informasi mengenai isu-isu 

terhangat BOLA pada saat itu. Judul pada masing-masing edisi dikemas dengan bahasa yang 

menarik.  

 

 

SIMPULAN 

 

Kemunduran media-media cetak yang terjadi saat ini, disebabkan oleh kegagalan pihak 

media cetak dalam mengamati perubahan dunia, khususnya pada pola pikir masyarakat dalam 

mencari informasi.  Pihak media cetak tetap bertahan tanpa adanya inovasi yang 

menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi saat ini. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kehadiran teknologi memberikan pengaruh 

besar terhadap keberlangsungan kehidupan media. Riset ini menyajikan pola kekuatan 

jurnalisme Tabloid Bola dalam membingkai dinamika realitas olahraga di seluruh dunia. 

Diharapkan format kedalaman, angle, penyajian kompartemen BOLA diadopsi sebagai 

kekuatan untuk bermibgrasi di arena digital. 
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Abstrak 

 

Televisi merupakan salah satu   media yang masih digemari oleh masyarakat saat ini, 
informasi yang disajikan dikemas sedemikian sehingga berfungsi selain sebagai media 
informasi, pendidikan terlebih sebagai media hiburan. Program acara menjadi tolak ukur 
keberhasilan dari sebuah stasiun televisi. Kemasan program merupakan upaya untuk menarik 
minat menonton televisi. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kemasan program 
talk show Tonight’s Prime TimeNet TV episode Presiden Jokowi serta mengetahui alasan dibalik 
pembuatan dan penayangan episode ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah S-
O-R. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 
mengumpulkan data primer seperti wawancara dan dokumentasi (rekaman dan foto) dalam 
kegiatan shooting. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemasan program talk show Tonight’s 
Prime Time episode Presiden Jokowi dikemas secara informatif dan menghibur, dengan 
identitas program yaitu gaya dan pembawaan host yang khas, busana formal host, wawancara 
dan games, pengambilan gambar yang dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor dan di dalam 
studio serta kemasan bumper yang simple dan sederhana, dengan pesan yang disampaikan 
melalui gaya santai dan humoris.  Tonight’s Prime Time ingin menyajikan tayangan informatif, 
menghibur dengan gaya host yang santai dan humoris, wawancara langsung dengan pesan 
ringan dan menghibur untuk lebih mengenal sosok narasumber yaitu Presiden Joko Widodo 
dan kegiatannya di Istana Bogor pada hari libur. 

 

Kata Kunci: Kemasan Program, Net TV, Presiden Jokowi, Talk Show, Tonight’s Prime Time. 

 

PENDAHULUAN 

Signifikansi Penelitian 
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Tonight’s Prime Time adalah sebuah program talk show prime time Net TV yang dipandu 

oleh host Vincent dan Desta, serta co-host Hesti Purwadinata. Konsep talk show Tonight’s Prime 

Time memberikan informasi secara ringan, agar mudah dimengerti oleh penonton, dengan 

durasi tayang 60 menit. Dikemas secara santai, menghadirkan bintang tamu yang menghibur, 

informatif dan edukatif, didukung band ‘My Own Music’. Tayang reguler setiap hari Jum’at pada 

waktu prime time, pada pukul 19:00 WIB. Selama Bulan Ramadhan, Tonight’s Prime Time tayang 

setiap Senin hingga Jum’at pukul 21:00 WIB.  

Narasumber yang disajikan oleh Tonight’s Prime Time berbeda setiap harinya. Mereka 

yang diundang adalah orang-orang yang berpengalaman langsung dengan peristiwa atau topik 

yang diperbincangkan atau mereka yang ahli dalam masalah yang tengah dibahas. Narasumber 

dari berbagai macam kalangan, mulai dari selebriti, musisi, orang yang berkecimpung di dunia 

hiburan, hingga presiden sekalipun. Vincent dan Desta sebagai pembawa acara, menjadi 

sorotan. Pembawaan Vincent dan Desta yang jenaka, diharapkan dapat membangun suasana 

tanya jawab atau obrolan dengan narasumber yang lebih cair.  

Dari berbagai program di Net TV yang memiliki acara unggulan, yaitu program acara 

Tonight’s Prime Time dan Tonight Show. Sebuah tayangan atau program acara televisi, 

seringkali menimbulkan suatu identitas. Begitu juga dengan Tonight Show dan Tonight’s Prime 

Time, identik dengan host yang jenaka dan humoris, yaitu Vincent, Desta dan Hesti. 

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menggambarkan proses Net TV dalam 

mengemas program talk show Tonight’s Prime Time sehingga dapat memenuhi minat menonton 

televisi, terutama pada episode Presiden Jokowi, serta mengetahui alasan dibalik pembuatan 

dan penayangan Tonight’s Prime Time episode Presiden Jokowi. 

 

 

KAJIAN LITERATUR 

Media Massa 

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa adalah alat – alat dalam 

komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara cepat kepada audience yang luas dan 
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heterogen dan mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas 

(Nurudin, 2007). 

Media massa sangat dibutuhkan oleh khalayak luas karena memiliki beberapa fungsi yaitu 

dapat memberikan informasi, mendidik, memberi hiburan, dan melaksanakan kontrol sosial 

seperti yang dikatakan oleh para ahli. Menurut Tamburaka (2013: 39), Media massa 

merupakan istilah yang digunakan pada tahun 1920-an untuk memperkenalkan jenis media 

yang secara khusus dirancang untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Fungsi media 

massa diperjelas oleh Barus (2010) yakni memberikan informasi, mendidik, menghibur dan 

melaksanakan kontrol sosial.” 

Menurut Chaffee (Ardianto, 2007), ada lima jenis efek kehadiran media massa, yaitu: efek 

ekonomis, sosial, penjadwalan kegiatan, penyaluran/penghilang perasaan tertentu, pada 

perasaan orang terhadap media.  

Media massa juga menimbulkan efek kognitif, afektif dan behavioral Ardianto (2007) yaitu: 

1. Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi 
dirinya. Dalam efek kognitif ini tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak 
dalam mempelajari informasi yang bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan 
kognitifnya dengan melalui media massa, seseorang dapat memperoleh informasi. 

2. Efek afektif ini kadarnya lebih tinggi dari pada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa 
sendiri bukan hanya sekedar memberitahu khalayak tentang sesuatu tetapi lebih dari itu, 
khalayak di harapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah 
dan sebagainya. 

3. Efek behavioral merupakan suatu akibat yang ditimbulkan pada diri khalayak dalam bentuk 
perilaku, sifat, tindakan atau kegiatan. Efek ini akan mengungkapkan tentang efek 
komunikasi massa pada perilaku, sifat, tindakan dan gerakan khalayak yang akan tampak 
dalam kehidupan mereka sehari hari. 

 

Televisi 

Televisi merupakan suatu cerminan perilaku masyarakat. Salah satu jenis media massa 

yang mampu memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan sebagainya dengan berbagai sajian 

program acara dan informasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat luas adalah televisi, 

karena televisi dapat memberikan informasi dengan bentuk audio visual (Morissan, 2008). 

Televisi berasal dari kata tele dan vision, yang mempunyai arti masing-masing jauh (tele) 

dari bahasa Yunani dan tampak (vision) dari bahasa Latin. Jadi televisi berarti tampak atau 
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dapat melihat jarak jauh beragam tayangan mulai dari hiburan sampai ilmu pengetahuan ada 

dalam televisi, adanya beragam channel televise membuat masyarakat memiliki banyak pilihan 

untuk menyaksikan tayangan berkualitas (Ardianto, 2007). 

Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar dan radio siaran), 

yakni memberi informasi, mendidik, menghibur, dan membujuk. Tetapi fungsi menghibur lebih 

dominan pada media televisi. Pada umumnya tujuan utama khalayak menonton televisi adalah 

untuk memperoleh hiburan, selanjutnya untuk memperoleh informasi (Ardianto, 2007). 

Televisi dianggap sebagai media hiburan yang berperan penting dalam kehidupan sehari-

hari. Dimana program-program hiburan yang disajikan memang penting untuk melepaskan 

saraf-saraf setelah berjam-jam bekerja dan menyaksikan berita-berita atau informasi yang 

berat, hal tersebut terjadi baik didalam nengeri maupun luar negeri (Effendy, 2007). 

Selain itu, televisi juga merupakan sebuah identitas budaya, karena ikut berperan dalam 

mewujudkan majunya sebuah budaya sekaligus bisa mempengaruhi kemunduran. Terkadang, 

tayangan televisi sering digugat karena tidak seluruhnya sesuai dengan budaya sebuah 

masyarakat. Dalam konteks ini pula transformasi budaya melalui tayangan-tayanga televisi 

selalu mendapatkan perhatian yang sangat besar (Baksin, 2016). 

 

Program 

Kata “program” berasal dari bahasa Inggris programme atau program yang berarti acara 

atau rencana. Undang-Undang Penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata program untuk 

acara, tetapi menggunakan istilah “siaran” yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian 

pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Namun kata “program” lebih sering digunakan 

dalam dunia penyiaran di Indonesia daripada kata “siaran”, untuk mengacu kepada pengertian 

acara. Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi 

kebutuhan audiennya. Dengan demikian, program memiliki pengertian yang sangat luas 

(Morissan, 2008). 

Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran radio 

ataupun televisi secara keseluruhan. Sehingga memberikan pengertian bahwa dalam siaran 

keseluruhan terdapat beberapa program yang diudarakan   atau dapat dikatakan bahwa siaran 

keseluruhan satu stasiun penyiaran tersusun dari beberapa program siaran. Masing-masing 
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program siaran ini menempati slot waktu tertentu dan dengan durasi tertentu yang biasanya 

tergantung dari dari jenis programnya, apakah jenis hiburan, informasi iptek dan berita. Slot 

waktu masing-masing program ini dirancang sesuai demgam tema program itu (programming), 

sehingga menjadi satu jadwal siaran tiap harinya (Djaali, 2009). 

Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audien tertarik untuk 
mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran apakah itu radio atau televisi, Program 
dapat disamakan atau dianalogikan dengan produk atau barang (goods) atau pelayanan (series) 
yang dijual kepada pihak lain, dalam hal ini audien dan pemasang iklan. Dengan demikian, 
program adalah produk yang dibutuhkan orang sehingga mereka bersedia mengikutinya. 
Dalam hal ini terdapat suatu rumusan dalam dunia penyiaran yaitu program yang baik akan 
mendapatkan pendengar atau penonton yang lebih besar, sedangkan acara yang buruk tidak 
akan mendapatkan pendengar atau penonton. (Morissan, 2008). 

 
Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat 

banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya, apa saja bisa dijadikan program untuk 

ditayangkan di televisi, selama program itu menarik dan selama tidak bertentangan dengan 

kesusilaan, hukum dan peraturan yang berlaku, akan disukai audiens, karena itu pengelola 

stasiun penyiaran dituntut untuk memiliki kreativitas seluas mungkin untuk menghasilkan 

berbagai program yang menarik (Morissan, 2008). 

Jenis program umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu hiburan, 

informasi dan berita. Tetapi dari ketiganya dapat diperinci lagi menjadi jenis-jenis program 

yang lebih spesifik dan dengan nama yang bervariasi, seperti talent show, kompetitif show 

(Hidajanto, 2011). 

 

Talk Show 

Dalam menciptakan sebuah program, tim produksi harus memiliki banyak cara atau 

strategi agar dapat diterima oleh khalayak. Program televisi memiliki beberapa format, salah 

salah satunya adalah format talk show.  

Talk show, atau biasa disebut the talk program meliputi banyak format, antara lain, vox pop, 
kuis, interview baik dalam studio maupun diluar studio dan diskusi panel. Program ini tampil 
dalam bentuk sajian yang mengetengahkan pembicaraan seseorang atau lebih mengenai 
sesuatu yang menarik atau sedang hangat dibicarakan masyarakat. Talk show adalah program 
yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang 
dipandu oleh seorang pembawa acara (Wibowo, 2007: 67). 
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Pengertian lain mengenai Program talk show atau perbincangan adalah, “Program yang 

menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu 

oleh seorang pembawa acara (host). Mereka yang diundang adalah orang-orang yang 

berpengalaman langsung dengan peristiwa atau topik yang diperbincangkan atau mereka yang 

ahli dalam masalah yang tengah dibahas”. (Morissan, 2008). 

Talkshow memiliki ciri khusus yaitu:  

Penampilan host dan narasumber dalam satu panggung membicarakan suatu topik atau 
permasalahan. Program acara talkshow memiliki pengertian dan kepentingan yang hampir 
sama bahkan dapatdikatakan mencakup diantaranya wawancara, diskusi dan dialog. 
Wawancara merupakan siaran dalam bentuk tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk 
menggali fakta yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Diskusi adalah pembahasan 
bersama dengan moderator untuk memperoleh persamaan pendapat, dalam hal ini mengenai 
sifat pendapat yang berbeda. Sedangkan dialog adalah pembicaraan antara dua pihak atau lebih 
atas suatu topik untuk saling melengkapi. (Wibowo, 2007: 67). 

 
Tekanan pada program talk show menurut Wibowo (2007), bias pada aspek shownya atau 

pada program talknya: “1) Penekanan pada aspek show-nya. Ini berarti program talk atau 

pembicaraannya berkonteks pada program show-nya. 2)  Penekanan program pada program 

talk-nya, show sebagai ilustrasi saja atau daya tarik. Dalam program ini pembicaraan tidak 

terlalu terikat oleh show. Isi pembicaraan sangat dipentingkan”. 

Kualitas isi program talk show ditentukan oleh seoran presenter seperti yang 

dikemukakan oleh Wibowo (2007), “Program talk show di masa kini tidak lepas dari humor. 

Sebab kebanyakan talk show adalah hiburan. Namun, kendati pun hiburan, seorang presenter 

dapat tampil menghibur dengan humor murah dan humor tinggi. Dalam hal ini kualitas dari 

kecerdasan dan kemampuan keterampilan presenter yang menentukan”. 

Sedangkan tema yang diangkat menurut Wibowo (2007): 

Talk show bersifat dinamis, tidak terpaku pada aktualitas topik perbincangan. Menggunakan 
percakapan sederhana (casual conversation) dengan bahasa yang universal (untuk menghadapi 
heterogenitas khalayak). Diksi yang mudah dipahami oleh pendengar sehingga isi pembicaraan 
mudah ditangkap penonton. Wacana yang diketengahkan merupakan isu yang berkembang 
dan hangat di masyarakat. Ini lah yang membuat menarik acara ini karena menyuguhkan isu 
yang sedang hangat dan berkembang di masyarakat karena masyarakat ingin mengetahui lebih 
jauh perkembangan isu tersebut. Tema yang diangkat mestilah benar-benar penting (dianggap 
penting) untuk diketahui khalayak atau setidaknya menarik bagi pemirsanya. 
 
 
Kemasan Program 
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Kemasan (packaging) adalah aspek lain dari strategi pemasaran yang perannya semakin 

penting:  

Bagi pengelola program penyiaran, kemasan dapat diartikan sesuatu yang perlu dilakukan 

untuk menarik perhatian audience antara lain misalnya: pembawa acara (presenter), busana 

yang dikenakan, penampilan latar belakang (background), bumper program yang menarik. 

Kemasan program menjadi penarik bagi penonton untuk memberikan perhatian pada suatu 

program sehingga mampu memberikan kesan pertama yang baik. Kemasan program 

dipandang sebagai cara yang penting untuk berkomunikasi dengan audien dan cara untuk 

menciptakan kesan terhadap program di memori penonton. Kemasan dapat digunakan sebagai 

cara untuk menunjukkan citra dan identitas program. Aspek teknis suatu kemasan program, 

misalnya warna yang digunakan atau gaya penyajian memberikan kontribusi terhadap daya 

tarik yang memengaruhi audien untuk mengonsumsi suatu program selain aspek 

fungsionalnya (Morissan, 2008). 

 

Teori Uses and Gratifications 

Teori Uses and Gratifications menjelaskan bahwa komunikan dalam hal ini penonton 

televisi memilih berbagai program yang disajikan media televisi untuk memenuhi 

kebutuhannya. Hal ini terkait dengan khalayak aktif dan penuh perhatian ketika media dalam 

hal ini program acara televisi menyampaikan sejumlah fungsi yang dipercayai dapat memberi 

nilai tambah atau sesuatu yang berharga. 

Pendekatan ini pertama kali dikemukakan oleh Elihu Katz pada 1959 melalui hasil 

penelitian yang dilakukannya bahwa komunikan dalam hal ini ketika memperoleh informasi 

dari media menunjukan bahwa orang yang berbeda dapat menggunakan pesan komunikasi 

massa yang sama untuk kegunaan yang berbeda-beda. (Effendy, 2007) 

Teori uses and gratifications dari Blumer dan Katz (Nurudin, 2007) mengatakan bahwa: 

Pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. 
Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna 
media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi 
kebutuhannya, artinya, teori uses and gratifications mengasumsikan bahwa pengguna 
mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. 

 

Sementara, kebutuhan manusia menurut Maslow (Nurudin, 2007): 

1. Kebutuhan Fisiologis 
Merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia. Antara lain ; pemenuhan kebutuhan 
oksigen dan pertukaran gas, cairan (minuman), nutrisi (makanan), eliminasi, istirahat dan 
tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, serta seksual. 
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2. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan 
Dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik, meliputi 
perlindungan dari ancaman terhadap tubuh dan kehidupan seperti kecelakaan, penyakit, 
bahaya lingkungan, dll. Perlindungan psikologis, perlindungan dari ancaman peristiwa atau 
pengalaman baru atau asing yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. 

3. Kebutuhan rasa cinta 
Kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, 
persahabatan, dan kekeluargaan. 

4. Kebutuhan akan pengargaan  
Berkaitan dengan kebutihan manusia untuk mendapatkan penghormatan  dan  perasaan 
dihargai oleh orang lain serta pengakuan dari orang lain. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri. 
 

Sehingga dalam hal ini media membuatkan program untuk mememenuhi kebutuhan khalayak 

penontonnya agar dapat memenuhi kepuasannya. 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

Kemasan Program Talk Show Tonight’s Prime 

Time Episode Presiden Jokowi 

Fokus Penelitian: 

Berfokus pada kemasan program acara Talk Show dalam menarik minat penonton 

televisi. Dalam hal ini, peneliti melakukan studi kasus pada program Tonight’s Prime 

Time di NET TV. Terkait proses pengemasan program Tonight’s Prime Time di NET 

TV dalam mememnuhi kebutuhan penonton televisi pada episode Presiden Jokowi. 

 

Metodologi 

Penelitian: 

Kualitatif 

(Studi Kasus)  
 

Pertanyaan Penelitian: 

● Mengapa program Tonight’s Prime 

Time membuat dan menayangkan 

episode Presiden Jokowi? 

● Bagaimana kemasan program Talk 

Show Tonight’s Prime Time NET TV 

Episode Presiden Jokowi dalam 

menarik minat menonton televisi? 

Hasil Penelitian: 

Menggambarkan kemasan program talk show Tonight’s Prime Time Net TV 

episode Presiden Jokowi dalam memenuhi kebutuhan penonton televisi. 

 

 

Teori 

Penelitian: 

Uses and 

Gratifications 
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METODE PENELITIAN 
 

Metode Pengumpulan Data 
 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus bersifat 

deskriptif kualitatif. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti 

mengamati dan menyelidiki secara cermat sprogram televisi Talk show Tonight Prime Time 

episode Presiden Jokowi mulai dari peristiwa, aktivitas, proses, individu maupun kelompok 

dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan program sampai kepada program tersebut 

ditayangkan. Pada kasus ini, penulis menumpulkan informasi secara lengkap dengan 

menggunakan berbagai prosedur seperti mengumpulkan dan mengamati serta menganalisis 

dokumen dan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat pada proses pembuatan 

program acara Talk show Tonight Prime Time episode Presiden Jokowi. 

 

Data Primer 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan wawancara. Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara 

dengan produser program, host dan penonton. Wawancara dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara agar pertanyaan terarah. Adapun pertanyaan dalam wawancara yang 

dilakukan terkait dengan perencanaan produksi, dan produksi serta pasca produksi dengan 

tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai objek penelitian. Sedangkan wawancara 

dengan penonton dilakukkan untuk mengetahui kebutuhan informasi yang diperolehnya dari 

program Talk show Tonight Prime Time episode Presiden Jokowi. 

 

Data Sekunder 

 

Data sekunder yang mendukung penelitian ini melalui berbagai referensi, salah satunya 

website resmi dari netmedia.co.id dan channel Youtube Tonight’s Prime Time Net. Yang 

didalamnya terdapat informasi, konten dan cuplikan tayangan Tonight’s Prime Time untuk 

mengetahui kemasan program Tonight’s Prime Time Net TV dalam memenuhi kebutuhan 
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penonton program tersebut. Selain itu juga dokumen berupa hasil foto atau dokumentasi 

audio video pada saat kegiatan shooting Program Talk Show Tonight’s Prime Time episode 

Presiden Jokowi saat  berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor pada (out door) dan 

dokumen foto di studion Net TV (in door). 

Penentuan Informan 

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian, penulis 

menetapkan informan yang diwawancara mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan hal 

yang dibutuhkan oleh penulis. Dalam hal ini penulis mewawancari produser program, host dan 

penonton. Hal ini sangat membantu penulis untuk mendapatkan data-data terkait kemasan 

program talk show Tonight’s Prime Time Net TV episode Presiden Jokowi dalam memenuhi 

kebutuhan penonton televisi. 

Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan 

penulis dilapangan. Data tersebut terkumpul baik melalui wawancara mendalam maupun 

mengamati dokumen-dokumen terkait, dalam hal ini, dokumen berupa hasil foto atau 

dokumentasi rekaman pada saat kegiatan shooting Tonight’s Prime Time sedang berlangsung 

studio maupun di Istana Kepresidenan Bogor. Data tersebut diklarifikasi ke dalam kategori-

kategori tertentu. Memberikan uraian terperinci dari kasus yang diteliti, setelah itu dilakukan 

penarikan kesimpulan. 

Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data 

kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi, baik yang 

diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi dalam hal ini pengamatan terhadap 

dokumen berupa audio video dan foto ketika kegiatan berlangsung baik in door maupun out 

door.. Tahap analisis data memegang peran penting dalam riset kualitatif yaitu sebagai faktor 

utama penilaian kualitas riset. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

data dari Miles dan Huberman, yaitu: 

a. Pengumpulan Data  
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Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan 

mengumpulkan data melalui hasil wawancara dan dokumen seperti script, dokumentasi foto 

dan dokumentasi audio video yang terkait dengan kemasan program talk show Tonight’s 

Prime Time Net TV episode Presiden Jokowi dalam memenuhi kebutuhan penonton televisi. 

b. Reduksi Data  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

Dalam penelitan ini setelah melakukan pengumpulan data, data-data yang terkait dengan 

kemasan program talk show Tonight’s Prime Time Net TV episode Presiden Jokowi dalam 

mememnuhi kebutuhan penonton televisi, kemudian direduksi untuk digolongkan ke dalam 

tiap permasalahan sehingga data dapat ditarik kesimpulan-kesimpulannya. 

c. Penyajian Data  

Penyajian data ini dilakukan untuk mempermudah penulis agar dapat mendeskripsikan 

data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai kemasan program talk show Tonight’s 

Prime Time Net TV episode Presiden Jokowi dalam memenuhi kebutuhan penonton televisi. 

d. Kesimpulan dan Verifikasi  

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2008: 

252). Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung 

oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan 

memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam 

penelitian ini. 

Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber, dalam 

hal ini peneliti melaksanakan kegiatan wawancara mendalam terhadap informan yang telah 
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peneliti pilih dan dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda untuk kemudian 

mendapatkan hasil penelitian yang relevan terkait kemasan program talk show Tonight’s Prime 

Time episode Presiden Jokowi dalam memenuhi kebutuhan penonton televisi. 

 

 

PEMBAHASAN 

Tonight’s Prime Time adalah sebuah program talk show prime time Net TV dipandu oleh 

host Vincent, Desta dan Hesti Purwadinata dengan durasi tayang 60 menit. Dikemas secara 

santai, menghadirkan bintang tamu dengan tujuan menghibur, informatif dan edukatif. 

didukung dengan band My Own Music. Tonight’s Prime Time tayang reguler setiap hari Jum’at 

pada waktu prime time, yaitu pukul 19:00 WIB. Sedangkan selama Bulan Ramadhan, Tonight’s 

Prime Time tayang setiap Senin hingga Jum’at pukul 21:00 WIB.  

Tonight’s Prime Time episode Presiden Joko Widodo adalah episode spesial karena 

menghadirkan seorang Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Episode ini mengupas 

tentang kegiatan Presiden Joko Widodo ketika berlibur di Istana Bogor. Kegiatan yang 

ditampilkan diantaranya memberi makan kambing dan ikan, menyapa pengunjung Istana 

Bogor, melayani swafoto dengan pengunjung, bermian games tebak bibir dan heads up dengan 

pengunjung yang hadir di Istana Bogor serta host Vincent dan Desta menanyakan hal-hal terkait 

Presiden Joko Widodo seputar keluarga, istri, anak dan cucu. 

Berikut adalah struktur organisasi program Tonight’s Prime Time: 
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Sumber: Data Perusahaan 

 
Gambar 2. Struktur Organisasi Program 

 

Talk Show 

 

Program talk show Tonight’s Prime Time Episode Presiden Jokowi dimulai dengan 

pembukaan yang dilakukan di studio Net Tv, dengan memeperkenalkan acara, host yaitu 

Vincent, Desta dan Hesti Purwadinata, selnjutnya menyampaikan narasumber kali ini yaitu 

seorang Presiden Joko Widodo yang akan dibahas mengenai apa yang dilakukan seorang 

Presiden di hari libur yaitu di Istana Negara Bogor.  

Tidak seperti biasanya yang hanya dilakukan pada in door, kali ini kegiatan dilakukan juga 

di out door yaitu saat mewawancari Presiden di Istana Bogor. Biasanya narasumber yang 
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dihadirkan akan ditanyakan berbagai pertanyaan yang sedang hangat terjadi, dan narasumber 

akan menjelaskan jawabannya. Pada episode kali ini, narasumber tidak hanya menjelaskan 

namun juga memperlihatkan penjelasan jawabannya berupa kegiatan yang dilakukan di hari 

libur. 

Pengembangan pertanyaan yang dilakukan pada episode kali ini dikembangkan hanya 

pada kegiatan Presiden Jokowi mengisi hari liburnya di Istana, hal yang lain yang tidak terkait 

dengan hari libur Presiden adalah ketia Vincent dan Desta menanyakan tentang kapan terakhir 

Presiden menyopiri Ibu Iriana, dan terahir nonton dengan Ibu Negara, selain itu Vincent 

menanyakan tentang pengalaman Pak Joko Widodo naik golf car berdua dengan Presiden 

Obama, obrolan seperti apa yang menjadi bahan berbincang berdua. 

Talk show Tonight’s Prime Time episode Presiden Jokowi, tidak terpaku pada aktualitas 

topik perbincangan sehingga acara ini lebih menekankan kepada Show bukan pada penekanan 

Talk, juga dengan menyajikan ciri khas talk show Tonight’s Prime Time yaitu kejenakaan host 

dan games, tidak terlalu fokus pada pertanyaan (wawancara) yang berat namun ringan. Tidak 

seperti talk show lainnya yang memang lebih berat kepada isi informasi. Pada   talk  show 

Tonight’s Prime Time episode Presiden Jokowi pertanyaan yang dilontarkan hanya yang ringan-

ringan saja, dan menampilkan kekuatan games yang dipandu Hesti. 

Seperti yang disampaikan Win produser Tonight’s Prime Time: 

Kemasan program talk show identik dan sesuai dengan pembawaan Vincent dan Desta 
sebagai pembawa acara utama, lebih fokus kepada pertanyaan-pertanyaan untuk menggali 
informasi dari narasumber, selain itu mereka berdua juga membangun suasana tanya jawab 
antara pembawa acara dengan narasumber seperti mengobrol biasa, cair dan santai. Karena 
mereka berdua aslinya memang memiliki sifat yang humoris dan jenaka. Vincent dan Desta kan 
juga memang sudah lama saling kenal, jadi chemisty mereka berdua tidak perlu diragukan lagi. 
Kemudian juga ada Hesti yang tidak kalah jenaka dengan Vincent dan Desta, perannya juga 
tidak kalah penting. Karena ia lebih difokuskan untuk membawakan acara selingan, yaitu ketika 
telah memasuki segmen tertentu seperti games (Win, 25 April 2018). 

 
Kemasan program talk show Tonight’s Prime Time episode Presiden Jokowi dikemas secara 

santai, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan karakter host ringan dan santai, 

terdapat segmen hiburan di akhir yaitu games yang dipandu Hesti.  

 

Percakapan Sederhana, Ringan, Mudah di Pahami 
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Percakapan yang digunakan oleh host Vincent dan Desta menggunakan percakapan 

sederhana (casual conversation) dengan bahasa yang universal (untuk menghadapi 

heterogenitas khalayak). Diksi yang mudah dipahami oleh penonton, sehingga isi pembicaraan 

mudah diterima oleh penonton. Tema yang diangkat mestilah benar-benar penting (dianggap 

penting) untuk diketahui khalayak atau setidaknya menarik bagi pemirsanya. Narasumber 

pada episode Tonight’s Prime Time kali ini adalah Presiden Joko Widodo. Dan kegiatan 

pengambilan gambar hampir seluruhnya mengambil setting background di Istana 

Kepresidenan Bogor. 

 

Kegiatan Acara 

 

Pola acara program talk show Tonight’s Prime Time sendiri, yaitu step pertama adalah 

pembukaan. Pembukaan yang didalamnya terdapat pengenalan acara, host, narasumber, dan 

topik yang akan diperbincangkan. Selanjutnya masuk pada rangkaian diskusi utama, yaitu 

pertanyaan awal, yang biasanya bersifat terbuka (membutuhkan penjelasan), lalu 

pengembangan pertanyaan lanjut atas tanggapan atau penjelasan dari narasumber, kemudian 

sambungan interaktif dengan bincang-bincang antara narasumber utama dengan narasumber 

lain. Yang terakhir adalah penutup, yaitu berupa kesimpulan dari episode spesial bersama 

Presiden Joko Widodo, ucapan terima kasih kepada narasumber dan seluruh elemen yang 

terlibat, serta salam penutup untuk penonton di rumah dan di studio. 

 

Tema Aktual Sedang Hangat Terjadi 

 

Kemasan program Tonight’s Prime Time episode spesial bersama Presiden Joko Widodo, 

jika dilihat dari segi talk show, tema yang diangkat ialah tema yang ringan tentang keseharian 

Presiden di Istana seperti bersepeda santai di pagi hari, berkeliling melihat satwa peliharaan 

Pak Joko Widodo di Istana Bogor. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan host kepada Pak 

Joko Widodo juga pertanyaan perihal keluarga, pengalaman Pak Joko Widodo sebagai kepala 

negara, selera musik Pak Joko Widodo yang sudah ditayangkan di media sosial youtube.  
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Dalam hal Tema yang diangkat mestilah benar-benar penting (atau dianggap penting) 

untuk diketahui khalayak atau setidaknya menarik bagi pemirsanya, Tonight’s Prime Time 

episode spesial bersama Presiden Joko Widodo, ingin menghadirkan sesuatu yang langka yakni 

berbincang dengan Presiden RI, untuk temanya sendiri dihadirkan dengan keseharian Presiden 

dihari libur, sangat ringan, karena kekuatan dari Presiden itu sendiri sudah cukup untuk 

menganggap tayangan itu benar-benar penting. 

“Kita ingin menayangkan episode yang mengibur dan informatif kepada penonton. Ini 
momentum langka, kapan lagi bisa ada narasumber seorang presiden di Tonight’s Prime 
Time. Maka dari itu, kita memanfaatkan betul kesempatan ini. Ingin membagikan suatu 
konten yang menarik kepada penonton. Supaya penonton terhibur dengan kombinasi host 
dan narasumber yang disajikan. Lalu penonton dapat mengenal lebih jauh seperti apa 
sosok Pak Joko Widodo dan kegiatan Pak Joko Widodo ketika sedang libur di Istana 
Kepresidenan Bogor.” (Win, 25 April 2018). 
 

 
Sumber: Sosial Media Tonight’s Prime Time 

Gambar 3. Host ketika bersepeda dengan Presiden 

 

Gambar 3. Di atas adalah ketika host Vincent dan Desta bersepeda santai dengan Presiden 

Joko Widodo. Dalam suasana tersebut, Vincent dan Desta berbincang-bincang santai dengan 

Presiden Joko Widodo seputar hewan peliharaannya, yaitu kambing yang sempat muncul di 

vlog Presiden Joko Widodo dalam channel Youtubenya. Karena pada waktu itu, kambing 

tersebut baru lahir dan masih kecil. Setelah bersepeda, narasumber mengajak host Vincent dan 

Desta ke kandang kambing untuk melihat kambing peliharaan Pak Joko Widodo. 
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Terkait tema, karena ini program talk show, dan  mengambil tema tentang kegiatan 

narasumber yakni Presiden ketika libur di Istana, Win selaku produser Tonight’s Prime Time 

menuturkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan pun ringan seputar kegiatan 

liburan narasumber. 

Karena memang shooting di Istana Bogor, di hari Sabtu, ketika Bapak libur, maka dari itu 
kita ingin lebih santai. Jadi hanya seputar kegiatan Bapak di Istana aja ketika beliau libur. Seperi 
bersepeda pagi ataupun memberi makan satwa peliharaan Bapak. Dari segi pertanyaan pun, 
bisa dibilang ringan dan dekat dengan keseharian Bapak. Seperti tentang keluarga, apapun 
yang viral jika Bapak mengunjungi suatu tempat dan mengenakan pakaian tertentu, serta 
pengalaman Bapak lainnya. Walaupun memang ada pertanyaan tentang bangsa dan negara ini, 
menyesuaikan dengan kapasitas Bapak sebagai seorang Presiden. Agar ada pesan atau makna 
yang dapat penonton ambil nantinya (Win, 25 April 2018). 

 
 

 
 
 
 
 
Sumber: Channel 
Youtube Tonight’s Prime 
Time 

 
Gambar 4. Host 
bersama Pak Jokowi di 
kandang kambing 
Istana 

 

Gambar di atas adalah ketika host Vincent dan Desta bersama nara sumber Pak Joko 

Widodo sedang berada di kandang kambing di Istana Bogor. Karena seperti diketahui di 

vlognya, Pak Joko Widodo memiliki peliharaan, yaitu salah satunya kambing. Host diajak oleh 

nara sumber ikut memberi makan kambing peliharaan di Istana tersebut.  

Dengan tingkah konyol host Vincent dan Desta, berbicara dengan kambing yang masuk 

vlog Pak Joko Widodo. Tingkah konyol host menjadi hiburan tersendiri dan seperti telah 

menjadi identitas program Tonight’s Prime Time. Host Vincent dan Desta menanyakan perihal 

kambing peliharaan tersebut, yang menurut nara sumber memelihara dan merawat kambing 

upaya refreshing, melakukan hal yang ringan-ringan dan tidak melulu harus sibuk dengan tugas 

kenegaraan.  
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Wacana yang diketengahkan merupakan isu atau tren yang sedang berkembang dan 

hangat di masyarakat. 

 

Untuk narasumber pada episode ini host banyak mempergunakan pertanyaan ringan 

seputar vlog yang diupload narasumber sebagai isu atau tren yang sedeng bekembang dan 

hangat di masyarakat dan kegiatan keseharian serta hal-hal terkait kegiatan bersama istri dan 

keluarga. 

Host memulai pertanyaan yang sedikit menyinggung wawasan narasumber dengan 

menanyakan harapan narasumber sebagai Presiden untuk Negara Indonesia, Pak Joko Widodo 

berharap negara ini menjadi negara maju, yang tidak melupakan karakter serta nilai-nilai luhur 

Indonesia 

Vincent menambahkan dengan statement bahwa yang dikenal atau kesan orang luar negeri 

terhadap masyarakat Indonesia adalah keramahan orang Indonesia dan keberagaman budaya 

di Indonesia. Kemudian Pak Joko Widodo menambahkan bahwasanya itulah kekuatan kita 

(Indonesia). Nilai-nilai luhur Indonesia lah yang menjadikan kekuatan masyarakat kita.  

Setelah itu, Vincent dan Desta diajak narasumber melihat hewan peliharaan lain di Istana 

Bogor, yaitu ikan-ikan peliharaan Pak Joko Widodo. Tentu masih dengan menggunakan sepeda 

yang digunakan masing-masing oleh Pak Joko Widodo dan host.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Channel Youtube Tonight’s Prime Time 

 
Gambar 5. Host dan Pak Jokowi memberi makan ikan 
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Gambar 5. berikut adalah moment ketika Vincent dan Desta melihat-lihat ikan yang 

dipelihara di sepanjang sungai kecil di Istana. Vincent, Desta dan Pak Joko Widodo berbincang 

tentang jenis ikan apa saja yang Pak Joko Widodo pelihara di Istana. Vincent, Desta dan Pak 

Joko Widodo tidak lupa untuk memberi makan ikan-ikan tersebut. Kejenakaan host lagi-lagi 

ditampilkan saat memberi makan ikan.  

Vincent kembali melontarkan pertanyaan ringan mengenai area yang disukai oleh cucu 

Pak Joko Widodo ketka sedang berada di istana. Lalu Pak Joko Widodo mengutarakan bahwa 

cucunya lebih senang jika diajak ke area kandang kambing dan ikan di sungai. Selanjutnya, nara 

sumber mengajak Vincent dan Desta berkeliling Istana Bogor dengan menggunakan golf car.  

 

 

Sumber: Sosial Media Tonight’s Prime Time 

Gambar 6. Host dan Pak Jokowi menaiki golf car 

 

Gambar 6. Moment ketika Vincent dan Desta berada di atas golf car bersama Pak Joko 

Widodo. Host berbincang-bincang santai dengan Pak Joko Widodo di atas golf car, dengan 

pengawalan ketat Paspampres di sekitarnya, dan juga masyarakat atau pengunjung Istana yang 

terlihat antusias melihat dan mendekat kearah Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo sendiri yang 

menjadi supir Vincent dan Desta untuk berkeliling Istana Bogor.  
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Terkait dengan menjadi supir tamu, Vincent menanyakan mengenai kegiatan tersebut dan 

Pak Joko Widodo menjawab bahwasanya setiap ada tamu kenegaraan baik itu Raja, Presiden 

atau Perdana Menteri sekalipun, Pak Joko Widodo sendirilah yang biasa menjadi supir untuk 

menemani tamu negara berkeliling Istana sambil berbincang diatas golf car.  

Desta memberi pertanyaan kapan terakhir kali Pak Joko Widodo nyetirin Ibu Iriana. Pak 

Joko Widodo mengutarakan bahwa sudah lama tidak nyetirin Ibu Irian sejak menjadi Walikota 

Solo, pertanyaan berlanjut kapan terakhir kali nonton bioskop dengan Ibu Iriana, sampai lagu 

yang didengarkan Pak Joko Widodo ketika sedang di dalam mobil. Pak Joko Widodo 

mengutarakan bahwa musik-musik barat atau band-band rock seperti Metallica, Lamb of God, 

Judas Priest, Napalm Death, Megadeth dan Led Zepellin. Akan tetapi jika musik atau musisi dari 

Indonesia, Pak Joko Widodo suka mendengarkan Slank, Burgerkill, dan Superman is Dead.  

Pak Joko Widodo juga menyempatkan diri untuk swafoto, bersalaman dan menyapa 

pengunjung yang hadir di Istana Bogor. Sesekali nara sumber berbincang dengan pengunjung 

yang hadir di Istana Bogor. Pak Joko Widodo juga bercerita bahwa dirinya sering berinteraksi 

langsung dengan pengunjung Istana Bogor, ketika sedang jogging. Wawancara berlanjut 

tentang kreativitas generasi muda saat ini. Nara sumber menilai generasi muda bangsa ini dari 

sisi kreativitas, inovasi dan kepandaian tidak kalah dengan anak-anak muda dari negara-negara  

 

lain.  

Selanjutnya nara sumber mengajak Vincent dan Desta untuk makan di salah satu cafe dekat 

Istana Bogor. Dalam perjalanan menuju café dengan menggunakan golf car, Vincent 

Sumber:  
Channel Youtube Tonight’s 

Prime Time 

 
Gambar 7.  

Nara Sumber makan 
bersama host 
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menanyakan tentang pengalaman Pak Joko Widodo naik golf car berdua dengan Presiden 

Obama, obrolan seperti apa yang menjadi bahan berbincang berdua, dan Desta dengan nada 

bercanda bertanya kepada Pak Joko Widodo kurus karena diet atau karena stres. Pertanyaan 

yang dilontarkan host menggelitik dan berhubungan dengan pengalaman Pak Joko Widodo 

sebagai Presiden RI. 

Gambar di atas adalah suasana ketika host makan bersama dengan Pak Joko Widodo. Desta 

menanyakan tentang hal yang membuat nara sumber rindu dengan keluarga. Nara sumber 

bercerita bahwa dirinya paling rindu dengan cucunya, karena sedang lucu-lucunya.  Lalu Desta 

bertanya tentang Kaesang, anak bungsu Pak Joko Widodo, hal apa yang kemudian menjadi 

bahan cerita Kaesang dengan Pak Joko Widodo. Kemudian Desta juga menanyakan apakah 

Kaesang bercerita tentang asmara kepada Pak Joko Widodo.  

Nara sumber pun menjawab bahwa dirinya sering curhat dengan Ibu Iriana, namun jika 

masalahnya berat Pak Joko Widodo curhat dengan Ibunda. Kemudian Vincent memberikan 

pernyataan bahwa apa yang digunakan dan apa yang Pak Joko Widodo lakukan sering menjadi 

viral di media sosial. Seperti misalnya jaket bomber Jokowi, sepatu Jokowi, payung Jokowi, lalu 

tempat pangkas rambut yang Pak Joko Widodo kunjungi bersama Kaesang, kemudian kedai 

kopi yang pernah Pak Joko Widodo datangi juga sekarang sangat laku sekali. Pak Joko Widodo 

mengunjungi dan datang ke tempat tersebut sebagai bentuk apresiasi dan upaya memperkuat 

brand produk-produk dalam negeri, agar bisa berkompetisi dan bersaing dengan produk-

produk luar negeri.  

Desta juga menanyakan zaman ketika Pak Joko Widodo muda dan dengan zaman generasi 

muda saat ini, yang dijawab oleh nara sumber bahwa saat dirinya muda, telefon saja tidak ada. 

Sedangkan sekarang komunikasi atau janjian bisa lewat SMS atau Whatsapp, informasi saat ini 

juga sangat cepat didapat.  

Vincent bertanya kepada Pak Joko Widodo, ada berapa group Whatsapp yang Pak Joko 

Widodo ada didalamnya. Pak Joko Widodo menjawab tidak ada. Dengan jenaka Desta 

bagaimana jika mereka bertiga membuat group Whatsapp dengan nama trio asik yang 

didalamnya hanya ada Vincent, Desta dan Pak Joko Widodo.  
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Nara sumber ahli pada bidangnya 

 

Nara sumber dalam Program Tonight’s Prime Time kali ini memang spesial, kekuatannya 

sebagai nara sumber ahli sudah tak dapat diragukan karena posisinya sebagai Presiden 

Republik Indonesia, sehingga untuk acara ini nara sumber tak tergantikan. 

Program Tonight’s Prime Time sangat beruntung karena tidak harus mengajukan 

permohonan untuk meminta waktu wawancara, tetapi nara sumber menghubungi untuk 

dimasukkan dalam acara Tonight’s Prime Time. Win selaku produser program Tonight’s Prime 

Time menceritakan ketika ia mendapatkan kabar Tonight’s Prime Time akan shooting bersama 

Presiden Joko Widodo: 

Kita masih disibukan dengan liveTonight’s Prime Time, tgl 23 Februari 2018 pukul 19:48. 
Kemudian dapat kabar dari Biro Pers Istana Negara kalau besok (sabtu) Bapak ‘oke’ untuk 
shooting bersama. Tangan gemetaran parah pas denger dapat telfon kaya gitu. Malamnya saya 
langsung present ke Mas Tama, bersama Mbak Anggi dan Mas Ikhsan, terkait persiapan untuk 
shooting besok hari (Via, 25 April 2018). 

 
Kemudian Vincent dan Desta juga menuturkan bahwasanya Presiden Joko Widodo lah 

yang meminta tim Tonight’s Prime Time untuk datang ke Istana Kepresidenan Bogor, untuk 

kemudian diwawancarai oleh Vincent dan Desta di program Tonight’s Prime Time. Hal tersebut 

dikuatkan dengan pernyataan Win selaku produser Tonight’s Prime Time berikut: 

Pak Jokowi yang mengundang tim Tonight’s Prime Time untuk datang langsung ke Istana 
Bogor. Pak Jokowi ingin diwawancara di program acara Tonight’s Prime Time. Episode ini 
dibuat dan ditayangkan agar penonton semua terhibur dengan tayangan ini. Selain itu, supaya 
penonton mengenali lebih dalam siapa sebetulnya figur Presiden Jokowi ini, dan seperti apa 
gambaran dan potret kegiatan Bapak di Istana Bogor ketika rehat dari aktivitas kenegaraan 
(Via, 25 April 2018). 

 
Sebelum tayanganya suatu program acara, dibutuhkan persiapan yang matang untuk 

mewujudkan tontonan yang menarik. Dari mulai pengumpulan ide dan gagasan akan 

pertanyaan-pertanyaan yang hendak ditanyakan host kepada narasumber. Karena memang 

narasumbernya Presiden Joko Widodo dan kegiatan pengambilan gambarnya pun di Istana 

Kepresidenan Bogor, maka pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan host kepada narasumber 

adalah seputar Pak Joko Widodo, Istana Kepresidenan, kegiatan Pak Joko Widodo ketika libur 

di Istana seperti apa. Pertanyaan yang begitu ringan dengan Presiden sebagai nara sumber. 
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Host (Pembawa Acara) 

Host adalah hal yang sangat penting dalam program Talk Show, biasanya host identik 

dengan acara tersebut, dan penonton sangat hafal dengan nama acara dan hostnya. 

Tonight’s Prime Time identik dengan host Vincent dan Desta. Tonight’s Prime Time 

menonjolkan kepiawaian dan kejenakaan Vincent dan Desta serta Hesti dalam memandu acara 

Tonight’s Prime Time. 

 

 
Sumber: Channel Youtube Tonight’s Prime Time 

 
Gambar 8. Host bersama Pratu Daniel 

 

Gambar 8 di atas adalah moment ketika Vincent dan Desta disambut oleh Paspampres yang 

sempat viral di media sosial, yaitu Pratu Daniel, yang kebetulan sedang berdinas di Istana 

Kepresidenan Bogor. Vincent dan Desta didampingi oleh Pratu Daniel untuk berkeliling teras 

Istana. Yang kemudian Vincent dan Desta membuka dengan pertanyaan seputar Pratu Daniel 

yang sempat viral di media sosial.  Ke-khas-an host ditampilkan dengan pertanyaan-pertanyaan 

dan tingkah laku jenaka, yang membuat penonton terhibur. Seperti pertanyaan yang 

dilontarkan oleh Vincent kepada Presiden Joko Widodo apakah Pak Joko Widodo pernah 
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menonton acara mereka di televisi. Pak Joko Widodo bercerita jika menonton di televisi secara 

langsung tidak, akan tetapi Pak Joko Widodo menonton melalui Youtube, selama di mobil dalam 

perjalanan dari Istana Bogor ke Jakarta dan dari Jakarta ke Istana Bogor. Karena waktu 

tempuhnya kurang lebih satu jam, dan Pak Joko Widodo baru menontonnya pada waktu 

senggang tersebut.  

 

Sumber: Sosial Media Tonight’s Prime Time 

 

Gambar 9. Desta ditinggal oleh Vincent dan Pak Jokowi 

 

Gambar 6.  Moment lucu dan jenakan sering ditampilkan dalam talk show Program 

Tonight’s Prime Time ketika Desta ditinggal bersepeda untuk ke kolam ikan, oleh Vincent dan 

Pak Joko Widodo. Terlihat Desta melakukan lari-lari kecil, untuk mengejar sepeda yang 

dikendarai oleh Vincent. Aksi lucu host kembali di perlihatkan pada acara talk show di studio. 

Moment tersebut diputar ulang dan dibahas oleh Vincent dan Desta ketika mereka shooting di 

dalam studio. Mereka memberikan pandangan atau statement terkait kejadian lucu tersebut. 
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Desta beralasan bahwa Pak Joko Widodo suka jogging di Istana, maka dia melakukan jogging 

juga seolah-olah mengejar ketertinggalan sepeda dari Vincent.  

Meski jenaka dan konyol host tetap menunjukkan kesopanan, bahkan sangat kooperatif dengan 

nara sumber terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sangat halus dan mengikuti 

alur dengan tema hari libur Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. 

 

Wawancara Sambungan Telepon 

 

Pada program talk show, sering sekali tim produksi juga mempersiapkan sambungan 

interakftif baik itu lewat telefon ataupun sambungan video call. Hal tersebut dilakukan agar 

lebih efisien. Agar terpenuhi dengan acara wawancara sambungan telepon dalam acara talk 

show kali ini hal demikian juga dilakukan demi lebih lengkap dan lebih dalamnya informasi 

yang akan dikembangkan.  

Kendati narasumber tersebut tidak dapat hadir langsung ke Istana Bogor. Dalam hal ini 

konteksnya sambungan telefon antara Pak Joko Widodo dengan siswa siswi SD Cimande 4 

Bogor yang kala Presiden di Monas, mereka, para siswa siswi tersebut berteriak meminta 

sepeda kepada Pak Joko Widodo. Dan dalam sambungan telefon tersebut, siswa siswi SD 

sempat berbincang-bincang dengan Pak Joko Widodo, sebelum akhirnya Pak Joko Widodo 

memutuskan untuk mengabulkan permintaan siswa-siswi tersebut yang meminta sepeda. 

Dengan harapan Pak Joko Widodo agar siswa siswi tersebut bisa lebih baik dan rajin lagi dalam 

mengenyam masa pendidikan di sekolah.  

Gambar di bawah adalah suasana ketika siswa dan siswi SD Cimande 4 Bogor sedang 

melakukan telefon interaktif dengan Pak Joko Widodo. Tim Tonight’s Prime Time yang mencari 

tahu dan menggagas hal tersebut. Dan masih dengan suasana dan di meja café yang sama, Pak 

Joko Widodo bercerita kepada Vincent dan Desta tentang siswa siswi SD yang berteriak 

meminta sepeda tersebut. Hingga akhirnya terjadi sambungan telefon antara Pak Joko Widodo 

yang sedang makan bersama Vincent dan Desta dengan siswa dan siswi SD Cimande 4 Bogor di 

sekolah.  

Kemudian Pak Joko Widodo berbincang melalui telefon dengan siswa siswi SD tersebut. 

Mereka bercerita tentang situasi di Monas pada waktu itu. Melalui sambungan telefon, salah 
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satu siswi mengatakan ingin sepeda. Lalu Pak Joko Widodo mengabulkan hal tersebut, Pak Joko 

Widodo mengatakan nanti dicatat dan segera dikirim. Mendengar hal tersebut, siswa siswi satu 

kelas tersebut pun gembira dan senang sekali, siswa siswi tersebut berterika dan lompat-

lompat bahagia. Tentunya Pak Joko Widodo berpesan kepada siswa siswi tersebut untuk 

belajar dengan baik. Sebelum telefon ditutup, siswa siswi tersebut ramai-ramai mengucapkan 

terima kasih Pak Jokowi.  

Sumber: Channel Youtube Tonight’s Prime Time 

 
Gambar 10.  

Siswa SD telefon interaktif dengan Pak Jokowi 
 

Berbeda dengan talk show lainnya, talk show Program Tonight’s Prime Time episode 

Presien Jokowi, wawancara telepon tidak menanyakan hal-hal terkait dengan kegiatan 

Presiden atau tema yang diangkat, namun wawancara dilakukan dengan  menampilkan siswa 

Sekolah Dasar yang ingin meminta sepeda, sesuatu yang sudah viral, bahwa Presiden sering 

member hadiah sepeda dengan memberi teka-teki atau pertanyaan, namum kali ini pada 

Program Tonight’s Prime Time, siswa SD pada segemen tele wicara tidak memberi pertanyaan 

terkait hal-hal yang dilakukan oleh nara sumber, dan Program Tonight’s Prime Time menyajkan 

sebuah sajian “ciri khas” nara sumber. 
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Hiburan, Informasi, Mendidik, dan Kontrol Sosial 

 

Program talk show yang dikemas Program Tonight’s Prime Time tidak lepas dari humor, 

supaya penonton yang menonton tidak bosan dan merasa terhibur dengan tayangan talk show 

tersebut. Namun, kendati hiburan, program talk show dapat tampil menghibur dengan humor 

murah dan humor tinggi. Dalam hal ini kualitas dari kecerdasan dan kemampuan ketrampilan 

host yang menentukan.  

Komponen yang selalu ada dalam program talkshow adalah obrolan lucu, candaan kepada 

bintang tamu yang berfungsi sebagai selingan. Karena esesi dari sebuah tayangan talk show 

adalah suatu obrolan yang dikemas untuk membuat suasana dalam acara menajadi santai 

biasanya diselingi candaan, atau obrolan lucu, akan tetapi tetap dengan kata-kata yang terarah. 

Dalam talk show, penyampaian biasanya dilakukan dengan suasana akrab dan santai. 

Dalam hal ini jika dilihat dari sisi penampilan host, mereka mampu untuk membangun suasana 

ringan dengan nara sumbernya adalah seorang Presiden Joko Widodo.  

Host konsisten dengan pembawaan dan ciri khas mereka. Mencairkan suasana dengan 

segala tingkah laku dan lelucon-lelucon mereka. Selain itu host cukup mengembangkan 

pertanyaan-pertanyaan dari jawaban nara sumber, meskipun sangat terbatas dengan 

keseharian nara sumber di har libur di Istana Bogor.  

Host menanyakan hal-hal terkait kegiatan Presiden di Istana Bogor, disajikan dengan 

pertanyaan yang mengandung human interest, meski hal tersebut sudah viral dan dapat di lihat 

di media social, namun cirri khas kejenakaan host mampu membuat Program Tonight’s Prime 

Time memiliki “ciri khas” sendiri, dengan pembawaan host yang jenaka. Meski yang disajikan 

belum mampu untuk menampilkan secara lebih maksimasl sebuah acara talk show yang 

menggali berbagai segi kehidupan nara sumber didalamnya termasuk, informasi, edukasi dan 

kontrol sosial. 

Win selaku produser Tonight’s Prime Time menuturkan bahwa Tonight’s Prime Time ingin 

menyajikan tayangan yang informatif dan menghibur kepada penonton. Dengan kombinasi 

menarik antara host dan narasumber pada episode kali ini: 

Kita ingin menayangkan episode yang mengibur dan informatif kepada penonton. Ini 
momentum langka, kapan lagi bisa ada narasumber seorang presiden di Tonight’s Prime Time. 
Maka dari itu, kita memanfaatkan betul kesempatan ini. Ingin membagikan suatu konten yang 
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menarik kepada penonton. Supaya penonton terhibur dengan kombinasi host dan narasumber 
yang disajikan. Lalu penonton dapat mengenal lebih jauh seperti apa sosok Pak Joko Widodo 
dan kegiatan Pak Joko Widodo ketika sedang libur di Istana Kepresidenan Bogor (Via, 25 April 
2018). 

 
Episode kali ini sangat spesial, karena narasumbernya adalah Pak Joko Widodo. Tentu tim 

Tonight’s Prime Time ingin memanfaatkan momentum ini. Untuk menayangkan tayangan yang 

memberikan informasi bagi penonton, dan juga menghibur. Dengan kombinasi menarik antara 

host dan narasumber episode kali ini. Supaya penonton juga lebih mengenali figur Pak Joko 

Widodo lebih dalam. 

Hal ini sesuai dengan kebutuhan penonton Program Tonight’s Prime Time Al yang merasa 

menonton Program Tonight’s Prime Time telah memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh 

informasi, hiburan dan edukasil. 

Kebanyakan tayangan talk show di dalam negeri hanya menyajikan talk show yang serius 
dengan tema yang cukup berat. Saya ingin ada acara atau tayangan talk show yang tidak cuma 
memberikan informasi dan edukatif tapi juga memberikan hiburan bagi penontonnya. Saya 
juga menginginkan akan tayangan talk show yang ringan. Membosankan rasanya kalau 
sepanjang acara hanya diisi oleh tanya jawab (Alif, 25 April 2018). 

 

Dalam talk show, bincang-bincang antara host dan narasumber terkait suatu issue atau 

informasi, acaara dapat diselingi dengan segmen musik, lawakan, kuis maupun games. Dalam 

hal ini, games yang akan dimainkan adalah games khas Tonight’s Prime Time, yaitu games tebak 

bibir. Games dipandu oleh Hesti, dan games tersebut dimainkan oleh nara sumber dengan 

pengunjung Istana Bogor. 

 

 
 

 

 

 

Sumber: Channel 

Youtube Tonight’s 

Prime Time 

Gambar11. 

Suasana games 

tebak bibir 
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Gambar di atas adalah moment ketika Pak Joko Widodo sedang memainkan games Tebak 

Bibir, yang dipandu oleh Hesti dan ditemani oleh Vincent dan Desta. patner games Tebak Bibir 

Pak Joko Widodo adalah pengunjung Istana Bogor, yaitu satu remaja perempuan bernama Mira, 

dengan clue atau kata yang harus ditebak adalah ‘anak muda berprestasi’. Kemudian peserta 

selanjutnya adalah remaja laki-laki bernama Taufik, yang akan bermain games heads up. Dan 

clue atau kata-kata yang harus ditebak adalah singkong, nasi goreng, sepeda, ikan, padi dan 

monas. Biasanya Pak Joko Widodo yang mengadakan kuis dan memberikan hadiah sepeda, 

akan tetapi pada kesempatan itu Pak Joko Widodo ikut bermain dalam games.  

Kemasan talk show yang diselingi oleh games sangat menarik dan relevan. Hal tersebut 

dilakukan agar tidak menimbulkan efek jenuh bagi penonton karena harus terpaku dengan 

diskusi tanya jawab antara host dan narasumber. Program Tonight’s Prime Time adalah 

program yang tidak hanya mengedepankan sisi informatif tetapi juga hiburan. Games tebak 

bibir dan heads up merupakan trademark Tonight’s Prime Time.  

 

Busana 

 

Busana yang dikenakan oleh host, busana formal sesuai dengan identitas dan ciri khas 

program acara Tonight’s Prime Time. Host mengenakan busana setelan jas dan celana bahan 

panjang serta sepatu formal dengan warna senada antara atasan dengan bawahan. Lalu dibalut 

dengan kemeja didalamnya. Intinya antara busana atasan dan bawahan yang digunakan oleh 

host harus selalu matching. Supaya identitas dan ciri khas busana yang melekat dengan host 

tidak dilupakan. Sehingga ketika program acara tersebut tayang di televisi, busana yang 

digunakan oleh host terlihat eksklusif dengan atasan dan bawahan yang dikenakan.  

Namun busana ini menjadi tidak matching ketika nara sumber bergaya santai dengan kaos 

oblong warna merah, sehingga host harus mencopot jasnya di tengah acara hanya 

menggunakan kemeja saja. 

 

Background 

Kemasan program acara jika dilihat dari sisi background, latar belakang atau setting 

tempat yang paling dominan dalam episode spesial bersama Presiden Joko Widodo ini adalah 
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di Istana Kepresidenan Bogor. Hal tersebut dikarenakan memang tim Tonight’s Prime Time 

diundang Pak Joko Widodo untuk berkunjung langsung ke Istana Kepresidenan Bogor. Dengan 

mengambil background (latar belakang) serta setting tempat di Istana Kepresidenan Bogor, 

menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton yang hendak menonton Tonight’s Prime Time pada 

episode spesial tersebut. Karena selain Presiden ialah sebagai lambang dan simbol negara, 

Istana Kepresidenan sebagai tempat tinggal Presiden juga dipandang sebagai lambang dan 

simbol kenegaraan juga. Episode spesial ini pun lebih banyak menampilkan setiap sudut-sudut 

di Istana Kepresidenan Bogor, dengan kegiatan Pak Joko Widodo ketika sedang libur dari tugas 

negara.  

Selain itu juga kendati mengambil background outdoor di Istana Kepresidenan Bogor, 

Tonight’s Prime Time episode spesial ini pun melakukan pengambilan gambar secara live 

didalam studio. Terdapat penonton yang menyaksikan langsung serta diiringi langsung oleh 

band pengiring my own music dan stage background khas Tonight’s Prime Time. Dengan ketiga 

host hanya membahas dan memberikan komentar serta kesan dan pesan terkait kegiatan tanya 

jawab dengan Pak Joko Widodo di Istana Bogor, serta menampilkan video hasil tapping di Istana 

secara utuh. Karena memang Tonight’s Prime Time selalu melakukan pengambilan gambar 

didalam studio, dengan suasana penonton, band pengiring serta stage background yang ada 

menjadi identitas dari program Tonight’s Prime Time.  

 

Bumper 

Segi pengemasan bumper, terdapat kombinasi yang menarik antara bumper program 

dengan bumper episode program. Bumper program didalamnya terdapat animasi yang 

menampilkan host program Tonight’s Prime Time yaitu Vincent, Desta dan Hesti. Karena 

memang host identik dengan acara yang dibawakan. Kemudian bumper episode program 

didalamnya hanya terdapat susunan tiga buah foto dokumentasi dalam masing-masing frame 

terkait potret episode di Istana yaitu foto Vincent dan Desta bersama Pak Joko Widodo. Serta 

logo Tonight’s Prime Time dengan tambahan penegasan episode bersama Presiden Joko 

Widodo. Dalam hal ini, rangkaian atau susunan bumper tersebut dikemas dengan simple. Agar 

penonton yang menonton mengetahui gambaran dan keseruan episode spesial ini, dengan 

penampilan bumper yang berisi foto dokumentasi Vincent Desta dan Pak Joko Widodo serta 
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logo Tonight’s Prime Time dengan keterangan tambahan episode bersama Presiden Joko 

Widodo. Supaya pesan dari tayangan bumper sampai kepada penonton yang menonton episode 

Presiden Joko Widodo tersebut. 

 

Tonight Show Prime Time Episode Presiden Jokowi dan Uses and Gratification 

Teori Uses and Gratifications menjelaskan bahwa komunikan dalam hal ini penonton 

televisi memilih berbagai program yang disajikan media televisi untuk memenuhi 

kebutuhannya. Hal ini terkait dengan khalayak aktif dan penuh perhatian ketika media dalam 

hal ini program acara televisi menyampaikan sejumlah fungsi yang dipercayai dapat memberi 

nilai tambah atau sesuatu yang berharga. 

Penonton yang menjadi informan dalam hal ini adalah Al yang sudah menonton Program 

Tonight’s Prime Time NET TV sejak awal, menurut Al, Program Tonight’s Prime Time telah 

memenuhi kebutuhannya.  Karena ia menonton talk show untuk memperoleh hiburan.  

“Kebanyakan tayangan talk show di dalam negeri hanya menyajikan talk show yang serius 
dengan tema yang cukup berat. Saya ingin ada acara atau tayangan talk show yang tidak cuma 
memberikan informasi dan edukatif tapi juga memberikan hiburan bagi penontonnya. Saya 
juga menginginkan akan tayangan talk show yang ringan. Membosankan rasanya kalau 
sepanjang acara hanya diisi oleh tanya jawab.” (Al, 25 April 2018). 

 
Pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. 

Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna 

media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi 

kebutuhannya, artinya, teori uses and gratifications mengasumsikan bahwa pengguna 

mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. 

Nara sumber dan kemasan host memang menjadi daya tarik pada Program Tonight’s Prime 

Time, seperti yang dikatakan oleh Al: 

“Saya ingin menonton karena narasumbernya adalah Pak Jokowi, Presiden kita. Alasan 
lainnya adalah karena Vincent dan Desta. Saya tahu betul Vincent Desta ini lucu orangnya. 
Nggak kebayang seperti apa jadinya Vincent Desta mewawancarai Pak Jokowi. Terus juga 
karena shootingnya di Istana. Saya memang sering menonton Tonight’s Prime Time 
sebelumnya, tetapi rasanya kali ini beda. Saya juga ingin tahu seperti apa jadinya jika Pak 
Jokowi bermain games di Tonight’s Prime Time.” 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis sajikan dan telah dilakukan analisa terhadap 

semua data yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembuatan produksi tayangan 

talk showTonight’s Prime Time episode Presiden Jokowi karena Pak Joko Widodo sendiri yang 

meminta tim Tonight’s Prime Time untuk datang langsung ke Istana Kepresidenan Bogor untuk 

diwawancarai. Kemudian episode ini ditayangkan karena narasumbernya sendiri ialah 

Presiden Joko Widodo. Tonight’s Prime Time ingin menyajikan tayangan yang informatif dan 

menghibur bagi penonton. Supaya penonton terhibur dengan kombinasi host dan narasumber 

yang disajikan. Lalu penonton dapat mengenal lebih jauh seperti apa sosok Pak Joko Widodo 

dan kegiatan Pak Joko Widodo ketika sedang libur di Istana Kepresidenan Bogor. 

Kemasan program merupakan upaya atau siasat untuk menarik minat menonton televisi. 

Kemasan program Tonight’s Prime Time episode Presiden Jokowi dalam hal talk show, dikemas 

secara informatif dan menghibur. Dengan identitas program yaitu gaya dan pembawaan host 

yang begitu khas. Busana formal yang dikenakan oleh host dan busana santai yang narasumber 

gunakan. Pengambilan gambar yang dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor dan di dalam 

studio. Serta kemasan bumper yang simple dan sederhana, dengan pesan yang sangat jelas. 

Meski jenaka dan konyol host tetap menunjukkan kesopanan, bahkan sangat kooperatif 

dengan nara sumber terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sangat halus dan 

mengikuti alur dengan tema hari libur Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. 

Host menanyakan hal-hal terkait kegiatan Presiden di Istana Bogor, disajikan dengan 

pertanyaan yang mengandung human interest, meski hal tersebut sudah viral dan dapat di lihat 

di media social, namun cirri khas kejenakaan host mampu membuat Program Tonight’s Prime 

Time memiliki “ciri khas” sendiri, dengan pembawaan host yang jenaka. Meski yang disajikan 

belum mampu untuk menampilkan secara lebih maksimasl sebuah acara talk show yang 

menggali berbagai segi kehidupan nara sumber didalamnya termasuk, informasi, edukasi dan 

kontrol sosial. 

Namun busana ini menjadi tidak matching ketika nara sumber bergaya santai dengan kaos 

oblong warna merah, sehingga host harus mencopot jasnya di tengah acara hanya 

menggunakan kemeja saja. Berbeda dengan background sebelumnya background  dari  

program Tonight’s Prime Time. Kali ini berada di luar (outdoor) dan indoor. 
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Saran 

Tonight’s Prime Time harus menjaga nilai keaslian akan kualitas konten yang ditayangkan. 

Harus tetap menjaga identitas dan ciri khas dibanding dengan program-program serupa 

lainnya diluar sana. Tonight’s Prime Time terus berkarya, dengan mengundang tamu-tamu 

spesial, dari berbagai macam latar belakang. Sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa orang-

orang yang telah memiliki nama saja yang bisa menjadi bintang tamu. Karena banyak orang 

diluar sana yang juga menginspirasi banyak orang lain.  

Program Tonight’s Prime Time agar bias member manfaat lebih banyak dengan tidak hanya 

menonjolkan sisi hiburan, tetapi juga harus member lebih banyak informasi dan menggunakan 

kesempatan sebaik-baiknya dalam member edukasi, informasi, control sosial dan hiburan. 
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Media dan Konstruksi Nilai-Nilai Kosmopolis  
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Multikultural Etnis Dalam Tayangan Televisi  
Program Acara Hitam Putih Segmen  

“Jusuf Hamka Membuat Mesjid Begaya Tiongkok” 
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Abstrak 
 

Keberadaan media khususnya media televisi memiliki kekuatan yang besar untuk 
membentuk nilai-nilai yang akan diadopsi oleh pemirsanya, dengan kekuatan tersebut media 
telvisi secara integral akan merangkul sebuah ideologi yang akan dijalankan oleh masyarakat, 
kekuatan besar TV harusnya dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi media yang baik. Seperti 
edukatif, penyebaran nilai-nilai luhur bangsa, serta merangsang pembentukan karakter 
bangsa. Indonesia dengan keberagaman Ras, budaya dan agama yang plural menjadi tantangan 
tersendiri di tengah era globalisasi sekarang ini.  

Kosmopolitan merupakan nilai-nilai yang seringkali dirumuskan sebagai suatu ideologi 
dasar dimana kosmopolitanisme dianggap sebagai hal yang luhur dimana mencakup definisi 
kepercayaan maupun keyakinan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dunia demi 
terciptanya struktur dan tatanan yang lebih baik di masa kini maupun masa mendatang. 
Konsep kosmopolitan sering dikaitkan dengan modernitas dan teknologi canggih juga sebagai 
bentuk dari globalisasi. Kosmopolitan berpandangan tentang persamaan antar manusia yang 
tidak lagi memandang melalui indikator Suku, Ras dan Agama (SARA), sehingga secara 
konseptual dekat dengan multikulturalisme. Kosmopolitansime merupakan nilai yang 
diharapkan sebagai pemicu tingginya toleransi antar manusia.  

Dari berbagai tayangan televisi peneliti memutuskan akan menganalisis bagaimana nilai 
kosmopolis di representasikan melalui program acara Hitam Putih, yang tayang pada May 
2018. Unit analisis dalam penelitian ini adalah nilai kosmopolis yaitu nilai kebajikan yang 
menghilangkan sikap intoleran diantara multikulturalisme. Melalui hasil analisis, dan 
interpretasi data didapatkan bentuk nilai-nilai kosmopolis, dalam program Acara “Hitam Putih: 
pada segment Jusuf Hamka membuat mesjid bergaya Tiongkok” sebagai seorang etnis 
Tionghoa yang mewujudkan ideologi kosmopolisnya dengan membangun Mesjid bergaya 
Tiongkok di Kolong Tol di tengah masyarakat mayoritas Muslim. Suatu konsepsi yang 
memandang nilai nasionalis adalah bagian yang terintegrasi pada nilai-nilai kosmopolis. Jusuf 
Hamka bagian dari Etnis Tinghoa adalah salah seorang kosmopolit yang berjuang mengatasi 
sekat dan perbedaan yang ada serta toleransi umat beragama.   
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Kata Kunci: Media, Nilai Kosmopolis, Multikultural 
 

PENDAHULUAN 

 

Memasuki Era 4.0 penetrasi media khususnya televisi masih mendominasi dan juga masih 

menjadi media primer dalam menjangkau audiens. Dari berbagai media kontemporer di Tanah 

Air saat ini, televise yang paling diminati oleh publik dan paling memberikan pengaruh besar 

pada khalayak.  

Era liberalisasi media membuat segala arus informasi semakin mudah dan cepat untuk 

diakses. Meski demikian hal itu juga memunculkan sisi positif dan negatifnya, sisi posistifnya 

banyak peristiwa penting dan terbaru dapat diakses secepat mungkin, dan di sisi negatifnya 

content seputar pornografi, kriminaltas dan hal-hal negative lainnya juga sangat mudah untuk 

diakses segala lapisan umur. Media televisi kerap kali dijadikan penyebab utama sebagai agen 

yang membentuk opini dan pandangan masyarakat mengenai hal-hal yang disiarkan baik 

berupa pemberitaan maupun berupa tayangan-tayangan hiburan.  

Teori Kultivasi menyatakan bahwa apapun yang kita lihat melalui tayangan televisi 

bagitulah cara kita memandang dunia. Pandangan utama teori Kultivasi adalah televisi secara 

independen akan berkontribusi dalam membentuk konsepsi penontonnya dalam menilai 

realitas sosial (Mahi, 2018:46). Teori Kultivasi juga melihat, bahwa media massa merupakan 

agen sosialisasi. Oleh karena itu, kemungkinan dengan semakin banyak menonton teleivisi, 

juga berarti semakin percaya realitas yang dikonstruksi oleh televisi itu.  

Secara umum, pandangan “television as the most powerfull technology” televisi dipandang 

memiliki efek yang besar yang patut diwaspadai karena televisi memiliki tiga kekuatan media 

sekaligus. Dua kekuatan pertama adalah kemampuan menampilkan gambar hidup bergerak 

dan suara untuk memperbesar kekuatan gambar. Dua kekuatan ini dianggap paling 

berpengaruh dibandingkan dengan kekuatan media massa lainnya, sementara kekuatan suara 

membimbing khalayak pada suatu situasi batin tertentu yaitu pada program yang tengah 

disajikan.  

Secara universal fungsi media massa yang dalam hal ini adalah televisi memiliki empat 

fungsi, dan salah salah satu fungsinya adalah selain media informasi dan hiburan tetapi juga 

sebagai media untuk mendidik (to educate), dalam konsep yang ideal penyampaian informasi 
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yang disebarluaskan dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat. Dengan fungsi ini 

pula, media (televisi) harus dapat berperan sebagai guru yang memberikan pencerahan 

terhadap muridnya, dalam memberikan tinjauan atau analisis atas berbagai peristiwa dan 

kecenderungan yang terjadi, serta ikut berperan dalam mewariskan nilai-nilai luhur universal, 

nilai-nilai dasar nasional.  

Terkait nilai-nilai kosmpolitanisme media televisi seharusnya bisa menjadi alat dalam 

menyebarluaskan ideologi tentang persamaan antar manusia yang tidak lagi memandang Suku, 

Ras dan Agama. Content televisi yang kerap kali menyajikan isu-isu sosial serta gambaran-

gambaran kondisi realitas lokal, nasional, bahkan dunia menjadi salah satu faktor pembentuk 

kognitif dan perilaku masyarakat yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya 

(perpecahan, perang antar suku, pembedaan etnis dan ras). Masyarakat Indonesia yang 

multikultural dan keberagaman etnis juga budaya memerlukan pemahaman yang bukan saja 

tentang nilai nasionalisme tetapi juga sebagai warga dunia memerlukan pemahaman 

kosmopolitanisme sebagai upaya menciptakan perdamaian diantara masyarakat yang 

beragam. Seperti yang selama ini terjadi sentiment negative yang muncul diantara ras terutama 

etnis Tionghoa dan Islam pribumi diakibatkan oleh adanya pengkalsifikasian struktur sosial 

pada pada masa kolonial belanda, dan pada masa setelah kemerdekaan dapat dikatakan 

hubungan antara pribumi dengan etnis tionghoa juga masih terus berlanjut dengan rasa saling 

curiga terutama kecemburuan ekonomi, rasial juga stigmatisasi kelompok minoritas yang 

berbeda dari pribumidan puncak dari segala sentiment ini dapat terlihat pada tragedi Mei 1998 

yang lalu. Berikut ini adalah beberapa peristiwa benturan antara etnis Tionghoa dan Islam 

Pribumi.  

 

Tabel 1. 
Peristiwa Benturan antara Etnis Tionghoa dan Islam Pribumi 

 
Tahun 1740 Sekitar 10.000 orang dibantai di Batavia 
Perang Jawa Perang Jawa Orang Tionghoa difitnah sebagai 

pembawa sial 
1825-1830  1825-1830 dalam barisan prajurit Diponogoro. 
Tragedi 1965 Tragedi 1965 Orang Tionghoa dikaitkan dengan 

komunisme dan dianggap mendukung PKI 
Pada masa Orba berkuasa
  

Kebencian terhadap Tionghoa, Soeharto menjadikan 
orang Tionghoa sapi perah ekonomi 
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Tragedi Mei 1998   adalah puncak sentimen faktor keyakinan dan rasial 
pada etnis China 

Pilkada DKI 2017  Ahok sebagai keturunan Etnis Tionghoa beradu 
kekuatan Politis dengan Anies B. yang muslim dan 
keturunan Arab. 

Sumber: diolah 

 

Peristiwa-peristiwa tersebut adalah persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia, 

konflik antarkelompok Etnis yang frekuensi maupun intensitasnya cenderung meningkat 

belakangan ini. Benturan-benturan yang terjadi antara Islam dan China yang didasarkan pada 

perbedaan agama  atau pun ras, seringkali dijadikan komoditas televisi pada tayangan berita 

untuk memperoleh keuntungan serta kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Televisi yang 

seharusnya menjadi kontrol sosial sosial dan mendidik masyarakat sering kehilangan peran 

dan fungsinya.  

Salah satu tayangan telvisi yang menghadirkan muatan nilai kosmopolis adalah program 

acara ‘Hitam putih‘  yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta, Acara ‘Hitam Putih‘ 

adalah program hiburan kategori Talk Show yang menyajikan diskusi isu-isu sosial dengan 

konsep kombinasi antara berita dan hiburan, yang menampilkan tokoh-tokoh di masyarakat 

dan memberikan insipirasi-insipirasi kepada pemirsa. Salah satu segment acara ini 

mengangkat tema “Jusuf Hamka Mendirikan Mesjid Bergaya Tionghoa“ tokoh masyarakat ini 

adalah seorang etnis Tionghoa yang diislamkan oleh Buya Hamka, dasar pemikiran Jusuf 

Hamka untuk membuat masjid bergaya Tionghoa adalah karena melihat kondisi di Negara yang 

setiap ada kerusuhan, yang sering disalahkan adalah orang-orang Tionghoa dan selalu ada 

benturan antara Islam dan China. Masjid dengan arsitekstur dan ornamen cina adalah 

representasi dari sebuah ideologi kosmpolis dimana semua identitas berbaur terintegrasi 

menjadi satu.  

Berdasarkan pengelompokan acara televisi, jenis acara hiburan umum merupakan 

kategori serba serbi, namun memiliki arti penting. Kategori ini dibagi menjadi ‘pertunjukkan 

music‘ para penyanyi tampil dengan sesekali diiringi oleh beberapa item pendukung ; ‘vaiety 

show‘ penekanannya pada komedi, yang sering kali diiringi musik; ‘talk show‘– sebuah kategori  

yang tidak selalu mudah untuk dibedakan dari diskusi dan ‘majalah berita‘.  
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Berdasarkan penjabaran diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat secara 

eksplisit, nilai-nilai   kosmopolis yang tampak pada tayangan Program Acara ‘Hitam Putih‘ di 

Segmen “Jusuf Hamka Mendirikan Mesjid Bergaya Tionghoa“. Melalui kajian teks media, sebuah 

model pembelajaran tentang nilai-nilai kosmopolitisme dan tentang peniadaan identitas (Suku, 

Ras, dan Agama) untuk menciptakan perdamaian diantara perbedaan dan keberagaman di 

masyarakat lokal, nasional dan bahkan dunia.  

 

KAJIAN LITERATUR 

Konstruksi nilai 

 

Istilah Contructivism oleh Littlejohn dipakai untuk menjelaskan suatu teori yang 

menyatakan bahwa setiap individu menafsirkan sesuatu dan berperilaku menurut katagori-

katagori Konseptual dari pikirannya. Realitas tidaklah muncul begitu saja dalam bentuk 

mentah melainkan harus disaring sesuai cara pandang seseorang mengenai setiap hal yang ada 

(Littlejohn 1999, 112 Menurut Schwandt, pemikiran konstruktivisme memiliki model yang 

beragam. Salah satunya adalah pendekatan konstruktionisme yang dipakai oleh Peter Berger 

yang oleh Kenneth Gergen disebut sebagai “Teori Konstruksionisme Sosial” (Social 

Constructionism Theory) (Schwandt 1994, 125-128). Peter L Berger memandang bahwa 

manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis dan plural secara terus-

menerus. (Eriyanto 2002, 13). Kalangan konstruktivisme meyakini bahwa media bukanlah 

entitas yang mencerminkan realitas atau fenomena sosial tapi media adalah agen yang 

melakukan konstruksi realitas. Peter Berger bersama Thomas Lucman menulis risalah 

teoritisnya tentang konstruktivisme dalam buku berjudul “Pembentukan Realitas Secara 

Sosial” atau “The Social Contruction of Reality”. - 113).  

Dalam pandangan konstruktivisme, media massa mengonstruksi informasi dan 

mendistribusikannya kepada masyarakat. Media dipandang tidak mungkin melakukan 

peranan yang netral, terisolasi dari berbagai pengaruh terhadap dirinya baik yang bersumber 

dari internal organisasi media maupun dari luar media. Demikian juga masyarakat tidak 

sekedar menerima informasi tetapi mengonstruksinya berdasarkan skematanya masing-

masing.  
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Sementara itu, menurut Stuart Hall (dalam Sudibyo 2001, 55), media dipandang sebagai 

instrumen ideologi melalui mana kelompok menyebarkan pengaruhnya dan dominasinya 

kepada kelompok lain. Media bukan ranah yang netral yang mengakomodir berbagai 

kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok mendapat perlakuan yang sama dan 

seimbang. Media justru bisa menjadi subjek yang mengonstruksi realitas berdasarkan 

penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarkan kepada khalayak. Media berperan dalam 

mendefinisikan realitas kelompok dan ideologi dominanlah yang biasanya lebih berperan 

dalam hal ini.  

 

Cosmopolitanisme 

 

Kosmopolitan merupakan nilai yang seringkali dirumuskan sebagai suatu ideologi dasar 

bagi kaum kosmopolit. Kosmopolitanisme dianggap oleh kaum kosmopolit sebagai hal baru 

yang luhur dimana mencakup definisi kepercayaan maupun keyakinan untuk mengutamakan 

kepentingan masyarakat duni demi terciptanya struktur dan tatanan yang lebih baik dimasa 

kini maupun masa akan datang. Konsep kosmopolitanisme seringkali dikaitkan dengan 

modernitas dengan model kota maju.kata kosmopolitanisme sendiri berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu cosmos, yang memiliki arti sebuah tatanan universal alami, tatanan masyarakat 

yang bervariasi. kosmopolitanisme secara singkat dipahami sebagai sebuah keyakinan bahwa 

semua orang ada dalam tatanan etis-politis yang dibangun secara global (Gannaway, 2009). 

Kosmopolitanisme dipahami sebagai sebuah etos, “a habit of mind” serangkaian loyalitas 

kepada umat manusia secara keseluruhan, yang menekankan kesamaan dan tanggung jawab 

kewarganegaraan global (Nussbaum, 1996 dalam Harvey, 2000:1).  

Kosmopolitanisme secara etimologis diterjemahkan menjadi “warga dunia.” Kosmos 

mengacu pada harmonisasi banyak elemen yang berbeda, satu kesatuan dalam keragaman. 

Kesatuan di sini tidak bertentangan dengan perbedaan karena sebenarnya menuntut 

keberagaman ini berfungsi. Ia harus mempertanggungjawabkan, mempromosikan, dan 

melindungi perbedaan karena menekannya membahayakan integritas seluruh kesatuan. 

intinya, kosmopolitanisme berarti berfokus pada dunia secara keseluruhan daripada pada 

suatu wilayah atau kelompok tertentu di dalamnya. kosmopolitanisme adalah tentang 
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pengakuan perbedaan sehingga integrasi dari keberagaman seharusnya tidak lagi berkaitan 

dengan harmonisasi aturan dan perbedaan: mereka harus menghormati dan merangkul 

keragaman. 

Kosmopolitanisme cukup utopis dengan dua pilarnya yakni toleransi akan perbedaan 

tanpa batas dan individu yang berasaskan pada kebebasan namun dapat memilih untuk 

memberikan perhatian pada dunia sebagai bagian dari citizens of the world. Namun, sederetan 

esensi utopis tersebut setidaknya memberikan pemahaman pula yakni terdapat signifikansi 

besar yang dalam mempelajari kosmopolitanisme yang lantas dapat diekstrak berikut (1) 

memberikan awareness akan keberadaan dunia yang lebih besar daripada tempat asal yang 

ditinggali oleh individu-individu yang ada, (2) melahirkan tanggung jawab akan urgensi isu-isu 

sosial. Penggunan kata kosmopolitanisme mengacu pada nilai yang menekankan pada 

kebebasan individu dimana difasilitasi oleh terkoneksinya batas-batas dunia dan memiliki nilai 

toleransi tinggi terhadap perbedaan. Hal tersebut yang menyebabkan kosmopolitanisme 

seringkali disandingkan dengan konsep globalisasi maupun multikulturalisme.  

 

Multikulturalisme  

 

Multikulturalisme berasal dari kata “Multi” yang berarti plural, “cultural” yang berarti 

kultur atau budaya dan “isme” yang berarti paham atau  aliran.  Multikulturalisme adalah 

sebuah filosofi terkadang ditafsirkan sebagai ideology yang menghendaki adanya persatuan 

dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status social politik yang sama dalam 

masyarakat modern. Berbicara tentang persatuan Indonesia sudah pasti akan berbicara 

tentang betapa majemuknya entitas suku, etnik dan adat kedaerahan di Indonesia. Pancasila 

sebagai satu-satunya dasar negara dengan eksplisit menanamkan semboyan ‘Bhineka Tunggal 

Ika’ atau berbeda-beda tetapi satu jua. Masalah multikulturalisme dalam kebangsaan Indonesia 

secara eksplisit tertuang dalam sila ke 3, yaitu Persatuan Indonesia. 

konsepsi kebangsaan Indonesia merupakan merupakan suatu usaha untuk mencari persatuan dalam 

perbedaan. Persatuan diupayakan dengan menghadirkan loyalitas baru dan kebaruan dalam 

bayangan komunitas politik, kode-kode solidaritas dan institusi sosial-politik. hal ini terutama 

direpresentasikan oleh negara persatuan  dengan segala simbolnya yang mengatasi paham 
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golongan dan perseorangan , konstitusi dan perundang-undangan , ideologi negara (pancasila), 

kesamaan kewargaan di depan hukum , dan bahasa persatuan. perbedaan dimungkinkan 

terutama menghormati masa lalu, keberlanjutan etnisitas, warisan kerajaan, local genius, dan 

kearifan tradisional, budaya dan bahasa daerah, penghormatan hak-hak adat dan golongan 

minoritas, serta kebebasan untuk memeluk dan mengembangkan agama dan keyakinan 

masing-masing.  

Dalam kaitannya dengan hak-hak individu dan kelompok, multikulturalisme dibedakan 

dalam dua jenis model. Model pluralis memperlakukan kelompok sebagai sesuatu yang 

permanen dan sebagai subjek dari hak-hak kelompok. Sedangkan model kosmopolitan 

mengidealkan peleburan batas-batas kelompok, afiliasi ganda, dan identitas hibrida yang 

menekankan pada hak-hak individu.  

  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dalam paper ini menggunakan metode analisis framing Robert Entman yang 

diawali dengan mendefinisikan masalah, memprediksi masalah, membuat keputusan moral, 

dan terakhir adalah penyelesaian masalah adapun. Dalam kajian media dimuat berbagai sajian 

fakta atau opini atau juga ilusi dalam beragam bentuksalah satunya adalah talk show (Rusady, 

2015:86) Sumber dan pelaku atau aktor dalam sajian tersebut bisa orang media atau orang-

orang dari luar media. Apa yang disajikan media mungkin sebuah realitas atau mungkin juga 

merupakan sebuah rangkaian fiksi.  

  

Analisis Ideologi Dalam Media 

 

Media merupakan wahana mepresentasikan berbagai ideologi termasuk ideologi dalam 

msyarakat yang secara sadar atau tidak sadar diproduksi oleh media, misalnya ada yang secara 

sadar media memproduksi ideologi tertentu yang sejalan dengan ideologi medianya dalam 

mempresentasikan isu atau praktik kehidupan masyarakat tertentu. Penetapan subjek dan 

objek penelitian, peneliti berhadapan dengan isi media sebagai subjek penelitian yang menjadi 
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tempat penggalian atau pengungkapan ideologi dari objek yang direpresentasikan. Objek 

penelitian bisa sebuah realitas atau fiksi atau merupakan gagasan atau pemikiran. Setiap isi 

media memiliki struktur penandaan masing-masing. 

Tipe penelitian ini ialah deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian 

ini digunakan untuk menggambarkan aspek tertentu dari sebuah realitas yang dibingkai oleh 

Trans 7(program Aacara Hitam Putih) menjadi sebuah acara yang kemudian menjadi realitas 

media dalam hal ini tayangan Hitam Putih segmen “Jusuf Hamka Mendirikan Mesjid Bergaya 

Tiongkok”. Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai 

kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian 

dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, 

tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2006: 68). 

 

Bagan 1. Proses Analisis Ideologi 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media berperan mendefinisikan bagaimana realitas seharusnya dipahami bagaimana 

realitas itu dijelaskan dengan cara tertentu kepada khalayak. Diantara berbagai fungsi dari 

media dalam mendefinisikan realitas, fungsi pertama dalam ideologi adalah media sebagai 

mekanisme integrasi sosial. Media berfungsi menjaga nilai-nilai kelompok, dan mengontrol 
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bagaimana nilai-nilai kelompok itu dijalankan.  

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing dengan paradigma atau pendekatan 

konstruksionis. Paradigma konstruksionis memandang bahwa tidak ada realitas yang obyektif, 

karena realitas tercipta melalui proses konstruksi dan pandangan tertentu.  

 

Teknik Analisis Data  

 

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis framing. 

Dalam hal ini, analisis framing dirasa mampu untuk mencari tahu bagaimana media televisi 

dalam hal ini Trans 7 melakukan proses pembingkaian. 

Memakai analisa yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Peneliti memilih perangkat 

framing Entman dalam penelitian ini dengan argumen perangkat Frame Entman mampu 

membantu peneliti dalam mendefinisikan masalah Nilai-nilai kosmopolitanisme ditengah carut 

marut perbedaan Etnis Tinghoa di Indonesia.  

 

Tabel 2. Perangkat Framming Entman 

Define Problem   
Bagaimana suatu peristiwa / isu dilihat? 
Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?  
 

Diagnose causes  
(memperkirakan masalah atau 

sumber masalah)  

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh 
apa? Apa yang dianggap sebagai 
penyebab dari suatu masalah? Siapa 
(aktor) yang dianggap sebagai penyebab 
masalah?  
 

Make moral judgement  
(membuat keputusanmoral) 
 

Nilai moral apa yang disajikan untuk 
menjelaskan msalah? nilai moral apa 
yang dipakai untuk melegitimasi atau 
mendegitimasi suatu tindakan?  
 

Treatment Recommendation  
(menekankan penyelesaian)  
 

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk 
mengatasi masalah/ isu? Jalan apa yang 
ditawarkan dan harus ditempuh untuk 
mengatasi masalah?  
 

Sumber: Eriyanto, 2011:223 



 

346 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

 

Dalam pandangan Entman, framing dipandang sebagai penempatan informasi- informasi 

dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi penempatan yang lebih besar 

daripada isu lainnya. 

 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis media tayangan Talk Show Hitam Putih “Segmen Jusuf Hamka 

Membangun Mesjid Bergaya Tiongkok” yang tayang pada 8 Mei 2018 adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 3. Analisa Framing Robert. T. Entman 
Tayangan Hitam Putih Segmen  

“Jusuf Hamka Membangun Mesjid Bergaya Tiongkok” 
 

 
Frame 

 

 
Konten Tayangan 

 
Interpretasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Define Problem 
 

Judul tayangan program 
Hitam Putih segmen “Jusuf 
Hamka membangun masjid 
bergaya Tiongkok” . 

 
Ide awal untuk member-
dayakan kolong Tol yang 
cenderung disalahgunakan 
masyarakat sebagai tempat 
pembuangan sampah, 
perkumpulan premanisme 
sampai pada porstitusi, 
untuk memberdaya-
gunakan kolong tol 
tersebut dibuat bangunan 
masjid bergaya Chinese 
Look oleh seorang Etnis 
Tionghoa yang beragama 
Muslim. Bukan hanya itu 
bnetrokan-bentrokan yang 

Dalam program acara 
dengan kategori Talk Show 
ini konten Hitam Putih 
segmen  ”Jusuf Hamka 
Membangun Mesjid 
Bergaya Tiongkok” 
menampilkan seorang 
tokoh di masyarakat 
dengan latar belakang etnis 
Tionghoa. Tampilan-
tampilan gambar tersebut 
mencerminkan sebuah nilai 
nasionalisme dan 
kosmpolitanisme yang 
terintegerasi dalam 
perilaku yang ditunjukkan 
oleh Jusuf Hamka dengan 
membangun masjid 
dikolong tol dengan desain 
Chinesse Look 
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selalu mengaitkan Etnis 
Tionghoa dan mendeskre-
ditkana atas nama Sara.  

 
 

 
Frame Konten Tayangan Interpretasi 

 Diagnosa Causes 
 

Pada tayangan tersebut 
ditampilkan seorang Jusuf 
Hamka Membuat Mesjid 
Bergaya Tionghoa dengan 
desain Tiongkok sebagai 
harapan agar tidak ada lagi 
perbedaan ras antar Etnis 
Tionghoa dan Kelompok 
Muslim, hal itu ditunjukkan 
pula dengan visual bahasa 
Jusuf Hamka dengan 
penegasan Running Teks 
pada tayangan tersebut. 

Keinginan Jusuf Hamka 
sebagi Etnis Tionghoa 
mengharapkan 
keberadaannya diakui dan 
merupakan bagian dari 
warga Negara Indonesia 
yang mempunyai hak juga 
kewajiban yang sama 
dengan kelompok Muslim 
atau warga Negara lainnya. 
Melihat latar belakang Etnis 
Tionghoa yang seringkkali 
mengalami benturan-
benturan dengan kelompk 
Muslim. Pemikiran Jusuf 
Hamka yang ingin 
meniadakan identitas 
kesukuan sesuai dengan 
nilai-nilai 
Cosmopolitanisme yakni 
toleransi akan perbedaan 
tanpa batas, dengan tanpa 
menghilangkan identitas 
maupun semangat 
nasionalisme. 

Frame      Konten Tayangan Interpretasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moral Judgment 
 

“Jusuf Hamka membangun 
masjid bergaya Tiongkok” 
ditunjukkan dengan 
gambar tayangan masjid 
dengan gaya desain 
Tiongkok dan berbagai 
ornament Tiongkok  

 

Salah satu perwujudan 
akan nilai 
kosmopolitanisme yang 
representasikan melalui 
bangunan masjid 
perpaduan antar etnis 
dengan harapan tidak ada 
lagi bentrokan yang muncul 
karena permasalahan 
perbedaan Agama ataupun 
Ras. Masjid ini dibangun 
dengan semangat 
nasionalisme, wujud cinta 
tanah air meski keturunan 
Tionghoa namun setiap 
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warga Negara Indonesia 
wajib menjaga kerukunan 
serta menerima segala 
perbedaan yang ada.  

 
Frame 

 
     Konten Tayangan 

 
Interpretasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treatment 
Recommendation 

 
Tayangan gambar masjid 
dari berbagai sudut meng-
indikatikasi masjid ini 
memiliki semangat nasio-
nalisme dan juga nilai-nilai 
kosmpolitan yang harus 
selaras dengan kondisi 
masyarakat Indonesia saat 
ini. Ideologi media 
sekarang ini diterpa oleh 
tuntutan zaman namun 
harus tetap 
mengedepankan nilai-nilai 
sosial, memberikan contoh 
kepada masyarakat lain 
bahwa perbedaan Agama 
maupun Ras bukanlah 
suatu permasalahan, hal ini 
terbukti oleh tokoh Etnis 
Tionghoa yang mau 
memberikan kontribusi 
terhadap kehidupan 
keberagaman Indonesia 
yang dia wujudkan dalam 
bentuk bangunan Mesjid 
dengan perpaduan Etnis 
Tionghoa, Melayu dan  
pribumi. 

Dengan menyangkan tam-
pilan visual masjid lebih 
dari satu kali, media ini pun 
seolah ingin menyampaikan 
apresiasi terhadap sema-
ngat yang muncul dari 
tokoh Jusuf Hamka, sela-
rasnya ideology antara 
media dan tokoh 
masyarakat, adalah 
perpaduan sempurna untuk 
mendidik masyarakat 
Indonesia untuk 
melepaskan egosentris 
yang sering menjadi 
pemicu bentrokan-
bentrokan antar Agama dan 
Ras. Trans 7 selaku media 
yang menyiarkan acara 
tersebut membingkai 
sebuah ideologi dimana 
nilai-nilai pada ideology 
tersebut direpresentasikan 
melalui acara Hitam Putih 
dengan mendatangkan 
tokoh Masyarakat sebagai 
tamu pada acara tersebut. 
Pesan yang ingin 
disampaikan adalah setiap 
warga Negara apapun 
Agama, warna Kulit, Ras, 
bahkan kepercayaan 
apapun wajib menjaga 
perdamaian dan 
menghargai setiap 
perbedaan yang dimiliki 
oleh individu manapun.  
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Pendekatan Framing Model Robert N. Entmanprogram acara Hitam Putih Segmen “Jusuf 

Hamka Membangun Mesjid Bergaya Tiongkok” menunjukan bahwa arah tayangan dalam 

progam tersebut memiliki tujuan Ideologi untuk membangun ideologi publik bahwa Trans 7 

sebagai media yang menyiarkan acara tersebut memiliki nilai dan kesetujuan terhadap apa 

yang telah dilakukan oleh Jusuf Hamka. Hal tersebut di indikasikan dari konten-konten 

pembingkaian acara yang ditampilkan dan uforia yang dilakukan oleh si pembawa acara (Dedy 

Corbuzier dan Oky Lukman).  

Define Problems dalam bingkai program Hitam Putih Segmen “Jusuf Hamka Membangun 

Mesjid Bergaya Tiongkok” adalah upaya penegasan bahwa ide awal yang menjadi pendorong 

Jusuf Hamka Membuat Mesjid di kolong tol karena penyalahgunaan tempat tersebut yang 

awalnya dijadikan tempat pembuangan sampah, tempat berkumpunya preman-preman sampa 

pada prostitusi. Diagnose causes bingkai program Talk Show tersebut di isi dengan konten 

tayangan Jusuf Hamka yang tengah menceritakan apa-apa yang melatarbelakangi beliau untuk 

mendirikan Mesjid dikolong tol, dan mengapa masjid tersebut begaya Tiongkok.  

Tayangan tersebut menampilkan kegembiraan dan semangat yang berapi-api dari Jusuf 

Hamka, dan keseriusan dan para pembawa acara yang terpukau dengan cara Jusuf Hamka 

menuangkan ide dan gagasan nilai nasionalismenya dengan mengedepankan unsur 

kosmopolitanisme yang menghilangkan perbedaan.Moral Judgment Jusuf Hamka ditandai 

dengan tampilan visual Mesjid dari berbagai sudut dan ornament yang menghiasi seluruh 

Mesjid tersebut. Treatment Recommendation menampilkan Jusuf Hamka yang menceritakan 

kembali upaya-upaya terbaiknya yang bukan hanya sekedar membangun masjid tersebut 

namun ia juga membagikan 3200 makanan gratis setiap harinya, termasuk membolehkan siapa 

saja untuk menggunakan fasilitas yang tersedia di kolong tol masjid tersebut. Jusuf Hamka juga 

memberi kesempatan bagi orang-orang yang ingin berjualan di sekitar masjid bahkan bagi 

orang yang berbeda keyakinan dan Agama. 

Diakhiri dengan ajakan Jusuf Hamka kepada pembawa Acara Dedy Corbuzier untuk datang 

dan mencicipi makanan yang dibagikan secara gratis, menyimpulkan bahwa ajakan untuk 

mengadopsi nilai-nilai ideology dari Jusuf Hamka yang mestinya menjadi contoh bagi 

masyarakat yang lain. Di seluruh tayangan disimpulkan bahwa Trans7 sebagai media 

penyiaran sudah mendekati nilai-nilai kosmopolitanisme meski belum terlihat 
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representasinya.   

  

 

SIMPULAN  

 

Nilai-nilai kosmopolitanisme yang tampak pada program acara Hitam Putih segmen “Jusuf 

Hamka” cenderung lebih ditampakkan oleh Jusuf Hamka selaku tamu dari program Talk Show, 

tampilan-tampilan tayangan yang menunjukkan upaya persetujuan dari sikap Jusuf Hamka 

hanya sebatas argument yang menyetujui apa yang telah dilakukan oleh Jusuf Hamka. Tidak 

terlihat adanya upaya representasi ideologi media yang ditampilkan. Nilai-nilai 

multikulturalisme mengacu pada penyatuan desain masjid sedangkan nilai kosmopolis 

ditandai dengan Jusuf Hamka yang seorang Etnis Tionghoa dengan menjadi mualaf memeluk 

agama Islam ia memberikan kesempatan kepada siapa saja tanpa memandang Agama (bahkan 

yang tidak memiliki Agama sekalipun) untuk berjualan di sekitar Mesjid 

Dalam Talk Show ini ada juga nilai-nilai nasionalisme yang tersirat dalam percakapan yang 

diungkapkan oleh Jusuf Hamka. Semangat nasionalisme ini ditandai dengan kalimat-kalimat 

yang mengutarakan bahwa setiap orang yang tinggal di bumi Indonesia adalah pribumi dan 

setiap pribumi harus saling menghargai satu sama lain, selain itu juga mesjid yang ia bangun 

tersebut adalah wujud kecintaannya pada Indonesia.  

Nilai-nilai Kosmopolitanismes yang dibangun oleh Jusuf Hamka adalah wujud dari upaya 

untuk menawarkan solusi, mengupayakan kemajuan dan fokus pada usaha untuk keluar dari 

ancaman intoleransi dan diskriminasi antar Etnis. 
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Kreatif Program Televisi, 
Studi Kasus Program “Knowing Brother 

 
 

Oleh Nurhablisyah* 
 
 
 
 
 

Abstrak 
 
 Sejak Korea Selatan gencar mempromosikan “Hallyu Wave” mulai tahun 90’an, dunia 

mulai melirik program-program televisi dari negara ini. Drama televisi Korea menjadi salah 
satu ekspor terbesar dalam industri kreatif dari negara ini. Tetapi, kini, program TV non drama, 
seperti variety show, juga banyak dimintai oleh masyarakat dunia. Korea Selatan menjadi 
negara yang dianggap kreatif dalam hal memproduksi program acara yang unik dan menarik. 
Salah satu program TV asal negeri gingseng ini yang banyak dibicarakan netizen adalah 
“Knowing Brother” dari stasiun JTBC. Dalam memproduksi program TV, dana produksi menjadi 
salah satu faktor penting yang menentukan apakah sebuah program bisa dieksekusi.  “Knowing 
Brother” adalah sebuah program yang diproduksi di dalam studio, dengan 8 pengisi acara 
utama. Ketujuh pengisi acara yang semuanya pria ini, bukanlah “para idol” muda yang banyak 
dikagumi remaja saat ini. Namun, mereka mewakili karakter-karakter yang membuat program 
menjadi hidup. Program ini diproduksi pada tahun 2015 dan sudah menayangkan 152 episode 
hingga November 2018. Seting tempat “Knowing Brother” adalah ruang kelas, dimana ketujuh 
pengisi acara berperan sebagai siswa SMU. Para bintang tamu akan masuk ke dalam kelas dan 
hadir sebagai siswa baru. Sebagai siswa baru, para tamu ini akan diberikan pertanyaan dan 
diberi tugas. Kelebihan dari program ini adalah pengisi acara utama bisa mewawancarai tamu 
sedemikian rupa hingga informasi yang menarik bisa keluar dari tamu tersebut. Selain itu, 
permainan yang melibatkan bintang tamu bisa memperlihatkan sisi lain dari kepribadian tamu 
di acara tersebut. 

 
Kata kunci: Kreatif Program Televisi, Knowing Brother 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Hallyu Wave atau Korea Wave, atau dikenal dengan gelombang kebudayaan Korea Selatan, 

menjadi popular di dunia setelah Korea Selatan mulai membuka media massa mereka dengan 

mempromosikan film, drama TV dan musik. Park 2002 dalam Tuk (2012:8) menjelaskan Hallyu 
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Wave dicetuskan sekitar tahun 80’an di Korea Setalan. Saat itu negeri gingseng ini tengah 

dilanda ekonomi yang cukup sulit, karena situasi politik. Pada tahun 1981, Pemerintah Korea 

Selatan saat itu, berusaha membangkitkan perekonomian melalui media. Perhatian masyarakat 

saat itu, bukan sekedar politik tetapi juga ekonomi. Lalu pemerintah mencetuskan program 

“3S” dalam kebijakan kebudayaan yang diturunkan pada aplikasi media massa dan hiburan. 

Konsep “3S” ini adalah Sport, Sex, Screen. Di tahun 1982, didirikanlah KBL (Korean Professional 

Baseball League). Pada saat yang sama, banyak kritik yang mengatakan ini adalah rekayasa 

pemerintah untuk mengalihkan perhatian publik. Ternyata, KBL mendapat apreasiasi luar 

biasa dari masyarakat dan meraih sukses besar. 

Dalam bidang Sex dan Screen pemerintah Korea Selatan saat itu berperan dalam 

pengendalian materi televisi. Stasiun TV KBS dan MBC dalam genggaman pemerintah. Sensor 

terhadap materi kekerasan dan pornografi sudah mulai diberlakukan, tetapi pemerintah juga 

mengizinkan film dan tayangan TV yang memfokuskan pada tubuh wanita. Di tahun 1987, Roh 

Tae Woo, presiden Korea Selatan yang berkuasa membuka pintu terhadap politik luar negeri. 

Pada masa ini pula negara ini memasuki fase demokrasi, Roh Tae Woo adalah presiden pertama 

yang dipilih secara pemilihan umum. Di masa ini, Korea mulai lebih terbuka dengan dunia luar, 

perdagangan dan ekspor impor barang dari luar negeri mulai berdatangan. Di tahun 1988, film 

porno dari Amerika Serikat mulai masuk ke Korsel. 

Gelombang demokrasi yang masuk ke Korea Selatan merubah pola mikir masyarakat. 

Mereka tidak mau lagi terlalu dikekang dalam hal isi media massa. Tahun 1988, para praktisi 

perfilman dan media mengadakan aksi protes. Di tahun yang sama, akhirnya oemerintah tidak 

lagi mencampuri naskah film dan produksi TV. Salah satu penyebab pemerintah mengalah 

adalah tekanan dari Amerika Serikat, dalam hal kerjasama bilateral perdagangan dan ekonomi. 

Gairah perfilman Korea Selatan, mulai menggeliat sejak terbukanya kebijakan pemerintah. 

Namun hal ini tidak serta merta langsung membawa Korsel sebagai produser film kelas dunia. 

Mulai tahun 1985 s.d 1991, industri film mulai naik, (Tuk, 2012:8). Tetapi di tahun 1992 s.d 

2000, industri film Korea mengalami kelesuan. Salah satu penyebab merosotnya produksi film 

adalah, banyaknya materi siaran dari luar negeri yang memenuhi bioskop Korea Selatan. Di 

tahun 2000, 64,9% materi siaran diambil dari luar negeri. Barulah di tahun 2011, 53,6% film-

film Korea memenuhi bioskop di negara ini. Masyarakat Korea semakin kritis dan menuntut 
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agar industri penyiaran makin menunjukkan kualitas. Banyaknya perusahaan perfilman yang 

gulung tikar dikarenakan mereka tidak bisa bersaing untuk menyajikan materi yang baik. 

Sementara ini di bidang industry televisi, program drama TV juga memberikan kontribusi 

besar dalam Hallyu Wave. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh jurnalis Beijing Cina pada 

pertengahan tahun 1998, (Valentina & Istriyanti, 2013:74). Jurnalis itu merasa terkejut dengan 

pesatnya popularitas budaya Korea Selatan di Cina. Korea Selatan menjadi salah satu dari 10 

negara yang menjadi eksportir budaya. Adalah Beijing Youth dayli yang pertama kali 

menggunakan istilah Hallyu Wave (Sari, Jamaan, 2014:3). Hal tersebut digunakan setelah 

menyaksikan konser salah satu grup musik asal Korea Selatan yang mendapatkan sambutan 

meriah dari masyarakat Cina. Jauh sebelum Korea Selatan mengekspor produk budayanya, 

Jepang sudah lebih dulu melakukan hal itu. Di Jepang, sambutan masyarakat negeri Sakura juga 

mendapatkan respon luar biasa. Tahun 2003, Drama Korea Winter Sonata, menjadi drama 

Korea pertama yang tayang di Stasiun TV NHK. Drama tersebut sampai harus ditayangkan 

sebanyak tiga kali atas permintaan masyarakat Jepang. Bahkan pemain utamnya Bae Young Jun, 

mendapatkan sebutan kehormatan, “Young Samma.” Kesuksesan Winter Sonata di Jepang, 

membuka jalan pada produk budaya Korea lainnya, (Sari, Jamaan, 2014:4). 

Sebelum tahun 1980, industri musik amat tergantung pada stasiun televisi, apalagi saat itu, 

televisi masih diatur oleh pemerintah. Memasuki tahun 1990, perekonomian di Korea semakin 

maju, hal ini berimbas pada meningkatnya industri musik, setelah tahun 1990’an, stasiun TV 

swasta diperkenankan siaran (Tuk, 2012:11). 

Dunia hiburan menyumbang pemasukan bagi perekonomian Korea Selatan. Selama kurun 

waktu 1993 – 2003, andil industri hiburan pada sektor ekonomi Korea rata-rata sebesar 5,5% 

per tahun (film, musik, permainan dan drama TV) mencapai US $ 1 Milyar. Angka ini meningkat 

di tahun 2004, menjadi 31%  (Vanlentina, Istriyani, 2013:75).  Pada tahun 2011, insutri televisi 

Korea Selatan mengantongi pemasukan sebesar 4.251 Bilion Won, dan membuka 22.200 

lapangan pekerjaan (oxfordeconomic 2012:10). 

Salah satu keberhasilan Korea Selatan menjadi pesaing Jepang salah satunya disebabkan 

karena simpati dari negara-negara Asia. Penjajahan Jepang di masa lalu, terhadap negara-

negara di Asia, termasuk Korea, membuat kebudayaan Korea lebih mudah diterima. Tidak 
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hanya di wilayah Cina, Taiwan dan Jepang, di negara Asia Tenggara, keberhasilan Korea Selatan 

menularkan budayanya ditandai dengan penuhnya konser-konser musik yang digelar. 

Melihat fakta di atas, Pertelivisian Korea Selatan nampaknya justru sedang menikmati 

masa kejayaan. Hal ini berbanding terbalik denngan keadaan di Indonesia. Dimana dunia 

pertelivisian sedang mengalami kelesuan, karena persaingan mendapatkan penonton. 

Kehadiran media baru telah menyita perhatian publik, terutama kelompok usia muda. Jumlah 

jam menonton TV dalam setahun rata-rata berkurang 13 menit. Hal ini disebabkan karena 

maraknya teknologi internet dan TV digital yang rata-rata kini digunakan 507 jam per hari. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Ishadi S.K, ketua Asosiasai Televisi Seluruh Indonesia (ATVSI), 

https://www.cendananews.com/2017/12/ ishadi-sk-penonton-tv-cenderung-menurun.html, 

diakses 16 November 2018. 

Program TV “Knowing Brother” disiarkan di stasiun TV JTBC setiap hari Sabtu waktu Korea 

Selatan. Sejak diproduksi pada tahun 2015, program ini sudah ditayangkan hingga 71 episode. 

Sejak kemunculannya, variety show ini sudah mencuri perhatian publik, bukan karena pengisi 

utamanya yang popular, namun kemasan program dan kontennya yang kontroversial. 

Masyarakat Korea Selatan dikenal dengan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi sopan 

santun dan artis berusaha agar tidak terlibat skandal. Namun di acara ini, para pengisi utama, 

justru sering membahas skandal-skandal bintang tamu maupun diri mereka masing-masing. 

Pembicaraan dilakukan dengan santai dan humor, seperti sedang disuksi di kantin. Latar 

belakang pengambilan gambar adalah suasana kelas di sekolah laki-laki (semua pengisi utama 

di acara ini berjumlah 7 orang laki-laki dengan variasi umur 30 s.d 47 tahun).  

Selain bincang-bincang dengan tamu, para tamu yang hadir di program ini akan diajak 

bermain. Permainan setiap episode akan berganti-ganti. Allkpop.com, sebuah halaman berita 

Kpop menyebutkan “Knowing Brother” sebagai salah satu variety show terbaik yang harus 

ditonton pada peringkat 8 (2015-sekarang). Program paling baru diantara program lain yang 

direkomendasikan, seperti Running Man (2010- sekarang), Law Of The Jungle (2011-

sekarang), Weekly Idol (2010-sekarang) dan lain–lain (https://www.allkpop.com/ 

article/2017/09/the-best-korean-variety-shows-ever, diakses 16 November 2018). 

Alasan mengapa “Knowing Brother” menjadi pilihan sebagai studi kasus di penelitian ini 

adalah, karena program ini dianggap “menyegarkan” padahal dikerjakan dalam luar ruangan 

https://www.cendananews.com/2017/12/
https://www.allkpop.com/
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(indoor), dimana pengambilan gambarnya lebih terbatas. Settingruang kelas dan dibawakan 

oleh pengisi acara yang memiliki karakter khas, juga menjadi kekuatan dalam program ini. 

Sehingga tujuan program untuk melihat sisi lain pada bintang tamu bisa tercapai.  

Dalam kelas “Perkembangan Media” di Program Studi Desain Komunikasi Visual, 

Universitas Indraprasta, 90% mahasiswa sudah tidak lagi menonton televisi. Para mahasiswa 

ini lebih banyak mengakses media melalui ponsel dan laptop. Jikalau mereka menonton 

televise, mereka mengaksesnya dari channel official youtube, atau mencari sumber lain di 

internet.  Dari kenyataan tersebut, media televisi (teresterial) harus menghadapi tantangan 

yang berat, bukan saja dari kalangan penontonnya namun juga serbuan program dari luar 

negeri yang ada di TV digital dan media baru.  Tantangan yang dialami oleh televisi Indonesia 

saat ini bisa menjadi kesempatan jika ditangani dengan seksama dan tepat. Melihat 

keberhasilan Korea Selatan, tidak ada salahnya para pelaku pertelevisian mempelajari langkah-

langkah kreatif dari stasiun TV di negara asal Tae Kwon Do itu. 

Dalam memproduksi program televisi, stasiun TV membutuhkan ide kreatif dan segar 

untuk menarik perhatian penonton. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kreatif 

Program TV melalui studi kasus Program TV Korea Selatan “Knowing Brother,” sehingga bisa 

dijadikan inspirasi dalam memproduksi program TV. 

 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

 Dalam memproduksi program TV, dibutuhkan pemikiran kreatif. Ide merupakan 

fondasi utama seseorang mencetuskan pemikiran kreatif. Banyaknya stasiun TV, bukan alasan 

bagi stasiun TV untuk mengatakan kehabisan ide. Korea Selatan merupakan “pemain baru” 

dalam bidang penyiaran jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, Jepang dan ong Kong. 

Namun popularitas program TV dari negara tersebut, sudah melampaui negara-negara yang 

mendahuluinya. Beberapa hal yang membuat program TV Korea Selatan banyak disukai 

pemirsa adalah; serius dalam mengurus setting (latar belakang pengambilan gambar). Baik itu 

program TV drama maupun non-drama, semua perlengkapan art and property digarap 

sungguh-sungguh, dengan konsep yang penuh perhitungan. Kedua adalah totalitas pemain. 
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Korea Selatan terkenal sebagai negara yang memiliki jenjang panjang bagi para calon pekerja 

seni. Selain itu universitas dan sekolah yang menawarkan program studi bidang seni dan olah 

raga sangat banyak dan bervariasi. Para artis/aktornya juga terbiasa dengan gemblengan yang 

keras. Dunia selebritis di Korea Selatan adalah dunia penuh persaingan yang kejam, kerja keras 

sudah mereka jalani sejak usia muda. Dengan demikian, baik pekerja seni dan masyarakat 

memiliki standar yang tinggi terhadap sebuah karya. Faktor keberhasilan lainnya adalah ide 

kreatif dari stasiun TV yang membuat sebuah program nampak berbeda dan segar. Persaingan 

antar stasiun TV yang sangat ketat membuat para pekerja lebih giat memberikan hasil kerja 

maksimal. 

 

Ide Kreatif 

 

Ide merupakan landasan utama terciptanya sebuah karya seni, dalam hal ini program TV. 

Khususnya ketika memproduksi program TV non drama, tanpa ide tahapan perencanaan 

produksi tidak terlaksana. Ide adalah segala sesuatu yang ada di dalam pikiran manusia, baik 

itu merupakan gagasan atau cita-cita. Ide kemudian disampaikan secara lisan dan tulisan agar 

orang lain memahami maksudnya dan diwujudkan dalam bentuk tindakan, (Latief, Utud, 

2015:73).  Ide harus disampaikan kepada orang lain agar orang lain paham. Sebab itulah ide 

memiliki sistematis atau mekanisme untuk bisa diwujudkan.   

Bagi orang kreatif, ide adalah sesuatu yang berharga dan mahal. Ide bisa muncul dimana 

saja, kapan saja. Untuk para pekerja media, khususnya pertelevisian dan periklanan, ide sangat 

dibutuhkan dalam memproduksi karya. Ide harus muncul setiap hari dan harus dicari bahkan 

dipaksa muncul. Ada dua sumber ide dalam produksi program TV. Secara internal dan 

eksternal. Secara internal biasanya diproduksi oleh prodesun yang tergabung dalam divisi tim 

kreatif. Secara eksternal, ide berasal dari pihak luar, misalnya sponsor yang menawarkan ide 

sekaligus membiayai produksi, maupun dar PH (Production House), dimana biaya produksinya 

bisa ditanggung oleh PH yang bersangkutan tetapi pemasukan iklannya dibagi bersama stasiun 

TV. Dalam produksi program tevelisim, ada tiga syarat ide kreatif, pertama ide tersebut harus 

bisa disampaikan kepada orang lain, kedua ide harus bisa diimplementasikan dalam bentuk 

program TV. Terkait akan hal ini, maka ide harus taat pada aturan produkis, seperti durasi, 
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pembagian segmen, dan kegiatan teknis lainnya. Ketiga, ide harus memiliki nilai ekonomis, 

yang disukai penonton, bisa menarik iklan dan tentunya biaya produksinya terjangkau. (Latief, 

Utud, 2015:74). 

Pola berpikir kreatif berbde dengan berpikir analitis. Berpikir kreatif memmbutuhkan 

imajinasi dan membawa kemungkinan akan ide yang melimpah. Baik berpikir kreatif dan 

analisis, keduanya sangat dibutuhkan dalam produksi televisi. Cartier dalam Latif dan Utud 

(2015:76), menjelaskan bahwa hanya ada satu cara bagi seseorang yang membutuhkan ide 

kratif, yaitu menggabungkan atau menyatukan lebih dari satu ide ke dalam sebuah penjajaran 

baru, untuk menemukan sebuah hubungan di antara ide-ide yang belum pernah mereka sadari 

sebelumnya. Kesimpulannya, berpikir kreatif adalah menggabungkan hal-hal dan gagasan yang 

sebelumnya belum atau tidak terhubung lalu membentuk hubungan baru yang orisinal dan 

bermanfaat. 

Alex F. Osborn, mengemukakan sistematika dalam berpikir kreatif. Pemikirannya 

kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bob Eberle, teknik ini disebut SKAMPER (Latief, 

Utut, 2015:76). SKAMPER merupakan kepanjangan dari beberapa kata, di dalamnya 

merupakan cara yang dapat ditempuh mewujudkan ide kreatif: 

S:  Substusi (menggantikan), misalnya, sebuah program talk show biasanya dipandu 
oleh MC kondang yang memiliki jam terbang tinggi, namun agar lebih segar, MC 
diganti dengan  pelawak atau penyanyi atau profesi lain yang baru memulai karir 
sebagai MC. 

K: Kombinasi, Ada dua program yang mirip, misalnya ajang kontes pencarian bakat, satu 
program menitik beratkan para bakat menyanyi, program lain pada seluruh bakat, 
baik menyanyi, akting, main sulap, menari dan sebagainya. Program kedua melakukan 
kombinasi agar bisa dibedakan dengan program pertama. 

A: Adaptasi, cara ini adalah yang paling banyak dilakukan oleh stasiun TV di dunia. 
Beberapa diantaranya adalah “Indonesian Idol,” “I Can See Your Voice” Indonesia. Ada 
program TV asing yang kemudian diproduksi di Indonesia dengan judul yang sama. 

M: Modifikasi, Kegiatan ini juga paling banyak dilakukan oleh stasiun TV di dunia. Salah 
satu contohnya, Mission X, di Trans TV yang mirip dengan “Running Man” Korea, 
“Super Papa” Global TV yang diadaptasi dari “The Return of Superman” Korea Selatan. 

P: Penggunaan lain, program televisi memiliki fungsi sebagai informasi dan hiburan bagi 
pemirsa. Tetapi di sisi lain, program juga bisa digunakan untuk memberikan 
kesempatan kepada masyarakat merubah nasibnya, Misalnya program “Bedah 
rumah,” 

E: Eliminasi berarti dikurangi atau dikembangkan, hal ini bisa dilihat pada program-
program di Net tv, pada saat sahur di Bulan Ramadhan, “Ini Sahur.”  Di bulan lainnya, 
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para pengisi memiliki program lain, Vincent dan Desta di “Tonight Show” sedangkan 
Andre, Sule dan lainnya di “Ini Talk Show.” 

R: Reverse, menata dengan cara yang berbeda. Program dibuat dengan menambah, 
mengurangi atau merubah setting maupun segmen dari program yang sudah ada. 
Contohnya “Tonight Show” di Net tv, sekilas setting ruangan mirip dengan “Saturday 
Night Show” namun di dalam Tonight Show, banyak segmen lain yang ditambahkan, 
misalnya ada permainan, ada kejutan, dan lain-lain. 

 

Proses Brainstorming 

Proses pembuatan program TV merupakan proses kerja tim. Dimana antara tim produser 

bekerjasama dengan divisi Art & Property, Ward robe & Make Up, Tim produksi (tata cahaya, 

pengambilan gambar), sound & effects, editing dan lainnya. Semua divisi harus bekerjasama 

demi kelancaran produksi. Namun sebelum produksi dieksekusi, masing-masing tim dapat 

memberikan masukan terhadap ide yang akan dilaksanakan. Dalam program TV non drama, 

bagia-bagian yang biasanya ikut dalam brain storming ide adalah; eksekutif produser (EP), 

produser, kreatif, program director (PD) dibantu oleh Production Assistant. 

Proses brainstorming, biasanya dilakukan secara formal oleh divisi yang terkait. Ide kasar 

sudah dituliskan terlebih dahulu dan para anggota rapat atau pertemuan sudah membaca dan 

mempelajarinya. Proses ini akan membahas lebih detail baik ide, bintang tamu, konsep 

panggung, pembawa acara serta eksekusinya. Dalam kegiatan ini, ide akan habis-habisan 

dianalisis agar mendapatkan konsep yang lebih baik. Setelah proses Brainstorming selesai, ide 

baru yang sudah disetujui kemudian dituliskan kembali untuk diproduksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Skema Proses Brainstorming Nondrama 
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Sistem Produksi Program Nondrama 

 

Produksi program televisi pada dasarnya adalah proses yang rumit, melibatkan banyak 

orang dan biaya. Agar kegiatan produksi program berjalan efektif efisien, maka dibutuhkan SOP 

(Standard Operating Procedure) dalam menjalankannya. Wurtzel dalam Latief, Utud 

(2015:146), menjelaskan sistem produksi program nondrama televisi dalam 4 tahapan; (1) 

preproduction planning, (2) set up and rehearsal, (3) production dan (4) post production. Selain, 

Wurtzel, Milerson juga menjabarkan tahapan produksi program TV dengan lebih detail, berikut 

table berbedaan kedua pendapat tersebut; 

 

Tabel 1. 
Perbandingan Sistem Produksi Program Nondrama Wurtzel dan Millerson 

 
Alan Wurtzel Gerald Millerson 
Preproduction a. Ide 

1. Pengembangan konsep 
2. Menetapkan tujuan dan pensekatan 

produksi 
3. Penulisan naskah 
4. Production Meeting bersama anggota 

inti 

b. Naskah kasar 
c. Perencanaan awal 

a. Interprestasi produksi 
b. Stage design 
c. Tata cahaya 
d. Make up 
e. Costume 
f. Fasilitas teknik 

d. Naskah  
a. Casting 
b. Kontak artis 

Set Up and Rehearsal e. Perencanaan Teknik 
Set up 

a. Penataan dekorasi 
b. Penataan cahaya 
c. Penataan suara 
d. Mempersiapkan video tape dan film pay 

back 

a. Pemantapan penyajian produksi 
b. Perencanaan penyajian produksi 

secara rinci 
c. Graphic, properties, special effects 
d. Administrasi produksi 
e. Konstruksi produksi 
f. Insert: dari kepustakaan film, graphic, 

pengembalianlokasi untuk film/video 
Rehearsal 

a. Dry rehearsal 
b. Camera blocking 
c. Run through 
d. Dress rehearsal 

f. Rehearsal Script 
g. Pre studio rehearsal 

1. Latihan pemain 
2. Pengukuhan produksi 
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 3. Penentuan akhir mengenai tata 
cahaya, fasilitas produksi,  

4. Penentuan efek 
5. Review/edit: insert 

h. Camera Script 
1. Mempersiapkan: 

a. Breakdown sheet 
b. Camera card 
c. Cue card 
d. Promter 

2. Transportasi untuk: 
e. Peralatan 
f. Property 
g. Costume 

Production i. Persiapan studio 
Post Production j. Blocking camera 

k. Run through 
l. General rehearsal 
m. Video tape recording 
n. Pemilihan bahan editing 
o. Editing 
p. Review 
q. Transmisi 
 

Sumber: Darwanto Sastro Wardoyo dalam Latief, Utud (2015:148) 

 

Knowing Brother 

 

Program “Knowing Brother” (Hangul: 아는형님, baca: Aneun Hyeongnim). Program ini 

juga dikenal dengan nama “A Man With Mission,” “Hyung I Know,” dan “Ask Us Anithing.” Dalam 

situs http://www.jtbcworldwide.com, diakses 16 November 2018, program ini merupakan 

program tidak berdasarkan naskah (non scripted) yang tayang setiap Sabtu, mulai pukul 10:00 

waktu Korea Selatan. Knowing brother, adalah program “variety show” yang utamanya adalah 

“Talk Show.” Dalam setiap episode pembagian segmen bisa berganti-ganti, tergantung dari 

bintang tamu dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh tim kreatif. Pengisi acara dalam 

program ini ada 7 orang laki-laki dengan variasi usia dan karakter yang berbeda. 

Keberhasilan utama acara ini dalam menarik perhatian penonton adalah karena “sisi lain” 

dari pengisi utama yang dibuka secara terang-terangan. Dan bagaimana cara pengisi acara 

mengorek informasi dari nara sumber dengan cara yang berbeda, sehingga karakter bintang 
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tamu bisa terlihat. Acara yang diperuntukkan bagi usia 15 tahun ke atas, banyak berisi materi 

yang memiliki kecenderungan bagi kelompok dewasa. Misalnya, jika ada bintang tamu dari “girl 

group” yang cantik. Maka pengisi utama lebih memberikan perhatian lebih ketimbang bintang 

tamu laki-laki. Komentar-komentar yang terlontar juga cenderung “kasar” bagi masyarakat 

Korea yang terkenal menjunjung sopan santun dan lebih memperlihatkan kehidupan sehari-

hari. Di Korea Selatan, interaksi sosial amat ditentukan oleh faktor usia, jika berhadapan 

dengan lawan bicara yang usianya lebih tua setahun saja, makan bahasa yang digunakan harus 

bahasa formal. Di dalam acara ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sopan, namun 

pesannya tetap berisi candaan pertemanan. Misalnya, salah satu pengisi utama di dalamnya, 

Seo Jang Hoon, mantan pemain basket nasional, tingginya lebih dari 2 meter, pernah menikah 

namun setelah 3 tahun bercerai. Kondisi Jang Hoon, kerap menjadi bulan-bulanan diantara 

teman yang lain. Bukan hanya Jang Hoon yang memiliki skandal, para pengisi lain juga punya 

masa lalu kurang sedap di mata masyarakat Korea Selatan. 

Justru karena kesan “Terus terang” ini, “Knowing Brother” menyuguhkan humor yang 

“tajam” sekaligus segar. Skandal yang awalnya tabu, bisa dibahas dengan ringan. Talk show 

menjadi santai dan para bintang tamu bisa menikmati permainan dan meninggalkan sedikit 

“image” mereka.  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data 

studi kasus terhadap Program TV Korea Selatan “Knowing Brother.” Studi kasus adalah 

serangkaian kegiatan ilmiah yang intensif, terinci dan mendalam tentang stuatu program, 

peristiwa dan aktivitas, baik yang dilakukan secara per orangan, sekelompok orang, lembaga 

maupun organisasi, dengan tujuan memperoleh pengetahun mendalam akan hal itu. Biasanya 

yang dijadikan studi kasus adalah hal yang actual (real-life-events) yang sednag berlangsung, 

bukan yang sudah lewat, (Rahardjo, 2017:5). Pertimbangan yang menguatkan sebuah 

peristiwa atau program dijadikan studi kasus adalah karena keunikannya. Dalam studi kasus, 

peneliti dituntut untuk lebih banyak menjelaskan How (proses) dan Why (alasan). 
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Dalam penelitian ini, “Knowing Brother” dipilih sebagai studi kasus adalah karena animo 

masyarakat internasional yang memilih program TV ini sebagai tontonan mereka. Jika 

dibandingkan dengan program nondrama TV lainnya dari Korea Selatan, “Knowing Brotehr: 

terbilang masih baru (diproduksi pada tahun 2015). Stasiun TV yang memproduksinya juga 

kalah pamor di mata penggemar internasional jika dibandingkan dengan MBC, KBS, SBS dan 

TVN. Tetapi, banyak situs yang merekomendasikan program ini sebagai program yang layak 

disaksikan. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Deskripsi mengenai hasil penelitian Kratif Program TV “Knowing Brother” akan dibahas 

dengan menggunakan Konsep yang diutarakan oleh Gerald Millerson hanya pada sampai 

pelaksanaan teknik. Karena pada saat shoting, kegiatan pengambilan gambar serta lainnya 

langsung dikendalikan oleh program director. Program ini adalah jenis variety show, dimana 

kegiatan yang dilakukan oleh pengisi acara tidak menggunakan naskah yang kaku. Artinya, para 

pengisi acara bisa melakukan improvisasi. Kadang pengisi acara melakukan gerakan dan cerita 

yang tidak terduga, sehingga pelaksanaan pengambilan gambar disesuaikan dengan keadaan. 

Hal-hal yang akan dibahas hanya pada tahapan produksi dalam penelitian ini antara lain: 

a. Ide dasar. 

b. Perencanaan awal: panggung, tata cahaya, make up, kostum, fasilitas teknik. 

c. Naskah: pengisi acara dan pembagian segmen acara. 

 

Ide dasar 

Ide dasar program ini adalah acara variety show dengan porsi talk show lebih banyak. 

Penanya atau pengisi utama dalam acara ini (host) akan mewawancarai bintang tamu, 

umumnya berprofesi sebagai selebritis, atlet, komedian dan lain-lain.  Selain Tanya jawab, ada 

juga permainan, bentuk permainan bisa meatih fisik, ketangkasan, kecepatan, maupun strategi. 

Segmen lainnya adalah ruang drama, dimana para pengisi acara (host) akan mengajak bintang 

tamu beradu akting dalam sebuah situasi komedi tanpa naskah.  
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Setting yang digunakan adalah sebuah ruang kelas di sekolah menengah atas laki-laki. Satu 

kelas ini terdiri dari tujuh orang siswa dengan karakter yang berbeda. Seragam yang mereka 

kenakan sama, namun masing-masing memiliki modifikasi agar setiap pengisi acara nampak 

berbeda dan mempunyai ciri khas masing-masing. 

Melalui cara bertanya yang unik dan santai, bintang tamu akan menjawab dengan unik 

juga, sehingga jawaban yang mereka berikan tidak pernah terungkap sebelumnya pada media 

lain. Setiap bintang tamu diwajibkan mengisi formulir khusus, yang nantinya akan ditanyakan 

kembali oleh para pengisi acara. Bintang tamu yang hadir berperan sebagai siswa pindahan di 

sekolah itu. Artis tamu juga akan memberikan pertanyaan kepada pengisi acara. Para pengisi 

acara boleh menjawab sesuka hati (bahkan jawaban yang paling tidak masuk akal), jika 

jawaban yang diberikan salah, bintang tamu boleh menghukum pengisi acara menggunakan 

palu plastik yang sudah disediakan. Jika bintang tamu menjawab dengan benar, tidak ada 

hadiah apapun hanya apresiasi verbal maupun nonverbal dari bintang tamu. 

Program ini diperuntukkan bagi usia 15 tahun ke atas, namun gaya humor yang 

digunakandi dalamnya banyak mengandung materi dewasa, misalnya tentang perceraian, 

pernikahan, kisah sesame jenis, kebiasaan saat sedang kencan dan sebagainya. Bagi masyarakat 

Korea Selatan usia 15 tahun ke atas, hal ini masih bisa diterima. 

 

Perencanaan Awal 

 

Dalam perencanaan awal, hal-hal yang dibahas antara lain adalah; panggung, tata cahaya, 

make up, kostum, fasilitas teknik. Desain panggung atau setting “Knowing Brother” terbilang 

unik. Ruang kelas sebagai ajang perkenalan (mewawancarai) seseorang.  

 
 Sumber: 
http://kshow123.net/show/knowing-
brother/episode-151.html 

 
 
 
 
Gambar 1. Suasana Ruang Kelas 
“Knowing Brother” 
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Ruang kelas yang menjadi setting utama program “Knowing Brother.” Meja dan kursi 

disesuaikan dengan jumlah bintang tamu yang diundang. Perlengkapan lainnya, seperti papan 

tulis, meja guru, kapur tulis, penghapus papan tulis, jam dinding, rak buku, wastafel, dispenser 

dan tempat sampah, semuanya tersedia untuk memberikan kesan ruang kelas di Korea yang 

sesungguhnya. 

Pada Gambar.4, nampak posisi bintang tamu ada di depan kelas (menghadap ke arah 

pembawa acara. Di depan bintang tamu ada palu plastik yang digunakan untuk menghukum 

pengisi utama acara jika salah menjawab. Para tamu yang diundang biasanya selebritis yang 

sedang popular di Korea, atau mereka yang sedang mengeluarkan single baru, terlibat dalam 

produksi serial drama atau film baru. Stasiun TV di Korea tidak keberatan jika para artis yang 

sedang mengisi acaranya, menyebutkan stasiun TV kompetitor dalam informasi yang mereka 

sampaikan, sepanjang tidak mempromosikan secara berlebihan.  

 

Gambar 2. Bintang Tamu sedang 

Melontarkan Pertanyaan 

 

 

 

 

Sumber: http://kshow123.net/show/knowing-brother/episode-151.html 

 

Ruang kelas yang menjadi seting tutama bisa dirubah sesuai kebutuhan segmen. Pada 

gambar 5. Terlihat ruang kelas yang dirubah menjadi tempat untuk bermain, biasanya 

permainan yang dipilih adalah permainan yang bisa mengadu ketangkasan, kecepatan maupun 

strategi antara bintang tamu dan pengisi acara utama. Permainan yang akan diadu, bermacam-

macam jenisnya dan selalu berbeda setiap episode. 

Untuk pencahayaan, disesuaikan dengan jam sekolah, yaitu siang hari (Day light). Hal ini 

bisa dilihat dari jendela pada gambar 5. dimana menunjukkan langit yang terang. Kondisi 

pencahayaan di ruang kelas juga terang dan jelas. Namun, pada segmen lain, pencahayaan bisa 

menyesuaikan tergantung kebutuhan segmen. Pada segmen drama, pencahayaan bisa beralih 
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ke malam hari, sesuai dengan naskah. Untuk sistem pencahayaan, menggunakan tata cahaya 

untuk kegiatan di dalam ruangan.   

Sumber: http://kshow123.net/show/knowing-brother/episode-125.html 

 
Gambar 3. Ruang Kelas Bisa Berubah Jadi Tempat Bermain 

   

Di dalam program ini setidaknya ada lebih dari 14 kamera yang menyala. Setiap pengisi 

acara masing-masing diambil oleh satu kamera (zoom in). Untuk pengisi acara ada 7 kamera, 

untuk gambar medium dan full shot ada 2 kamera, untuk 2 orang bintang tamu, minimal ada 3 

kamera, untuk environment dan jimmy jib masing-masing 2 kamera. Pencahayan diatur 

sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan 14 kamera tersebut.  

 

Tabel 3. Pengisi Acara, Karakter dan Kostum 

No. Pengisi acara Karakter Kostum 
1. Kang Ho Dong 

Berat : 115 kg 
Tinggi:182 cm 
Tanggal lahir: 11 

Juni 1970 
Profesi sebelumnya: 
pegulat nasional 
Aktif sebagai pengisi 
acara di berbagai 
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stasiun TV di Korea 
Selata. Dikenal sebagai 
orang yang suka 
bekerja keras dan 
menyukai orang-orang 
yang bekerja keras 

 

 
Sumber: 
https://aminoapps.com/c/
k-
pop/page/item/knowing-
brothers/ 

Gambar 4. Kang Ho 
Dong 

 
 
Karakter yang 

dimunculkan di acara ini 
adalah sebagai orang yang 
keras, namun hangat. Jika 
ada yang menyinggungnya, 
Kang Ho Dong 
memperlihatkan wajah 
marah, kadang melakukan 
agresi fisik. 

 

 
Sumber: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=6WvHhK9-5mc&t=493s 

Gambar 5. Kostum Kang 
Ho Dong 

 
Kostum yang 

digunaberbentuk seperti 
mantel, menandakan kalau 
Kang Ho Dong adalah ketua 
kelas. 

 
Make up yang dikenakan 

sangat ringan dan terkesan 
tidak menggunakan make up. 
Kesan karakter yang ingin 
ditampilkan adalah macho. 

2.  
 
Seo Jang Hoon 
Lahir : 3 Juni 

1974,  
Tinggi : 207 cm 
Berat : 115 kg 
ia adalah mantan 

atlet basket 
professional. 

 
Ia pernah 

menikah dengan 
seorang penyiar 
televisi selama 3 
tahun, kemudian 
bercerai. Seo Jang 

 
 

 
Sumber: 

https://aminoapps.com/c/
k-
pop/page/item/knowing-
brothers/ 

Gambar 6. Seo Jang 
Hoon 

 
 

 
Sumber: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Euo61iFN-94 

Gambar 7. Kostum Seo 
Jang Hoon 
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Hoon dikenal cukup 
sukses sebagai pengisi 
acara televisi dan 
dikenal sebagai orang 
yang banyak 
berinvestasi dalam 
bidang property. 

 

 
Dalam acara ini, Seo 

Jang Hoon, berperan 
sebagai siswa yang hangat, 
penuh perhatian, sering 
menjawab dengan benar, 
dan kuat. Kadang ia 
mununjukkan kekuatannya 
di depan teman. 

 

 
Kostum yang dikenakan 

oleh Seo Jang Hoon, tidak 
memiliki hal yang spesial. 
Kostum yang dikenakan sama 
seperti kostum siswa pada 
umumnya. Terdiri dari kemeja 
dan celana panjang. Make up 
yang dikenakan juga sangat 
ringan memberikan kesan 
maskin. 

3.  
 

Lee Soo Geun 
Lahir: 10 Feb 1975 
Tinggi : 165 cm 
Berat :  
Mantan instrukstur 
aerobic dan memiliki 
perusahaan ritel 
online. Lee Soo geun 
pernah terlibat 
skandal judi di masa 
lalu, dan sering jadi 
bulan-bulanan karena 
hal ini. 

 
 
 

 
Sumber: 

https://aminoapps.com/c/
k-
pop/page/item/knowing-
brothers 
Gambar 8. Lee Soo Geun 

 
Karakter Lee Soo Geung 
adalah atletis, lucu dan 
suka menggoda bintang 
tamu maupun pengisi acara 
lainnya. Biasanya dari So 
guen umpan humor 
dilempar, kemudian 
dikembangkan oleh teman-
teman yang lain 

 
 
 

 
 
Sumber : 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=5ZA8Y6Scikg&t=37s 
Gambar 9. Kostum Lee Soo 
Geun 

 
Make up yang dikenakan oleh 
Kee Soo Geun juga sangat 
ringan dan tipis. Sebagai orang 
yang dikenal punya selera 
humor yang baik, Lee Soo Geun 
mampu mengangkat tema 
skandal seseorang jadi bahan 
komedi yang ringan dan tidak 
membuat pelakunya kesal. 
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Tubuhnya yang atletis dan 
lentur membuat ia sering 
menang dalam pertandingan 
game. Kostum yang digunakan 
tidak memiliki asesoris khusus, 
seperti  kostum pelajar pada 
umumnya. 

 
Biasanya para bintang tamu 
wanita senang duduk dekat 
Lee Soo Geun karena gaya 
humornya yang lucu dan 
pembawaannya yang santai. 

 
4. Kim Yeong Chul 

Lahir:  23 Juni 
1974 

Tinggi : 182 cm 
Berat : 73 kg 
Berprofesi 

sebagai aktor dan MC. 
Memiliki suara yang 
cukup bagus, dan bisa 
aksen Korea Utara. 

 
Kim Yeong Chul 

sering jadi bulan-
bulanan oleh tamu 
maupun teman 
sesama pengisi acara 
karena memiliki wajah 
yang unik. Ia juga 
terobsesi belajar 
Bahasa Inggris dan 
suka jalan-jalan ke 
Eropa maupun ke 
Amerika Serikat. 

 

 

 
Sumber: 

https://aminoapps.com/c/
k-
pop/page/item/knowing-
brothers/ 

Gambar 10. Kim 
Yeong Chul 

 

 

 
Sumber: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=-XmQ4UMRsBg 

Gambar 11. Kostum Kin 
Yeong Chul 

 
Kostum yang dikenakan 

Kim Yeong Chul adalah kostum 
pelajar pada umumnya, namun 
untuk make up, gaya yang 
sematkan padanya adalah gaya 
“kutu buku” kadang dilengkapi 
dengan asesori kaca mata bulat 
tebal, dengan potongan rambut 
yang aneh-aneh (klimis belah 
tengah, kribo belah tengah, 
berponi di atas alis, dan 
sebagainya) 
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Dalam acara ini, Kim 

Yeong Chul biasanya menjadi 
karakter yang dibuli karena 
jawabannya yang aneh atau 
gaya humornya yang kuno. 

 
5. Lee Sang Min 

Lahir: 3 Februari 1973 
Tinggi :172 

 
Lee Sang Min adalah 
mantan penyanyi yang 
tregabung dalam grup 
Roora. Setelah bubar 
dari grupnya, Lee Sang 
Min menjadi produser 
lagu. Pernah menikah 
satu tahun setelah itu 
bercerai. Ia juga 
pernah terlibat kasus 
hutang yang sangat 
besar yang 
membawanya ke 
pengadilan. Seluruh 
asetnya dijual dan 
jatuh miskin. Namun, 
Lee sang min bangkit 
lagi, dan banyak 
membintangi acara TV 

 

 
Sumber: 

https://aminoapps.com/c/
k-
pop/page/item/knowing-
brothers/ 
Gambar 12. Lee Sang Min 

 
Karakter Lee Sang Min 
dalam acara ini adalah pria 
yang suka musik, lelaki 
pada umumnya, tidak 
terlalu banyak bicara, 
tetapi dalam hal adu fisik 
bisa diandalkan. Lee Sang 
min tidak terlalu popular di 
kalangan bintang tamu 
wanita. 

 

 
Sumber : 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=wNkDBXSTbpQ 
Gambar 13. Kostum Lee Sang 
Min 

 
Sebagai seorang yang 
menyukai dan paham dengan 
musik, kostum sekolah yang 
digunakan tidak dilengkapi 
banyak asesoris. Jika ada 
asesoris biasanya hanya kaca 
mata. Gaya rambut pada 
umumnya dengan warna 
hitam, disisir rapi. Kesan yang 
ingin ditampilkan adalah, 
musisi dengan penampilan 
yang sederhana. 
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6. Kim Hee Chul 
Lahir : 10 Juli 1983 
Tinggi: 179 
Berat: 60 kg 
Golongan dara: AB 

 
Kim Hee Chul adalah 
salah satu personel 
Super Junior. Memiliki 
nama panggilan 
Cinderela. Karena 
wajahnya yang cantik 
sekaligus tampan. Kim 
Hee Chul dikenal 
sebagai pria yang 
memiliki banyak 
teman artis dan dekat 
dengan personel Girl’ 
group yang cantik-
cantik. Sering 
digosipkan suka 
sesama jenis, memiliki 
komentar yang pedas, 
banyak tahu 
bermacam gossip 
selebritis Korea, 
dikenal juga sebagai 
MC yang punya selera 
humor bagus 
sekaligus tajam 
sindiriannya. Hee Chul 
juga dikenal sebagai 
anggota Suju yang 
paling aneh (psiko). 

 
Sumber: 

https://www.youtube.com
/watch?v=BrRUzc7475A 
Gambar 14. Kim Hee Chul 

 
Di dalam acara ini, Kim 

Hee Chul berperan sebagai 
pelajar yang popular 
dengan wajahnya yang 
tampan dan manis. Ia suka 
menggoda bintang tamu 
wanita, dan memberikan 
komentar-komentar yang 
tajam sehingga membuat 
bintang tamu merasa malu. 
Dalam hal ketangkasan 
fisik, ia sering kalah, tapi 
pengetahuan tentang lagu-
lagu di Korea Selatan dan 
gerakan “dance” ia sangat 
mahir.  
 
 Hee Chul bersahabat 
dengan Min Kyung Hoon, 
baik di dalam acara ini 
maupun di dunia nyata. 
 
Dalam setiap episode, Kim 
Hee Chul selalu 
memperlihatkan 
pengetahuannya terhadap  
skandal bintang tamu yang 
hadir. 

 
 

 
Sumber: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=BrRUzc7475A 
Gambar 15. Kostum Kim Hee 
Chul 

 
Sebagai pelajar yang 

popular, kostum, dandanan 
dan gaya rambut Kim Hee Chul 
adalah yang paling sering 
berganti-ganti. Di setiap 
episode selalu ada 
penambahan asesoris, baiik 
Hoodie, topi, rompi, jaket, dan 
sebagainya. Gaya rambutnya 
juga selalu berganti dengan 
warna yang berbeda-beda. 
Make up yang dikenakan, agak 
feminine, dengan lipgloss 
warna natural dan busana 
nuansa merah muda. 
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7. Min Kyung Hoon 
Lahir: 6 Oktober 1984 
Tinggi : 178 cm 
Berat :65 
Golongan darah: A 

 
Min Kyung Hoon 
dikenal sebagai 
vokalis utama grup 
“Buzz” yang biasa 
menyanyikan lagu 
balad dan sangat 
terkenal di era 
2000an. Namun kini 
grup ini sudah 
tenggelam namanya. 
Karena keadaan ini, 
Min Kyung Hoon 
sering digoda oleh 
teman-teman sesama 
pengisi acara. 
Untuk urusan skandal, 
ia pernah mendapat 
teguran dari Komite 
Penyiaran Korea, 
karena tindakannya di 
acara :Knowing 
Brother” yang 
dianggap terlalu 
vulgar. 

 
Di acara ini Min Kyung 
Hoon, dipanggil 
“Samja” (tua-tua 
keladi) 

 

 
Sumber: 

https://www.youtube.com
/watch?v=pgQrUO-C7gs 
Gambar 16. Min Kyung 
Hoon 

 
Karakter Min Kyung Hon 
dalam “Knowing Brother” 
adalah pelajar yang pintar 
tapi sering menunjukkan 
kelakuan yang bodoh. 
Dalam urusan menari, 
tubuhnya sangat kaku. 
Wajahnya juga murah 
ketika bertemu dengan 
bintang tamu wanita. Gaya 
humornya lucu namun 
kerap selalu menyerempet 
ke arah humor dewasa. 
Pengisi acara yang lain, 
selalu meledeknya sebagai 
pria lugu yang berpikiran 
kotor. Suaranya sangat 
merdu dengan vibra yang 
berat.  

 
Sumber: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=pgQrUO-C7gs 
Gambar 17. Kostum Min 
Kyung Hoon 

 
Make up Min Kyung Hoon, 
seperti layaknya pelajar, 
sangat tipis dan natural. Tidak 
benyak asesoris yang ia 
kenakan selain kaca mata dna 
jam tangan. Gaya busana juga 
cenderung monoton dengan 
gaya rambut yang jarang 
berubah, dan memberikan 
kesan, pria tradisional yang 
kurang bergaul dengan wanita. 

 

Naskah (Pembagian segmen) 

 

“Knowing Brother” umumnya berdurasi 1:38:00. Acara variety show ini, tidak hanya berisi 

kegiatan bincang-bincang namun juga permainan, pertunjukkan komedi, dan sebagainya. 

Program yang dibawakan oleh 7 pengisi acara yang memiliki karakter berbeda ini cukup 

https://www.youtube.com/watch?v=pgQrUO-C7gs
https://www.youtube.com/watch?v=pgQrUO-C7gs
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menarik perhatian masyarakat Korea Selatan dan internasional karena kreativitas dalam 

konsep acara. Berikut adalah pembagian segmen pada “Knowing Brother” 

Segmen 1 : Opening, durasi 00:02:30, biasanya membahas hal-hal umum yang terjadi, 

misalnya pergantian musim dari salju ke semi, ulang tahun seseorang, kegiatan di musim panas, 

dan sebagainya 

Segmen 2: bintang tamu hadir, perkenalan dengan bintang danmu dan bincang-bincang, 

durasi: 00:37:30, usai bincang-bincang biasanya ditutup dengan penampilan bintang tamu, 

menyanyi, menari dan lain sebagainya. 

Segmen 3: Game, atau permainan, durasi 00:57:30. Permainan yang dijalankan setiap 

episode berbeda-beda tergantung banyaknya bintang tamu yang hadir dan profesi bintang 

tamu. Kadang permainan yang dimunculkan membutuhkan ketangkasan fisik, kreatifitas, 

strategi berpikir memecahkan teka teki maupun menebak lagu, dan sebagainya. Saat 

permainan, bintang tamu bisa saja melawan pengisi acara atau pengisi acara bergabung dengan 

bintang tamu dna membentuk tim baru (tim lawan). 

 

 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=pgQrUO-C7gs 

Gambar 18. Segmen “Game” Dalam Program Knowing Brother 

:  

Segmen 4, penutup, durasi 00:00:30, pengisi acara menutup acara dan cuplikan untuk 

episode selanjutnya. Dalam kegiatan editing di Program “Knowing Brother” selain menyunting 

suara dengan menambahkan sound effect juga menyunting gambar dengan menambahkan 
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animasi. Animasi disesuaikan dengan tema yang dibahas dan arahan PD. Melalui animasi, 

humor jadi semakin lucu dan menarik. 

 

 

Sumber: https://aminoapps.com/c/k-pop/page/item/knowing-brothers/ 

Gambar 19. Tambahan Animasi Pada Gambar 

 

Pada gambar di atas, tambahan animasi berupa rambut kribo yang diletakkan pada kepala 

pengisi acara. Saat itu, para pengisi acara sibuk bisik-bisik membahas gossip. Rambut kribo 

mewakili lambang ibu-ibu Korea tahun 70-80an saat bergosip. 

 

 

SIMPULAN 

 

Program TV membutuhkan kreativitas tinggi agar tetap ditonton masyarakat, melalui 

program “Knowing Brother” dari Korea Selatan, bisa dipelajari bagaimana konsep acara TV 

yang dikemas di dalam ruangan namun bisa menarik perhatian dari berbagai masyarakat di 

dunia. Padahal program ini relative masih baru (diproduksi tahun 2015), jika dibanding 

program TV asal Korea lain yang sudha lebih dulu popular di manca negara. Berikut adalah 

simpulan dari penelitian ini: 

Dalam produksi program TV diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan kerjasama 

tim yang baik, agar pekerjaan menjadi efisien dan efektif. Sebab itu, perlu adanya perencanaan 
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yang tepat. Dalam menyusun program TV, bisa menggunakan konsep dari Alan Wurtzel 

maupun Gerald Millerson. Dalam peneltian ini yang digunakan adalah konsep Gerald Millerson 

dengan tahapan: 1.  Ide dasar, 2. Perencanaan awal: pencahayaan, teknik pengambilan gambar, 

kostum dan make up, setting, 3. Naskah; pengisi acara dan pembagian segmen acara. 

Pengisi acara sangat penting dalam program “Knowing Brother,” sebab pengisi acara akan 

mewakili karakter tertetu. Melalui pendalaman karakter itu, maka konsep tata busana dan gaya 

riasan hingga dialog akan keluar dna menghidupkan acara. Misalnya, karakter yang sinis, lucu, 

hangat, keras, dan lain-lain. Perlu ada karakter antagogis agar suasana acara menjadi lebih 

natural. 

Setting lokasi program “Knowing Brother” adalah ruang kelas, oleh sebab itu, property, 

make up dan elemen lain harus sesuai. Ciri khas dari program ini adalah ruang kelas dengan 7 

siswa laki-laki yang akan mewawancarai bintang tamu. 

Make up atau riasan dan kostum pengisi acara sangat penting dan menandai karakter 

masing-masing. Setiap episode kostum dan make up bisa berubah, namun tetap berpegang 

pada standar karakter pemain. Hal ini dilakukan agar penonton tidak bosan dengan visual yang 

sama. 

Salah satu keberhasilan progam TV Korea adalah konsep acara yang kuat dan para pengisi 

acara yang total bekerja menjalani karakter yang sudah ditetapkan serta kerjasama yang baik 

dengan tim.  
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Informasi Program Investigasi Di Era 4.0  
(Studi Kasus Pada Program 86 Net TV Episode  

‘Keroyok Suporter Bola Hingga Meninggal) 
 
 

Oleh Maasyithah Hutagalung* 
 
 
 
 
 
 
 

Abstrak 
 
Salah satu program televisi yang dibuat untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan yang terjadi 
di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara adalah program investigasi. Program 86 NET TV 
merupakan program investigasi yang menayangkan proses pengungkapan kasus-kasus 
kejahatan atau kriminal maupun pelanggaran lalu lintas dalam setiap episodenya.  Melalui riset,  
reportase dan wawancara mendalam, jangka waktu panjang, pembuktian hipotesis, pemakaian 
metode penyelididkan seperti penyamaran, dan kamera tersembunyi maka kasus-kasus 
kejahatan berusaha diungkap dalam program investigasi seperti pengungkapan kasus 
pengeroyokan supporter bola Jakmania oleh pendukung Persib pada program 86 NET TV. 
Namun era 4.0 dengan tren otomasi, sistem siber-fisik, internet untuk segala, dan komputasi 
kognitif menjadikan teknik-teknik investigasi tidak serta merta dapat dilakukan terutama 
karena teknik wawancara mendalam, penyelidikan, dan penyamaran sulit dilakukan pada era 
kecepatan dan keterbukaan media berbasis jaringan internet. Hal ini terlihat pada program 86 
NET TV episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga Meninggal’.  
 
Penayangan episode ini menunjukkan polisi dengan atribut dan identitas lengkap bertanya 
langsung kepada pelaku pengeroyokan yang tertangkap kamera tanpa disamarkan. 
Penayangan program investigasi tersebut bertentangan dengan beberapa kaidah atau teknik 
jurnalisme investigasi seperti wawancara mendalam, penyelidikan, dan penyamaran. Namun 
hal ini sulit dihindarkan karena media berbasis jaringan internet di era 4.0 memudahkan 
audiens untuk mendapat berita secara cepat dan mencari atau membuka identitas pelaku 
kejahatan maupun identitas pembuat berita sehingga program investigasi berupaya 
menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut walaupun beresiko mengabaikan 
kaidah atau teknik jurnalisme investigasi. Hal ini mendorong perlu adanya transformasi teknik-
teknik investigasi dalam mengungkapkan kasus-kasus kejahatan pada program investigasi di 
televisi. 
 
Kata kunci: transformasi, program investigasi, era 4.0 
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PENDAHULUAN 

 

Teknologi informasi dan komunikasi yang semakinberkembang mendorong terjadinya 

perubahan di industri media penyiaran atau pertelevisian, termasuk perubahan dalam 

mengelola program-program televisi. Kehadiran internet dan media online mendorong para 

pengelola media penyiaran konvensional untuk melalukan langkah-langkah adaptasi sesuai 

dengan perkembangan dan tuntutan teknologi. Salah satu upaya para pengelola media 

penyiaran dalam melakukan langkah-langkah adaptasi tersebut melalui tahapan pembuatan 

suatu program yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan teknologi dan industri di era 

4.0. Salah satu program    televisi    yang berupaya menyesuaikan karakternya dengan 

perkembangan teknologi dan industri  era 4.0 adalah program investigasi. Menurut 

Investigative Journalism Manual (20018): 

The characteristics of journalism investigation are the basic research skills, digging 
reliability and possible motives, it is not instantaneous. It develops through recognised 
stages of planning, researching and reporting, and has to adhere to accepted standards of 
accuracy and evidence. Investigative journalists to behave like detectives, including 
working undercover and using techniques such as hidden microphones and cameras. 
Investigative reporting have an effect. 

 
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa program investigasi dalam pembuatannya 

melakukan langkah-langkah seperti riset, wawancara mendalam, jangka waktu yang panjang, 

penyamaran dengan kamera tersembunyi, dan berdampak bagi masyarakat. Namun 

perkembangan teknologi dan industri di era 4.0 dengan dengan tren otomasi, sistem siber-fisik, 

internet untuk segala, dan komputasi kognitif membentuk suatu sistem dengan prinsip-prinsip 

yang saling berkaitan atau “Interkoneksi, transparansi informasi, bantuan teknis, dan 

keputusan terdesentralisasi” Hermann et al (2016).  

Prinsip-prinsip era 4.0 tersebut menuntutkehidupan untuk berubah menyesuaikan 

dengan  perkembangan yang ada. Tuntutan perubahan tersebut terjadi di sebagian besar 

bidang kehidupan termasuk juga di dunia pertelevisian. Salah satu perubahan yang terlihat 

dalam dunia pertelevisian di era 4.0 adalah berubahnya bentuk program investigasi yang 

semakin kurang mengindahkan kaidah jurnalisme investigasi berupa riset, wawancara 

mendalam, jangka waktu panjang, penyamaran dengan kamera tersembunyi, dampak. Terlihat 
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dari salah satu program investigasi 86 di NET TV episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga 

Meninggal’. Pengeroyokan terjadi di stadion Gelora Bandung lautan Api (GBLA) tanggal 23 

September 2018. Selanjutnya peristiwa  tersebut ditayangkan di program investigasi 86 

episode ‘Keroyok supporter Bola Hingga Meninggal’ tanggal 26 September 2018. Penayangan 

episode ini menunjukkan polisi dengan atribut dan identitas lengkap bertanya langsung kepada 

pelaku pengeroyokan yang tertangkap kamera tanpa disamarkan.  

Penayangan program investigasi tersebut bertentangan dengan beberapa kaidah atau 

teknik jurnalisme investigasi seperti wawancara mendalam, penyelidikan, dan penyamaran. 

Namun hal ini sulit dihindarkan karena media berbasis jaringan internet di era 4.0 

memudahkan audiens untuk mendapat berita secara cepat dan mencari atau membuka 

identitas pelaku kejahatan maupun identitas pembuat berita sehingga program investigasi 

berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut walaupun beresiko 

mengabaikan kaidah atau teknik jurnalisme investigasi sehingga sulit memberi efek atau 

dampak penyadaran kepada masyarakat. Terlihat bahwa program investigasi telah mengalami 

perubahan bentuk atau bertransformasi dalam upaya menyesuaikan diri dengan 

perkembangan teknologi dan industri era 4.0 agar tetap menjadi pilihan bagi masyarakat atau 

audiens. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengatahui 

bagaimana perubahan atau transformasi program investigasi di era 4.0 dengan menganalisis 

program investigasi 86 NET TV episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga Meninggal’. Penelitian 

ini berupaya mengetahui proses perubahan bentuk program investigasi di era 4.0  

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana perubahan atau transformasi 

program investigasi di era 4.0, dan mengetahui bagaimana langkah-langkah penyesuaian 

program investigasi di era 4.0   

 

KAJIAN LITERATUR 

Program Televisi 

 

Televisi sebagai bagian dari kebudayaan audio-visual merupakan media paling 

berpengaruh dalam membentuk sikap dan kepribadian masyarakat secara luas. Hal ini 
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disebabkan oleh satelit dan pesatnya perkembangan jaringan televisi yang menjangkau 

masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Unsur esensial dari kebudayaan televisi berupa 

penggunaan bahasa verbal dan visual, sekaligus dalam menyampaikan sesuatu seperti pesan, 

informasi, pengajaran, ilmu, dan hiburan. 

“Stasuin televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat 
banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan program untuk 
ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai audiens, dan selama tidak 
bertentangan dengan kesusilaan, hukum dan peraturan yang berlaku.” Morissan (2008). 

 
Dalam dunia penyiaran ada beberapa format program televisi diantaranya adalah program 

non drama.  

 “Program non-drama adalah program siaran yang fleksibel sehingga produksinya tidak 
membutuhkan kaidah- kaidah tertentu, seperti prinsip jurnalistik dan program format drama 
yang imajinatif. Oleh karenanya non-drama menjadi sebuah program yang dapat disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi yang diinginkan namun tetap patuh pada aturan-aturan penyiaran 
yang berlaku. Fleksibelnya non-drama dapat masuk dalam wilayah kerja jurnalistik dan juga 
dalam hiburan.” Rusman. L dan Yusiatie. U (2015). 

 
Salah satu program non drama yang didalamnya mengandung prinsip jurnalistik adalah 

program investigasi. 

 

Program Investigas 

“Liputan investigasi merupakan karya seorang atau beberapa wartawan atas suatu hal 

yang penting buat kepentingan masyarakat namun dirahasiakan.” Robert Greene dalam Andi 

Fachrudin (2016).  Liputan investigasi ini minimal memiliki tiga elemen dasar yaitu Liputan itu 

adalah  

1. Ide orisinal dari wartawan, bukan hasil investigasi pihak lain yang ditindak lanjuti oleh 
media. 

2. Subjek investigasi merupakan kepentingan bersama yang masuk akal memengaruhi 
kehidupan sosial mayoritas pembaca surat kabar atau pemirsa televisi bersangkutan. 

3. Ada pihak-pihak yang mencoba menyembunyikan kejahatan dari hadapan publik. 
 

“Reportase investigatif merupakan sebuah kegiatan peliputan yang mencari, menemukan, 

dan menyampaikan fakta- fakta tentang adanya pelanggaran, kesalahan, atau kejahatan yang 

merugikan kepentingan umum.”  Chris (Andi. Fachruddin, 2016) 

Menurut Investigative Journalism Manual (2018) 
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“Investigative Journalism is a form of journalism in which reporters go in-depth to investigate 
a single story that may uncover corruption, review government policies or of corporate houses, 
or draw attention to social, economic, political or cultural trends. Aninvestigative journalist, or 
team of journalists, may spend months or years researching a single topic. Unlike conventional 
reporting, where reporters rely on materials supplied by the government, NGOs and other 
agencies, investigative reporting depends on material gathered through the reporter’s own 
initiative. The practice aims at exposing public matters that are otherwise concealed, either 
deliberately or accidently.” 

 
The characteristics of journalism investigation are  

1. The basic research skills an investigative journalist needs to start his or her work. Journalists 
need to be aware of, and proficient in, certain tools basic to their craft: data mining and 
mapping, knowing how to follow a paper trail and computer-assisted reporting 

2. You need to be sure that these individual experiences really represent a broader trend or 
issue. If the idea came from a tip, you must check its authenticity, reliability and possible 
motives of the source even before you move forward. But even if you find that your sources 
are impeccable and initial facts irrefutable, the first stage of the process is turning your story 
idea into a tightly-focused hypothesis or question that your investigation will prove, 
disprove or answer. 

3. Investigative journalism is not instantaneous. It develops through recognised stages of 
planning, researching and reporting, and has to adhere to accepted standards of accuracy 
and evidence. The base of an investigative story is the proactive work of a journalist and, 
where resources permit, his or her team. After receiving a story tip, journalists develop 
hypotheses, plan additional research, decide on the relevant questions, and go out to 
investigate them. They must compile evidence by witnessing and analysing answers for 
themselves, such that they go far beyond simply verifying the tip. The final story should 
reveal new information or assemble previously available information in a new way to reveal 
its significance. 

4. Is it ok for investigative journalists to behave like detectives, including working undercover 
and using techniques such as hidden microphones and cameras?’ The answer here is more 
complicated. Investigative journalists – including some of the best – do use these techniques. 
But it is worth remembering that the scope of a detective’s undercover work, and the rights 
of citizens being investigated by the police, are usually governed by legal framework. 
Journalists rely on their own ethics and are not exempt from privacy laws. So, in order to 
ensure ethical journalism and to avoid prosecution, investigative journalists need to 
carefully consider each situation before they act in this way. Hidden cameras and recorders 
only add to a store of raw evidence and do not substitute for analysing, checking and 
contextualising this evidence and constructing a meaningful story. A huge amount of 
evidence is available in publicly accessible documents, if you simply know where to look and 
how to put it together. 

5. Certainly, investigative reporting, which has been called ‘the journalism of outrage’, does not 
seek to produce an artificially balanced account of two sides of a story. Instead, this practice 
is more concerned with being certain about the story that will be presented. There should 
be no equivocating about ‘We may be wrong’ or ‘We might be misinterpreting’. If such 
doubts still exist, the investigation has not gone deep enough, and the story is not ready to 
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be published. There are never only two sides to a story. And balance in an investigative story 
comes from explaining these many facets and conveying not only what happens, but why. A 
detective leaves the explanation of mitigating circumstances to defence lawyers; an 
investigative journalist explains the full context”. 

 
Penjelasan  tersebut  menunjukkan  bahwa  jurnalisme  investigasi  merupakan dasar bagi 

program investigasi. Berdasarkan hal itu maka program investigasi dalam mencari fakta suatu 

permasalahan yang akan ditayangkan harus melakukan riset, wawancara mendalam dalam 

jangka waktu yang panjang, dan penyamaran dengan kamera tersembunyi agar tercipta 

kesadaran di masyarakat. 

 

Era Industri 4.0 

Perubahan bersifat gradual maupun sistematis. Salah satu bentuk perubahan di dunia 

adalah globalisasi yang mendorong interaksi antarmanusia dari berbagai belahan dunia terjadi 

dengan cepat. Globalisasi dengan dukungan teknologi tinggi menjadikan dunia saling 

terhubung yang hanya disekat oleh batas maya. Perubahan memberikan tanda dan memiliki 

jejak dalam kehidupan manusia. Berbagai perubahan terjadi dalam kehuidupan manusia salah 

satunya adalah perubahan dalam era industri. 

Menurut Hermann et al (2016), sejarah revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, 

hingga industri 4.0. Fase industri merupakan real change dari perubahan yang ada.  

1. Industri 1.0, ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektifitas dan efisiensi  
aktivitas manusia; 

2. Industri 2.0, dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu; 
3. Industri 3.0, ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis 

otomasi dan robot; 
4. Industri 4.0, selanjutnya hadir menggantikan industri 3.0 yang ditandai dengan cyber fisik 

dan kolaborasi manufaktur. 
 

Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman 

untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Lee et al(2013) menjelaskan, “Industri 4.0 

ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh empat faktor: 1) 

peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas; 2) munculnya analisis, 

kemampuan, dan kecerdasan bisnis; 3) terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia 

dengan mesin; dan 4) perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika dan 

3D printing.” 
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Lifler dan Tschiener (2013) menambahkan, “Prinsip dasar industri 4.0 adalah 

penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem, dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang 

rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri.” 

Hermann et al (2016) menambahkan, Ada empat desain prinsip industri 4.0:  
Pertama, interkoneksi (sambungan) yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang 
untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things (IoT) atau 
Internet of People (IoP). Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar; 
Kedua, transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan 
salinan virtualdunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk 
analisis data dan penyediaan informasi.  
Ketiga, bantuan teknis yang meliputi;  

a.  Kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia  dengan menggabungkan dan 
mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan 
memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat;  

b. Kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang 
tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman;  

c.  Meliputi bantuan visual dan fisik.  
Keempat, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk 
membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. 

 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa salah satu tanda kehidupan di era 4.0 adalah 

penggunaan media-media berbasis internet. Indonesia memiliki peringkat nomor empat 

pengguna internet di Asia sebagai salah salah satu tanda kehidupan di era 4.0 sebagaimana 

grafik di bawah ini. 

 

Sumber: KataData 

Gambar 1. Peringkat Pengguna Internet di Asia  
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Salah satu media berbasis internet adalah media sosial. Semakin banyaknya waktu yang 

dihabiskan untuk menggunakan media sosial merupakan salah satu tanda semakin 

terbentuknya kehidupan berkarakter 4.0 yang banyak bergantung pada sistem. Data di bawah 

ini menggambarkan besaran penggunaan media sosial di beberapa negara sebagai slah satu 

tanda kehidupan di era 4.0. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: wearesocial.com 
Gambar 2. 

Durasi Waktu yang Dihabiskan Untuk Menggunakan Sosial Media 
 

Menurut Sung, T.K., (2017) industri 4.0 telah memperkenalkan teknologi produksi massal 

yang fleksibel. Mesin akan beroperasi secara independen atau berkoordinasi dengan manusia. 

Industri 4.0 merupakan sebuah pendekatan untuk mengontrol proses produksi dengan 

melakukan sinkronisasi waktu dengan melakukan penyatuan dan penyesuaian produksi 

Kohler & Weisz (2016). Selanjutnya, Zesulka et al (2016) menambahkan, industri 4.0 

digunakan pada tiga faktor yang saling terkait yaitu; “1) digitalisasi dan interaksi ekonomi 

dengan teknik sederhana menuju jaringan ekonomi dengan teknik kompleks; 2) digitalisasi 

produk dan layanan; dan 3) model pasar baru”. 

Revolusi digital dan era disrupsi teknologi adalah istilah lain dari industri 4.0. Disebut 

revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua 

bidang. Industri 4.0 dikatakan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di 
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sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak 

linear. Salah satu karakteristik unik dari industri 4.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan 

atau artificial intelligence, Tjandrawinata (2016). Salah satu bentuk pengaplikasian tersebut 

adalah penggunaan robot untuk menggantikan tenaga manusia sehingga lebih murah, efektif, 

dan efisien. 

 

Transformasi 

Kata ”transformasi” berasal dari kata Latin yaitu transformare yang dalam konteks 

organisasi dimaknakan to describe comprehensive organizational change initiative, Ancona 

(2005). Menurut Daszko dan Sheinberg (2007)  

Tidak semua perubahan adalah transformasi, tetapi setiap transformasi adalah perubahan. 

Ciri perubahan yang melekat pada konsep transformasi, yaitu:  

a. Perubahan dalam membuat terobosan baru. 

b. Transformasi berarti penciptaan perubahan secara keseluruhan dalam bentuk, penampilan 

dan struktur dari yang belum ada sebelumnya. 

c. Transformasi adalah perubahan dalam mindset yang dilakukan berdasarkan proses belajar. 

d. Transformasi merupakan proses perubahan fundamental terus-menerus (on going process) 

yang dilakukan di dalam organisasi untuk melembagakan pola baru yang berbeda tajam 

dengan pola yang lama. 

e. Transformasi berhubungan dengan perubahan dalam pergeseran paradigm yang 

melibatkan nilai proposisi baru dalam produk atau pelayanan. 

 
Transformasi adalah pergeseran radikal dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya 

sehingga signifikan apabila memerlukan pergeseran budaya, perilaku, dan pola pikir untuk 

melaksanakan dengan sukses dan berlanjut sepanjang waktu. Dengan kata lain, transformasi 

memerlukan pergeseran dalam kepedulian manusia yang secara lengkap mengubah cara 

organisasi dan orangnya melihat dunia, pelanggan, pekerjaan, dan dirinya. Keadaan baru 

sebagai hasil transformasi umumnya tidak pasti pada awal proses perubahan dan timbul 

sebagai produk usaha perubahan, Wibowo (2006): 

Suatu perubahan dapat dikatakan sebagai perubahan yang bersifat transformasional jika 
memiliki tiga hal pemahaman dasar, yaitu: (i) Ia merupakan transisi berskala besar yang secara 
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fundamental mengubah cara yang digunakan oleh suatu organisasi berinteraksi dengan 
lingkungannya, caranya menjalankan bisnis, caranya berproduksi dan berbagai faktor strategis 
lainnya; (ii) Bila perubahan yang terjadi bersumber dari berbagai faktor ketidakpastian dalam 
lingkungan eksternal seperti deregulasi, debirokratisasi, pengambilalihan, pasangan baru, dan 
sejenisnya yang memaksa para manajer bertindak reaktif padahal yang diperlukan adalah 
sikap yang proaktif karena perubahan harus berlangsung dengan kecepatan tinggi; (iii) Dalam 
kondisi krisis demikian, tidak ada pilihan bagi manajemen kecuali melaksanakan transformasi 
organisasi, sebab apabila tidak maka yang akan dipertaruhkan adalah kelangsungan 
keberadaan organisasi yang bersangkutan. (Wibowo,2006). 

 
Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa transformasi merupakan perubahan 

bentuk yang terus menerus atau on going process berdasarkan proses belajar dalam 

memformat pola baru yang berbeda dengan pola lama.  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.  

Penelitian kualitatif haruslah meneliti mengenai konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan 

manusia yang diteliti secara holistik dan dideskripsikan melalui kata-kata dan bahasa dengan 

memanfaatkan metode wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan data-data berupa statement dan fakta 

yang terjadi di lapangan. Peneliti berusaha untuk mengetahui, mengumpulkan, mengamati dan 

menganalisis transformasi program investigasi di era 4.0 melalui studi terhadap program 86 

episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga Meninggal’. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif melalui video, observasi, foto, 

dan dokumen dengan maksud memberi gambaran secara lebih detail mengenai transformasi 

program investigasi di era 4.0 melalui studi terhadap program 86 episode ‘Keroyok Suporter 

Bola Hingga Meninggal’. 

Jenis sumber data utama yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah video 

program 86 NET TV episode Keroyok Suporter Bola Hingga Meninggal’. Kemudian, peneliti juga 

menggunakan beberapa data primer dan sekunder ataupun pendukung lainnya yang berasal 

dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian dari penulis lain untuk mendukung penelitian. Data 

yang diperolehn dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 
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Data primer didapat peneliti dengan melihat video program 86 episode Keroyok Suporter Bola 

Hingga Meninggal’ untuk dianalisis transformasi program investigasi tersebut di era 4.0,. 

Sedangkan data sekunder penelitian ini berasal dari dari buku-buku, perpustakaan, jurnal-

jurnal pemelitian dan dari sumber-sumber lainnya yang terkait denga transformasi program 

investigasi di era 4.0. 

Observasi pada penelitian ini adalah pengamatan terhadap transformasi program 

investigasi di era 4.0 melalui studi terhadap program 86 episode ‘Keroyok Suporter Bola 

Hingga Meninggal’. Peneliti menekankan pengumpulan data pada studi pustaka dengan cara 

menelaah literatur-literatur, catatan-catatan, buku-buku dan laporan-laporan yang 

dikumpulkan peneliti sebagai bahan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada metode 

ini, penulis menggunakan jurnal-jurnal penelitian, dan buku-buku relevan yang berkaitan 

dengantransformasi program investigasi di era 4.0. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan triangulasi 

teori. Dalam tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dengan mendokumentasikan 

video, kemudian penulis melakukan observasi atau menganalisis video tersebut berdasarkan 

teori-teori yang terkait untuk melihat transformasi program investigasi di era 4.0. 

Dokumentasi pada penelitian ini berupa video program 86 episod ‘Keroyok Suporter Hingga 

Meninggal’. 

 

Metode Analisis Data 

 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data terlebih dulu dikumpulkan kemudian dipilah-

pilah mana yang dibutuhkan mana yang tidak, kemudian dari hasil organisasi dapat ditemukan  

pola atau kecenderungan yang dapat digunakan dalam memutuskan jawaban dari sebuah 

fenomena.  Teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahap pengumpulan data yaitu 

reduksi data, tahap display data dan tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi. 

 

 

 

 



 

388 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Haris Herdiansyah (2011) 

 
Gambar 1. Teknik Analisis Data Model Interaktif  

Miles Dan Huberman 
 

 

Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif proses pengumpulan data dilakukan sebelum, saat dan pada 

akhir penelitian yang tidak memiliki segmen waktu tersendiri tapi dapat dilakukan sepanjang 

penelitian. Analisis data sangat penting baik dalam penelitian kualitatif mau[pun kuantitatif. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama 

di lapangan, dan setelah di lapangan. Pada penelitian kualitatif, data terlebih dulu dikumpulkan 

kemudian dipilah-pilah mana yang dibutuhkan mana yang tidak kemudian dari hasil organisasi 

data dapat ditemukan pola atau kecenderungan yang dapat digunakan dalam memutuskan 

jawaban dari sebuah fenomena. 

 

Matriks Variabel 

Bungaran Simanjuntak (2014) menyatakan bahwa “Matriks Variabel terdiri atas baris-

baris horizontal dan kolom yang vertikal. Baris dan kolom akan menghasilkan persilangan 

antar keduanya. Persilangan antara baris (row) dan kolom atau column disebut sel (cell). Di 

Pengumpulan 

data 

Display data 

Kesimpulan/ 

verifikasi 

Reduksi data 
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dalam sel ini dapat diisikan berbagai informasi yang berasal dari baris dan kolom. Dalam 

matriks yang akan dibuat, persilangan antara baris dan kolom diisi dengan satu atau nol: satu 

berarti ada hubungan antara dua variabel dan nol berarti tidak ada hubungannya. Perpotongan 

yang membentuk sel ini dapat diisi menurut keperluan dan mencerminkan sifat dari baris dan 

kolom, misalnya dalam contoh ini, ada hubungan atau tidak. 

Jika variabel sudah memengaruhi variabel berikutnya, maka kalau tidak terpaksa, jangan 
sampai ada pengaruh timbal balik atau saling mengaruhi. Jika digambar, akan terlihat jalur yg 
berputar-butar tanpa ujung pangkal. Kalau ragu-ragu, dapat dibuat matriks yang kedua 
disamping yang pertama. Dapat juga dibuat variabel dua mandiri, dua-duanya mempengaruhi 
variabel lain, tetapi keduanya tidak saling mempengaruhi”. 

 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik suatu pemikiran mengenai analisis dalam 

bentuk table matriks variable sebagai berikut: 

Tabel Matriks Variabel 

Komponen  X1 X2 X3 X4 X5 

Y1      

Y2      

Y3      

Y4      

 

 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini mengobservasi program investigasi di  NET TV  yaitu  program  86 episode 

‘Keroyok Suporter Bola Hingga Meninggal. kemudian diolah lagi menggunakan analisis matriks. 

Analisis matriks yang digunakan dalam penulisan ini adalah matriks variabel. Adapun variable 

dari matriks yang digunakan dalam penulisan ini didapatkan dari observasi terhadap karakter 

atau ciri jurnalisme investigasi sebagai dasar program investigasi yang berupa riset, 

wawancara mendalam, jangka waktu panjang, penyamaran, dan pembongkaran informasi, 

Selanjutnya penelitian ini berupaya menganalisis transformasi karakter program investigasi di 

era 4.0 yang saling terkoneksi atau interkoneksi, informasinya transparan atau transparansi 
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informasi, dan memiliki bantuan teknis bagi manusia dalam membuat keputusan yang tepat 

untuk dirinya sendiri atau desentralisasi keputusan. 

 

Tabel 1. Analisis Matrix Transformasi Program Investigasi Di Era 4.0 (Studi Kasus 

Pada Program 86 Net Tv Episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga Meninggal, Para 

Pelaku Yang Terekam Video Ini Ditangkap’) 

 Riset Wawancara 
Mendalam 

Jangka Waktu 
Panjang 

Penyamaran dan 
Kamera 

Tersembunyi 

Dampak 

Interk
oneksi 
dan 
Transp
aransi 
Inform
asi 

Jurnalisme 
investigasi 
sebagai 
dasar bagi 
program 
investigasi 
melakukan 
riset 
mendalam 
dengan 
waktu yang 
panjang 
sesuai 
kebutuhan 
masalah 
yang 
ditayangka
n. Program 
investigasi 
86 episode 
‘Keroyok 
Suporter 
Bola Hingga 
Meninggal’ 
terlihat 
melakukan 
riset cukup 
singkat 
karena 
pengeroyok
an suporter 
Persija  

Program 
investigasi 
melakukan 
wawancara 
yang mendalam 
kepada pihak-
pihak yang 
terlibat untuk 
mendapatkan 
fakta yang jujur 
dan obyektif. 
Program 
investigasi 86 
episode 
‘Keroyok 
Suporter Bola 
Hingga 
meninggal’ 
melalui polisi 
dari tim Prabu 
Polrestabes 
Bandung 
terlihat 
melakukan 
wawancara 
singkat kepada 
orang-orang 
yangmengeroyo
k supporter 
Persija hingga 
meninggal   
dalam video 

Program 
investigasi 
membutuihkan 
jangka waktu 
panjang dalam 
melakukan riset 
dan wawancara 
mendalam 
untuk 
mendapatkan 
fakta. Program 
investigasi 86 
episode 
‘Keroyok 
Suporter Bola 
Hingga 
meninggal’ 
terlihat 
melakukan riset 
dan wawancara 
ytang cukup 
singkat karena 
pengeroyokan 
terjadi hari 
Minggu 23 
September 
2018 kemudian 
polisi dari tim 
Prabu 
Polrestabes 
Bandung 
melakukan 

Program 
investigasi 
melakukan 
metode 
penyelidikan 
polisi dan 
peralatan anti-
kriminalitas 
termasuk 
melakukan 
metode 
penyamaran dan 
menggunakan 
kamera 
tersembunyi 
untuk 
mendapatkan 
bukti dan fakta, 
juga keamanan 
untuk reporter 
atau wartawan. 
Program 
investigasi 86 
episode ‘Keroyok 
Suporter Bola 
Hingga Meninggal’ 
terlihat 
melakukan 
metode 
penyelidikan 
secara transparan 
tanpa penyamaran 

Program 
investigasi 
melakukan 
penyelidika
n melalui 
riset dan 
wawancara 
mendalam 
dengan 
waktu yang 
panjang dan 
penyamaran 
serta 
kamera 
tersembuny
i untuk 
membongka
r  
permasalah
an agar 
memberi 
dampak 
kepada 
pelaku dan  
masyarakat 
yaitu 
kesadaran 
untuk 
berbuat 
benar. 
Program 
investigasi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminalitas
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hingga 
meninggal 
oleh para 
supporter 
Persib di 
Stadion 
Gelora 
Bandung 
Lautan API 
(GBLA) 
terjadi pada 
Minggu 23 
September 
2018, dan 
ditayangka
n tanggal 26 
September 
2018. Hal 
tersebutdap
at terjadi 
karena era 
4.0 dengan 
kemampua
n  
perangkat 
berbasis 
internet 
yang saling 
terkoneksi 
(interkonek
si) 
menjadikan 
pengeroyok
an suporter 
Persija 
hingga 
meninggal 
dapat  
divideokan 
oleh orang-
orang 
disekitar 
Tempat 
Kejadian 
Perkara 

amatiryang 
dibuat oleh 
orang di sekitar 
TKP. Polisi juga 
mewawancara 
singkat kepada 
orang-orang 
yang terlihat 
bercak darah di 
celana dan 
sepatunya. 
Selama 
wawancara, 
wajah orang-
orang tersebut 
tidak 
disamarkan 
(tidak di blur), 
dan langsung 
diamankan. 
Wawancara dan 
informasi 
pengeroyokan 
tersebut 
disajikan secara 
transparan. 
Walaupun 
wawancara 
mendalam 
dapat 
dilanjutkan 
setelah 
program 
tayang, namun 
wawancara 
yang dilakukan 
singkat dan 
informasi yang 
transparan 
menciptakan 
opini atas 
orang-orang 
tersebut 
sehingga salah 
satu efek 

wawancara 
singkat kepada 
orang-orang 
yang sedang 
mengeroyok 
supporter 
Persija hingga 
meninggal   
dalam video 
amatir yang 
dibuat oleh 
orang di sekitar 
TKP untuk 
ditayangkan 
tanggal 26 
September 
2018. Era 4.0 
dengan 
kemampuan 
perangkat 
berbasis 
internet yang 
saling 
terkoneksi 
(interkoneksi) 
menjadikan 
video 
pengeroyokan 
dan informasi 
yang terkait 
dengan 
pengeroyokan  
dapat 
disebarkan ke 
masyarakat 
dengan cepat 
dan transparan 
(transparansi 
informasi) 
sehingga 
program 
investigasi 86 
menyikapi 
tuntutan ini 
dengan waktu 

dengan kamera 
yang terlihat dan 
tidak 
tersembunyi. Hal 
ini terlihat saat 
polisi dari tim 
Prabu Polrestabes 
Bandung sedang 
melakukan 
wawancara dan 
pencarian 
informasi, mereka 
menunjukkan diri 
dan identitas diri 
ke kamera dan 
kepada orang-
orang yang 
melakukan 
pengeroyokan 
dalam video 
amatir. Kamera 
program 86 tidak 
diletakkan 
tersembunyi dan 
terlihat men-shoot 
proses wawancara 
dan pencarian 
informasi 
pengeroyokan 
suporter hingga 
meninggal. Era 4.0 
dengan 
kemampuan 
perangkat 
berbasis internet 
yang saling 
terkoneksi 
(interkoneksi)me
njadikan identitas 
orang yang 
terlibat dan 
informasi yang 
terkait dengan 
pengeroyokan  
dapat dicari dan 

86 episode 
‘keroyok 
Suporter 
Bola Hingga 
Meninggal’ 
terlihat 
berupaya 
memberika
n dampak 
penyadaran, 
baik kepada 
pelaku 
untuk sadar 
bahwa 
mengeroyok 
hingga 
meninggal 
itu 
perbuatan 
salah yang 
harus 
dihukum 
maupun 
kepada 
masyarakat 
agar terus 
berbuat 
benar. 
Namun era 
4.0 dengan 
kemampuan 
perangkat 
berbasis 
internet 
yang saling 
terkoneksi 
menjadikan  

penger
oyokan 
suporter 
Persija 
hingga 
meninggal 
dapat  
divideokan 
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(TKP) 
untuk 
disebarkan 
video dan 
informasiny
a ke 
masyarakat 
dengancepa
t dan 
transparan 
(transparan
si 
informasi)s
ehingga 
program 
investigasi 
86 
menyikapi 
tuntutan ini 
dengan 
menayangk
an-nya 
dalam 
waktu yang 
berdekatan 
dengan 
kejadian 
yang 
menunjukk
an riset 
cukup 
singkat agar 
program 
segera 
tayang 
sebelum 
masyarakat 
lebih 
memilih 
menonton 
di aplikasi 
daripada 
program 
86. Hal ini 
menunjukk

negatifnya sulit 
mendapatkan 
pelaku lainnya 
karena mereka 
dapat 
mengamankan 
diri setelah 
melihat 
tayangan 86. 
Era 4.0 dengan 
kemampuan 
perangkat 
berbasis 
internet yang 
saling 
terkoneksi 
(interkoneksi) 
menjadikan 
video 
pengeroyokan 
dan informasi 
yang terkait 
dengan 
pengeroyokan 
disebarkan ke 
masyarakat 
dengan cepat 
dan transparan 
(transparansi 
informasi)sehin
gga program 
investigasi 86 
menyikapi 
tuntutan ini 
dengan 
wawancara 
singkat agar 
program segera 
tayang sebelum 
masyarakat 
lebih memilih 
menonton di 
aplikasi 
daripada 
program 86. Hal 

yang singkat 
dalam 
melakukan riset 
dan wawancara 
singkat agar 
program segera 
tayang sebelum 
masyarakat 
lebih memilih 
menonton di 
aplikasi 
daripada 
program 86. 
Hal ini 
menunjukkan 
program 86 
episode 
‘Keroyok 
Suporter Bola 
Hingga 
Meninggal’ 
telah berubah 
bentuk dan sifat 
jangka waktu 
panjangnya di 
era 4.0 atau 
disebut dengan 
transformasi 
jangka waktu 
pada program 
investigasi 
berdasarkan 
prinsip 
interkoneksi 
dan 
transparansi 
informasi di era 
4.0. 

 

ditemukan oleh 
masyarakat 
dengan mudah, 
cepat, dan 
transparan 
(transparansi 
informasi) 
sehingga program 
investigasi 86 
menyikapituntuta
n ini dengan 
menunjukkan 
identitas diri dan 
kamera yang 
terlihat tanpa 
melakukan 
tahapan 
penyamaran 
dalam upaya 
menyelesaikan 
program dengan 
cepat dan segera 
tayang sebelum 
masyarakat lebih 
memilih 
menonton di 
aplikasi daripada 
program 86. Hal 
ini menunjukkan 
program 86 
episode ‘Keroyok 
Suporter Bola 
Hingga Meninggal’ 
telah berubah 
bentuk dan sifat 
penyamarannya di 
era 4.0 atau 
disebut dengan 
transformasi 
penyamaran dan 
kamaera 
tersembunyi pada 
program 
investigasi 
berdasarkan 

oleh orang-
orang 
disekitar 
TKP untuk 
disebarkan 
video dan 
informasiny
a ke 
masyarakat 
dengan 
cepat dan 
transparan 
sehingga 
program 
investigasi 
86 
menyikapi 
tuntutan ini 
dengan 
melakukan 
riset dan 
wawancara 
dalam 
waktu 
singkat, 
menunjukka
n identitas 
diri atau 
tidak 
menyamar, 
dan kamera 
yang 
terlihat atau 
tidak 
tersembuny
i dalam 
upaya 
menyelesaik
an program 
dengan 
cepat dan 
segera 
tayang 
sebelum 
masyarakat 
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an program 
86 episode 
‘Keroyok 
Suporter 
Bola Hingga 
Meninggal’ 
telah 
berubah 
bentuk dan 
sifat 
risetnya di 
era 4.0 atau 
disebut 
dengan 
transformas
i riset 
program 
investigasi 
berdasarka
n prinsip 
interkoneks
i dan 
transparans
i informasi 
di era 4.0.  

 

ini 
menunjukkan 
program 86 
episode 
‘Keroyok 
Suporter Bola 
Hingga 
Meninggal’ 
telah berubah 
bentuk dan sifat 
wawancara 
mendalamnya 
di era 4.0 atau 
disebut dengan 
transformasi 
wawancara 
mendalam pada 
program 
investigasi 
berdasarkan 
prinsip 
interkoneksi 
dan 
transparansi 
informasi di era 
4.0. 

 
 

interkoneksi dan 
transparansi 
informasi di era 
4.0  

lebih 
memilih 
menonton 
di aplikasi 
daripada 
program 86. 
Hal ini 
menunjukka
n program 
86 episode 
‘Keroyok 
Suporter 
Bola Hingga 
Meninggal’ 
yang telah 
berubah 
bentuk dan 
sifatnya di 
era 4.0 atau 
disebut 
dengan 
transformas
i pada 
program 
investigasi 
berdasarkan 
prinsip 
interkoneks
i dan 
transparans
i informasi 
di era 4.0 
cukup sulit 
memberika
n dampak 
penyadaran 
bagi 
masyarakat 
untuk 
jangka 
waktu yang 
panjang 
karena 
tuntutan era 
4.0 
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menjadikan  
program 
dibuat 
kurang kuat 
dan kurang 
mendalam 
sehinga 
masyarakat 
belum 
mendapatka
n informasi 
secara 
maksimal 
untuk 
menimbulka
n dampak 
atau 
kesadaran.  

Bantua
n 
Teknis 
dan 
Keputu
san 
Ter- 
desent
ralisasi 

Progra
m 
investigasi 
berdasarka
n 
jurnalisme 
investigasi 
melakukan 
riset 
mendalam 
dengan 
waktu yang 
panjang 
sesuai 
kebutuhan 
masalah 
yang 
ditayangka
n. Program 
investigasi 
86 episode 
‘Keroyok 
Suporter 
Bola Hingga 
Meninggal’ 
terlihat 
melakukan 

Jurnalisme 
investigasi 
sebagai dasar 
dari program 
investigasi 
melakukan 
wawancara 
yang mendalam 
kepada pihak-
pihak yang 
terlibat untuk 
mendapatkan 
fakta yang jujur 
dan obyektif. 
Program 
investigasi 86 
episode 
‘Keroyok 
Suporter Bola 
Hingga 
meninggal’ 
melalui polisi 
dari tim Prabu 
Polrestabes 
Bandung 
terlihat 
melakukan 

Program 
investigasi 
membutuihkan 
jangka waktu 
panjang dalam 
melakukan riset 
dan wawancara 
mendalam 
untuk 
mendapatkan 
fakta. Program 
investigasi 86 
episode 
‘Keroyok 
Suporter Bola 
Hingga 
meninggal’ 
terlihat 
melakukan riset 
sukup singkat 
karena 
pengeroyokan 
terjadi hari 
Minggu 23 
September 
2018 kemudian 
polisi dari tim 

Program 
investigasi 
melakukan 
metode 
penyelidikan 
polisi dan 
peralatan anti-
kriminalitas 
termasuk 
melakukan 
metode 
penyamaran dan 
menggunakan 
kamera 
tersembunyi 
untuk 
mendapatkan 
bukti dan fakta, 
juga keamanan 
untuk reporter 
atau wartawan. 
Program 
investigasi 86 
episode ‘Keroyok 
Suporter Bola 
Hingga Meninggal’ 
terlihat 

Jurnalis
me 
investigasi 
sebagai 
dasar dari 
program 
investigasi 
program 
investigasi 
melakukan 
penyelidika
n melalui 
riset dan 
wawancara 
mendalam 
dengan 
waktu yang 
panjang dan 
penyamaran 
serta 
kamera 
tersembuny
i untuk 
membongka
r  
permasalah
an agar 

https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminalitas
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riset cukup 
singkat 
karena 
pengeroyok
an suporter 
Persija  
hingga 
meninggal 
oleh para 
supporter 
Persib di 
Stadion 
Gelora 
Bandung 
Lautan API 
(GBLA) 
terjadi pada 
Minggu 23 
September 
2018, dan 
ditayangka
n tanggal 26 
September 
2018. Hal 
tersebut 
dapat 
terjadi 
karena era 
4.0  

dengan 
perangkat 
berbasis 
internet 
memberika
n bantuan 
teknis 
secara 
visual dan 
fisik 
(bantuan 
teknis) 
kepada 
masyarakat 
berupa 
video dan 

wawancara 
singkat kepada 
orang-orang 
yangsedang 
mengeroyok 
supporter 
Persija hingga 
meninggal   
dalam video 
amatir yang 
dibuat oleh 
orang di sekitar 
TKP. Polisi juga 
mewawancara 
singkat kepada 
orang-orang 
yang terlihat 
bercak darah di 
celana dan 
sepatunya. 
Selama 
wawancara, 
wajah orang-
orang tersebut 
tidak 
disamarkan 
(tidak di blur), 
dan langsung 
diamankan. 
Wawancara dan 
informasi 
pengeroyokan 
tersebut 
disajikan secara 
transparan. 
Walaupun 
wawancara 
mendalam 
dapat 
dilanjutkan 
setelah 
program 
tayang, namun 
wawancara 
yang dilakukan 

Prabu 
Polrestabes 
Bandung 
melakukan 
wawancara 
singkat kepada 
orang-orang 
yang sedang 
mengeroyok 
supporter 
Persija hingga 
meninggal   
dalam video 
amatir yang 
dibuat oleh 
orang di sekitar 
TKP untuk 
ditayangkan 
tanggal 26 
September 
2018. Era 4.0 
dengan  
perangkat 
berbasis 
internet 

memberika
n bantuan 
teknis secara 
visual dan fisik 
(bantuan 
teknis) kepada 
masyarakat 
berupa 
informasi dan 
video amatir 
yang dibuat 
oleh 
masyarakat di 
sekitar TKP 
mengenai 
pengeroyokan 
supporter 
Persija hingga 
meninggal 
menjadikan 

melakukan 
metode 
penyelidikan 
secara transparan 
tanpa penyamaran 
dengan kamera 
yang terlihat dan 
tidak 
tersembunyi. Hal 
ini terlihat saat 
polisi dari tim 
Prabu Polrestabes 
Bandung sedang 
melakukan 
wawancara dan 
pencarian 
informasi, mereka 
menunjukkan diri 
dan identitas diri 
ke kamera dan 
kepada orang-
orang yang 
melakukan 
pengeroyokan 
dalam video 
amatir. Kamera 
program 86 tidak 
diletakkan 
tersembunyi dan 
terlihat men-shoot 
proses wawancara 
dan pencarian 
informasi 
pengeroyokan 
suporter hingga 
meninggal. Era 4.0 
dengan perangkat 
berbasis internet 
memberikan 
bantuan teknis 
secara visual dan 
fisik (bantuan 
teknis) kepada 
masyarakat 
berupa informasi 

memberi 
dampak 
kepada 
pelaku dan  
masyarakat 
yaitu 
kesadaran 
untuk 
berbuat 
benar. 
Program 
investigasi 
86 episode 
‘keroyok 
Suporter 
Bola Hingga 
Meninggal’ 
terlihat 
berupaya 
memberika
n dampak 
penyadaran, 
baik kepada 
pelaku 
untuk sadar 
bahwa 
mengeroyok 
hingga 
meninggal 
itu 
perbuatan 
salah yang 
harus 
dihukum 
maupun 
kepada 
masyarakat 
agar terus 
berbuat 
benar. 
Namun era 
4.0 dengan  
perangkat 
berbasis 
internet 
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informasi 
pengeroyok
an suporter 
Persija 
hingga 
meninggal 
yang  
divideokan 
oleh orang-
orang 
disekitar 
Tempat 
Kejadian 
Perkara 
(TKP) 
menjadikan 
masyarakat 
dapat 
memutuska
n untuk 
menontonn
ya di 
aplikasi 
(keputusan 
ter-
desentralisa
si)  
sehingga 
program 
investigasi 
86menyika
pi tuntutan 
ini dengan 
menayangk
an 

nya 
dalam 
waktu yang 
berdekatan 
dengan 
kejadian 
yang 
menunjukk
an riset 
cukup 

singkat dan 
informasi yang 
transparan 
menciptakan 
opini atas 
orang-orang 
tersebut 
sehingga salah 
satu efek 
negatifnya sulit 
mendapatkan 
pelaku lainnya 
karena mereka 
dapat 
mengamankan 
diri setelah 
melihat 
tayangan 86. 
Era 4.0 dengan 
perangkat 
berbasis 
internet 
memberikan 
bantuan teknis 
secara visual 
dan fisik 
(bantuan 
teknis) kepada 
masyarakat 
berupa 
informasi dan 
video amatir 
yang dibuat 
oleh orang di 
sekitar TKP 
mengenai 
pengeroyokan 
suporter Persija 
hingga 
meninggal 
menjadikan 
masyarakat 
dapat 
memutuskan 
untuk 

masyarakat 
dapat 
memutuskan 
untuk 
menontonnya 
di aplikasi 
(keputusan 
terdesentralisas
i)  
sehingga 
program 
investigasi 86 
menyikapi 
tuntutan ini 
dengan riset 
dan wawancara 
dalam waktu 
yang singkat 
agar program 
segera tayang 
sebelum 
masyarakat 
lebih memilih 
menonton di 
aplikasi 
daripada 
program 86. 
Hal ini 
menunjukkan 
program 86 
episode 
‘Keroyok 
Suporter Bola 
Hingga 
Meninggal’ 
telah berubah 
bentuk dan sifat 
jangka waktu 
panjangnya di 
era 4.0 atau 
disebut dengan 
transformasi 
jangka waktu 
pada program 
investigasi 

dan video amatir 
yang dibuat oleh 
orang di sekitar 
TKP mengenai 
pengeroyokan 
suporter Persija 
hingga meninggal 
menjadikan  
identitas orang 
yang terlibat dan 
informasi yang 
terkait dengan 
pengeroyokan  
dapat dicari dan 
ditemukan oleh 
masyarakat 
dengan mudah 
dan cepat yang 
mendorong 
keputusan 
masyarakat untuk 
menontonnya di 
aplikasi 
(keputusan 
terdesentralisasi)s
ehingga program 
investigasi 86 
menyikapituntuta
n ini dengan 
menunjukkan 
identitas diri dan 
kamera yang 
terlihat tanpa 
tahapan 
penyamaran 
dalam upaya 
menyelesaikan 
program dengan 
cepat dan segera 
tayang sebelum 
masyarakat lebih 
memilih 
menonton di 
aplikasi daripada 
program 86. Hal 

memberika
n bantuan 
teknis 
secara 
visual dan 
fisik 
(bantuan 
teknis) 
kepada 
masyarakat 
berupa 
informasi 
dan video 
amatir yang 
dibuat oleh 
orang di 
sekitar TKP 
mengenai 
pengeroyok
an suporter 
Persija 
hingga 
meninggal 
menjadikan 
menjadikan 
informasi  

penger
oyokan 
suporter 
Persija 
hingga 
meninggal 
dapat  
divideokan 
oleh orang-
orang 
disekitar 
TKP untuk 
disebarkan 
video dan 
informasiny
a ke 
masyarakat 
dengan 
cepat dan 
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singkat agar 
program 
segera 
tayang 
sebelum 
masyarakat 
lebih 
memilih 
menonton 
di aplikasi 
daripada 
program 
86. Hal ini 
menunjukk
an program 
86 episode 
‘Keroyok 
Suporter 
Bola Hingga 
Meninggal’ 
telah 
berubah 
bentuk dan 
sifat 
risetnya di 
era 4.0 atau 
disebut 
dengan 
transformas
i riset 
program 
investigasi 
berdasarka
n prinsip 
bantuan 
teknis dan 
keputusan 
terdesentra
lisasi di era 
4.0.  

 

menontonnya 
di aplikasi 
(keputusan 
terdesentralisas
i)  

sehingga 
program 
investigasi 86 
menyikapi 
tuntutan ini 
dengan 
wawancara 
singkat agar 
program segera 
tayang sebelum 
masyarakat 
lebih memilih 
menonton di 
aplikasi 
daripada 
program 86. Hal 
ini 
menunjukkan 
program 86 
episode 
‘Keroyok 
Suporter Bola 
Hingga 
Meninggal’ 
telah berubah 
bentuk dan sifat 
wawancara 
mendalamnya 
di era 4.0 atau 
disebut dengan 
transformasi 
wawancara 
mendalam pada 
program 
investigasi 
berdasarkan 
prinsip bantuan 
teknis dan 
keputusan 

berdasarkan 
prinsip bantuan 
teknis dan 
keputusan 
terdesentralisas
i  di era 4.0. 

 
 

ini menunjukkan 
program 86 
episode ‘Keroyok 
Suporter Bola 
Hingga Meninggal’ 
telah berubah 
bentuk dan sifat 
penyamarannya di 
era 4.0 atau 
disebut dengan 
transformasi 
penyamaran dan 
kamaera 
tersembunyi pada 
program 
investigasi 
berdasarkan 
bantuan teknis 
dan keputusan 
terdesentralisasidi 
era 4.0  

 

transparan 
yang 
mendorong 
keputusan  
masyarakat 
untuk 
menontonn
ya di 
aplikasi 
(keputusan 
ter- 
desentralisa
si) sehingga 
program 
investigasi 
86 
menyikapi 
tuntutan ini 
dengan 
melakukan 
riset dan 
wawancara 
dalam 
waktu 
singkat, 
menunjukka
n identitas 
diri atau 
tidak 
menyamar, 
dan kamera 
yang 
terlihat atau 
tidak 
tersembuny
i dalam 
upaya 
menyelesaik
an program 
dengan 
cepat dan 
segera 
tayang 
sebelum 
masyarakat 
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terdesentralisas
i di era 4.0. 

lebih 
memilih 
menonton 
di aplikasi 
daripada 
program 86. 
Hal ini 
menunjukka
n program 
86 episode 
‘Keroyok 
Suporter 
Bola Hingga 
Meninggal’ 
telah 
berubah 
bentuk dan 
sifatnya di 
era 4.0 atau 
disebut 
dengan 
transformas
i pada 
program 
investigasi 
berdasarkan 
prinsip 
bantuan 
teknis dan 
keputusan 
ter- 
desentralisa
si  di era 4.0 
cukup sulit 
memberika
n dampak 
penyadaran 
bagi 
masyarakat 
untuk 
jangka 
waktu yang 
panjang 
karena 
tuntutan era 
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Transformasi Riset 

  

Riset pada program investigasi menurut  Forum for African Investigative Reporters (FAIR),  

Investigative Journalism Manual, 2018, “The basic research skills an investigative journalist needs 

to start his or her work. Journalists need to be aware of, and proficient in, certain tools basic to 

their craft: data mining and mapping, knowing how to follow a paper trail and computer-assisted 

reporting”. 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan dan keterampilan dasar dalam riset 

dibutuhkan oleh jurnalis atau wartawan investigasi. Jurnalis atau wartawan investigasi butuh 

untuk memahami perangkat dasar riset dalam menggali data, memetakan data, menelusuri 

petunjuk, dan  melaporkannya. Program investigasi sebagai hasil kerja dari jurnalis atau 

wartawan investigasi melakukan riset mendalam dengan waktu yang panjang sesuai 

kebutuhan masalah yang ditayangkan. Program investigasi 86 episode ‘Keroyok Suporter Bola 

Hingga Meninggal’ terlihat melakukan riset cukup singkat karena pengeroyokan suporter 

Persija  hingga meninggal oleh para supporter Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan API 

(GBLA) terjadi pada Minggu 23 September 2018, dan ditayangkan tanggal 26 September 2018.  

4.0 
menjadikan  
program 
dibuat 
kurang kuat 
dan kurang 
mendalam 
sehinga 
masyarakat 
belum 
mendapatka
n informasi 
secara 
maksimal 
untuk 
menimbulka
n dampak 
atau 
kesadaran. 
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Menurut Herman et al (2016),  

Ada empat prinsip industri 4.0. Pertama adalah interkoneksi (sambungan) yaitu 
kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu 
sama lain melalui Internet of Thing (IoT) atau Internet of People (IoP). Kedua transparansi 
informasi, yaitu kemampuan system informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik 
dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan 
informasi.  

 
Riset singkat pada program investigasi 86 episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga 

Meninggal’dapat terjadi karena era 4.0 dengan kemampuan  perangkat berbasis internet yang 

saling terkoneksi (interkoneksi) menjadikan pengeroyokan suporter Persija hingga meninggal 

dapat  divideokan oleh orang-orang disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk 

disebarkan video dan informasinya ke masyarakat dengan cepat dan transparan(transparansi 

informasi) sehingga program investigasi 86 menyikapi tuntutan ini dengan menayangkannya 

dalam waktu yang berdekatan dengan kejadian yang menunjukkan riset cukup singkat agar 

program segera tayang sebelum masyarakat lebih memilih menonton di aplikasi daripada 

program 86. Hal ini menunjukkan program 86 episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga 

Meninggal’ telah berubah bentuk dan sifat risetnya di era 4.0 atau disebut dengan transformasi 

riset program investigasi berdasarkan prinsip interkoneksi dan transparansi informasi di era 

4.0.  

 

Transformasi Wawancara Mendalam  

Wawancara mendalam pada program investigasi dilakukan untuk mendapatkan bukti dan 

jawaban dari suatu permasalahan sebagaimana menurut Forum for African Investigative 

Reporters (FAIR),  Investigative Journalism Manual, 2018 bahwa: 

You need to be sure that these individual experiences really represent a broader trend or 
issue. If the idea came from a tip, you must check its authenticity, reliability and possible 
motives of the source even before you move forward. But even if you find that your sources are 
impeccable and initial facts irrefutable, the first stage of the process is turning your story idea 
into a tightly-focused hypothesis or question that your investigation will prove, disprove or 
answer. 

 
 Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa jurnalis atau wartawan program investigasi 

harus memahami permasalahan yang diselidiki dan mengetahui motif sesungguhnya dari 

narasumber. Walaupun narasumber terlihat memiliki motif terselubung, jurnalis atau 
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wartawan investigasi harus mampu meewawancarai dan menggali narasumber lebih 

mendalam untuk mendapat bukti dan jawaban atas suatu permasalahan. Hal ini mendorong 

program investigasi untuk melakukan wawancara yang mendalam kepada pihak-pihak yang 

terlibat untuk mendapatkan fakta yang jujur dan obyektif.  

Program investigasi 86 episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga meninggal’ melalui polisi 

dari tim Prabu Polrestabes Bandung terlihat melakukan wawancara singkat dan kurang 

mendalam kepada orang-orang yang mengeroyok supporter Persija hingga meninggal dalam 

video amatir yang dibuat oleh orang di sekitar TKP. Polisi juga mewawancara singkat kepada 

orang-orang yang terlihat bercak darah di celana dan sepatunya. Selama wawancara, wajah 

orang-orang tersebut tidak disamarkan (tidak diblur), dan langsung diamankan. Wawancara 

dan informasi pengeroyokan tersebut disajikan secara transparan. Walaupun wawancara 

mendalam dapat dilanjutkan setelah program tayang, namun tayangan wawancara yang 

dilakukan singkat dan informasi yang transparan menciptakan opini atas orang-orang tersebut 

sehingga salah satu efek negatifnya sulit mendapatkan pelaku lainnya karena mereka dapat 

mengamankan diri setelah melihat tayangan 86.  

Menurut Herman et al (2016),  

Ada empat prinsip industri 4.0. Pertama adalah interkoneksi (sambungan) yaitu 
kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu 
sama lain melalui Internet of Thing (IoT) atau Internet of People (IoP). Kedua transparansi 
informasi, yaitu kemampuan system informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik 
dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan 
informasi.   

 

Wawancara singkat dan kurang mendalam pada program investigasi 86 episode ‘Keroyok 

Suporter Bola Hingga meninggal’ dapat terjadi karena era 4.0 dengan kemampuan perangkat 

berbasis internet yang saling terkoneksi (interkoneksi) menjadikan video pengeroyokan dan 

informasi yang terkait dengan pengeroyokan disebarkan ke masyarakat dengan cepat dan 

transparan (transparansi informasi) sehingga program investigasi 86 menyikapi tuntutan ini 

dengan wawancara singkat dan kurang mendalam agar program segera tayang sebelum 

masyarakat lebih memilih menonton di aplikasi daripada program 86. Hal ini menunjukkan 

program 86 episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga Meninggal’ telah berubah bentuk dan sifat 

wawancara mendalamnya di era 4.0 atau disebut dengan transformasi wawancara mendalam 
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pada program investigasi berdasarkan prinsip interkoneksi dan transparansi informasi di era 

4.0.  

 

Transformasi Jangka Waktu  Panjang  

 

Jangka waktu yang panjang pada program investigasi dilakukan melalui beberapa tahapan 

mulai dari perencanaan, penelitian dan penyelidikan, dan pelaporan. Gabungan hasil dari 

tahapan tersebut untuk mendapatkan informasi baru sebagaimana menurut Forum for African 

Investigative Reporters (FAIR),  Investigative Journalism Manual, 2018 bahwa  

Investigative journalism is not instantaneous. It develops through recognised stages of 
planning, researching and reporting, and has to adhere to accepted standards of accuracy and 
evidence. The base of an investigative story is the proactive work of a journalist and, where 
resources permit, his or her team. After receiving a story tip, journalists develop hypotheses, 
plan additional research, decide on the relevant questions, and go out to investigate them. They 
must compile evidence by witnessing and analysing answers for themselves, such that they go 
far beyond simply verifying the tip. The final story should reveal new information or assemble 
previously available information in a new way to reveal its significance. 

 
 Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa jurnalisme investigasi sebagai dasar dari 

program investigasi tidak bersifat instant atau singkat melainkan mebutuhkan waktu yang 

panjang melalui tahap perencanaan, penelitian dan penyelidikan, dan pelaporan. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan bukti yang akurat. Setiap bukti dianalisis keakuratannya dengan 

jawaban saksi mata. Verfikasi dari setiap bukti diharapkan akan menghasilkan informasi baru. 

Hal ini mendorong pelaksanaan program investigasi dalam jangka waktu panjang dalam 

melakukan riset dan wawancara mendalam untuk mendapatkan bukti yang akurat. Program 

investigasi 86 episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga meninggal’ terlihat melakukan riset dan 

wawancara dalam waktu yang cukup singkat karena pengeroyokan terjadi hari Minggu 23 

September 2018 kemudian polisi dari tim Prabu Polrestabes Bandung melakukan wawancara 

singkat kepada orang-orang yang sedang mengeroyok supporter Persija hingga 

meninggaldalam video amatir yang dibuat oleh orang di sekitar TKP untuk ditayangkan tanggal 

26 September 2018.  

Menurut Herman et al (2016), ‘ada empat prinsip industri 4.0. Pertama adalah interkoneksi 
(sambungan) yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan 
berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Thing (IoT) atau Internet of People (IoP). 
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Kedua transparansi informasi, yaitu kemampuan system informasi untuk menciptakan salinan 
virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis 
data dan penyediaan informasi. 

 
Pelaksanaan riset dan wawancara mendalam dalam jangka waktu yang cukup singkat pada 

program investigasi 86 episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga meninggal’ dapat terjadi karena 

era 4.0 dengan kemampuan perangkat berbasis internet yang saling terkoneksi (interkoneksi) 

menjadikan video pengeroyokan dan informasi yang terkait dengan pengeroyokan  dapat 

disebarkan ke masyarakat dengan cepat dan transparan (transparansi informasi) sehingga 

program investigasi 86 menyikapi tuntutan ini dengan waktu yang singkat dalam melakukan 

riset dan wawancara mendalam agar program segera tayang sebelum masyarakat lebih 

memilih menonton di aplikasi daripada program 86. Hal ini menunjukkan program 86 episode 

‘Keroyok Suporter Bola Hingga Meninggal’ telah berubah bentuk dan sifat jangka waktu 

panjangnya di era 4.0 atau disebut dengan transformasi jangka waktu pada program investigasi 

berdasarkan prinsip interkoneksi dan transparansi informasi di era 4.0. 

 

Transformasi Penyamaran dan Kamera Tersembunyi 

Menurut Herman et al (2016), ‘ada empat prinsip industri 4.0. Pertama adalah interkoneksi 
(sambungan) yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan 
berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Thing (IoT) atau Internet of People (IoP). 
Kedua transparansi informasi, yaitu kemampuan system informasi untuk menciptakan salinan 
virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis 
data dan penyediaan informasi. 

 
Penunjukan diri dan identitas diri, dan penggunaan kamera secara jelas pada program 

investigasi 86 episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga meninggal’ dapat terjadi karena era 4.0 

dengan kemampuan perangkat berbasis internet yang saling terkoneksi 

(interkoneksi)menjadikan identitas orang yang terlibat dan informasi yang terkait dengan 

pengeroyokan dapat dicari dan ditemukan oleh masyarakat dengan mudah, cepat, dan 

transparan (transparansi informasi) sehingga program investigasi 86 menyikapi tuntutan ini 

dengan identitas diri dan kamera yang terlihat dalam upaya menyelesaikan program dengan 

cepat dan segera tayang sebelum masyarakat lebih memilih menonton di aplikasi daripada 

program 86. Hal ini menunjukkan program 86 episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga 

Meninggal’ telah berubah bentuk dan sifat penyamarannya di era 4.0 atau disebut dengan 
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transformasi penyamaran dan kamaera tersembunyi pada program investigasi berdasarkan 

interkoneksi dan transparansi informasi di era 4.0  

 

Transformasi Dampak Program  

Menurut Herman et al (2016), ‘ada empat prinsip industri 4.0. Pertama adalah interkoneksi 
(sambungan) yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan 
berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Thing (IoT) atau Internet of People (IoP). 
Kedua transparansi informasi, yaitu kemampuan system informasi untuk menciptakan salinan 
virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis 
data dan penyediaan informasi.” 

 
Era 4.0 dengan kemampuan perangkat berbasis internet yang saling terkoneksi 

menjadikan pengeroyokan suporter Persija hingga meninggal dapat divideokan oleh orang-

orang disekitar TKP untuk disebarkan video dan informasinya ke masyarakat dengan cepat dan 

transparan sehingga program investigasi 86 menyikapi tuntutan ini dengan melakukan riset 

dan wawancara dalam waktu singkat, menunjukkan identitas diri atau tidak menyamar, dan 

kamera yang terlihat atau tidak tersembunyi dalam upaya menyelesaikan program dengan 

cepat dan segera tayang sebelum masyarakat lebih memilih menonton di aplikasi daripada 

program 86. Hal ini menunjukkan program 86 episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga 

Meninggal’ yang telah berubah bentuk dan sifatnya di era 4.0 atau disebut dengan transformasi 

pada program investigasi berdasarkan prinsip interkoneksi dan transparansi informasi di era 

4.0 cukup sulit memberikan dampak penyadaran bagi masyarakat untuk jangka waktu yang 

panjang karena tuntutan era 4.0 menjadikan  program dibuat kurang kuat dan kurang 

mendalam sehinga masyarakat belum mendapatkan informasi secara maksimal untuk 

menimbulkan dampak atau kesadaran. 

 

 

SIMPULAN 

 

 Melalui hasil penelitian dan pembahasan mengenai transformasi pada program 

investigasi di era 4.0 dengan studi kasus pada program 86 episode ‘Keroyok Suporter Bola 

Hingga Meninggal’ ditemukan bahwa berdasarkan teori jurnalisme investigasi terlihat setiap 

karakter atau ciri program investigasi yaitu riset, wawancara mendalam, jangka waktu panjang, 
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penyamaran, penggunaan kamera tersembunyi, telah mengalami perubahan bentuk. Hal ini 

disebut sebagai transformasi pada program investigasi berdasarkan prinsip interkoneksi, 

transparansi informasi, bantuan teknis, dan keputusan terdesentralisasi di era 4.0. Perubahan 

dan penyesuaian bentuk program investigasi atau transformasi program investigasi memang 

dibutuhkan terutama dalam menghadapi tuntutan dan tantangan di era 4.0. Namun sebaiknya 

transformasi tersebut tetap menggunakan prinsip-prinsip jurnalisme investigasi sebagai 

tujuan utama dari pada tujuan lainnya. 

Transformasi riset dan wawancara mendalam pada program investigasi berdasarkan 

prinsip interkoneksi, transparansi informasi, bantuan teknis, dan keputusan terdesentralisasi 

di era 4.0 terjadi dengan semakin singkatnya riset dan kurang mendalamnya pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan yang 

sedang diselidiki. Riset yang singkat, wawancara yang kurang mendalam, dan pelaksanaan 

investigasi pada program ini yang berlangsung cepat dapat terjadi karena era 4.0 dengan 

kemampuan perangkat berbasis internet yang saling terkoneksi (interkoneksi) menjadikan 

video pengeroyokan dan informasi yang terkait dengan pengeroyokan (bantuan teknis) dapat 

disebarkan ke masyarakat dengan cepat dan transparan (transparansi informasi). Penyebaran 

informasi yang cepat telah mendorong masyarakat membuat keputusan untuk menonton kasus 

itu dari aplikasi (keputusan terdesentralisasi). Akibatnya, program investigasi 86 menyikapi 

tuntutan ini dengan melakukan riset dalam waktu singkat dan wawancara yang kurang 

mendalam agar program segera tayang sebelum masyarakat lebih memilih menonton di 

aplikasi daripada program 86. Hal ini menunjukkan program investigasi (studi pada program 

86 episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga Meninggal’) telah berubah bentuk. Sifat riset, 

wawancara, dan jangka waktunnya di era 4.0 atau disebut dengan transformasi riset,  

wawancara mendalam, dan jangka waktu pada program investigasi berdasarkan prinsip 

interkoneksi, transparansi informasi, bantuan teknis, dan keputusan terdesentralisasi di era 

4.0.  

Transformasi penyamaran dan penggunaan kamera tersembunyi pada program 

investigasi berdasarkan prinsip interkoneksi, transparansi informasi, bantuan teknis, dan 

keputusan terdesentralisasi di era 4.0 terjadi dengan penunjukan diri dan identitas diri dari 

para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diselidiki, dan penggunaan kamera 
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secara jelas serta tidak tersembunyi pada program investigasi 86 episode ‘Keroyok Suporter 

Bola Hingga meninggal’. Penunjukan diri dan identitas diri, dan penggunaan kamera secara 

jelas dapat terjadi karena era 4.0 dengan kemampuan perangkat berbasis internet yang saling 

terkoneksi (interkoneksi) menjadikan identitas orang yang terlibat dan informasi yang terkait 

dengan suatu permasalahan (bantuan teknis) dapat dicari dan ditemukan oleh masyarakat 

dengan mudah, cepat, dan transparan (transparansi informasi) melalui aplikasi yang 

mendorong keputusan masyarakat untuk menontonnya. Hal ini menyebabkan program 

investigasi 86 menyikapi tuntutan ini dengan menunjukkan identitas diri dan penggunaan 

kamera yang terlihat serta tidak tersembunyi dalam upaya menyelesaikan program dengan 

cepat dan segera tayang sebelum masyarakat lebih memilih menonton di aplikasi daripada 

program 86. Hal ini menunjukkan program investigasi (studi pada program 86 episode 

‘Keroyok Suporter Bola Hingga Meninggal’) telah berubah bentuk. Sifat penyamaran dan 

penggunaan kamera tersembunyi di era 4.0 atau disebut dengan transformasi penyamaran dan 

kamera tersembunyi pada program investigasi berdasarkan interkoneksi, transparansi 

informasi di era 4.0. 

Transformasi program investigasi di era 4.0 menjadikan program ini cukup sulit 

memberikan dampak atau efek kesadaran kepada masyarakat karena era 4.0 dengan prinsip 

kemampuan perangkat berbasis internet yang saling terkoneksi (interkoneksi) menjadikan 

suatu permasalahan seperti pengeroyokan suporter Persija hingga meninggal dapat 

divideokan oleh orang-orang disekitar TKP untuk disebarkan video dan informasinya (prinsip 

bantuan teknis) ke masyarakat dengan cepat dan transparan (prinsip transparansi informasi) 

yang mendorong masyarakat lebih memilih menonton di aplikasi (prinsip keputusan 

terdesentralisasi) sehingga program investigasi 86 menyikapi tuntutan ini dengan melakukan 

riset singkat, wawancara kurang mendalam, waktu investigasi yang cepat, menunjukkan 

identitas diri atau tidak menyamar, dan kamera yang terlihat atau tidak tersembunyi dalam 

upaya menyelesaikan program dengan cepat dan segera tayang sebelum masyarakat lebih 

memilih menonton di aplikasi daripada program 86. Hal ini menunjukkan program investigasi 

(studi pada program 86 episode ‘Keroyok Suporter Bola Hingga Meninggal’) yang telah berubah 

bentuk dan sifatnya di era 4.0 atau disebut dengan transformasi program investigasi di era 4.0 

cukup sulit memberikan dampak penyadaran bagi masyarakat untuk jangka waktu yang 
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panjang karena tuntutan era 4.0 menjadikan  program dibuat kurang kuat dan kurang 

mendalam sehingga masyarakat belum mendapatkan informasi secara maksimal untuk 

menimbulkan dampak atau kesadaran. 

Penelitian ini menemukan bahwa program investigasi yang mengalami perubahan bentuk 

atau bertransformasi dalam upaya menghadapi tuntutan di era 4.0 mendorong terbentuknya 

program investigasi yang lebih menekankan pada kecepatan untuk sampai kepada masyarakat 

daripada tingkat kedalaman pembahasan untuk membongkar suatu permasalahan. Hal ini 

disebabkan karena prinsip-prinsip di era 4.0 yaitu interkoneksi, transparansi informasi, 

bantuan teknis, dan keputusan terdesentralisasi mampu menghasilkan dan menyebarkan 

informasi dengan cepat. Akibatnya, program investigasi menyikapinya dengan membuat 

program yang segera tayang dengan riset singkat, wawancaranya kurang mendalam, jangka 

waktu cepat, dan sering tanpa penyamaran sehingga belum maksimal dampak penyadarannya 

kepada masyarakat.  

Hal ini menjadi pemikiran bagi peneliti karena sepertinya era 4.0 menjadikan segala 

sesuatu yang cepat dan instant sebagai salah satu daya tarik yang dominan dalam kehidupan 

yang imbasnya terlihat juga pada transformasi program investigasi yang terlihat lebih 

mendahulukan segera tayang dibandingkan tingkat kedalaman penyelidikan untuk 

membongkar suatu masalah. Resikonya program investigasi yang merupakan bagian dari 

jurnalisme investigasi atau pers akan sulit menjalankan perannya sebagai salah satu pilar 

demokrasi yang menggerakkan dan memberikan kesadaran berdemokrasi dan berbuat benar 

kepada masyarakat. Karena, program itu mendahulukan kesegeraan tayang dibandingkan 

tingkat kedalaman investigasi untuk membongkar dan mengusahakan penyelesaian berbagai 

permasalahan. Namun optimisme tetap harus diusung dengan menyikapi era 4.0 sebagai suatu 

tantangan dibandingkan masalah karena penggunaan prinsip dan perangkat era 4.0 dengan 

tepat justru dapat menunjang proses investigasi secara mendalam untuk membongkar suatu 

masalah secara cepat. 
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Abstrak 

Kebohongan menyebar lewat media telah dikemas menyerupai fakta sesungguhnya, 

artinya kecanggihan teknologi membuat segelintir wartawan menyajikan berita dan informasi 

bohong kepada publik. Upayamedia dalam mengemas sebuah informasi sedemikian rupa 

membangun opini publik. Oleh karenanya, Riset ini menitikberatkan pada komodifikasi isi 

program Metro TV yaitu talkshow Opini Dua Sisi. Program ini diambil mengingat Rating Share 

karena mengingat program ini menggantikian Mata Najwa yang cukup diminati. Kontroversi 

muncul karena berita bohong yang saat ini diperjual belikan untuk menumbuhkan bibit 

kebencian. Sehingga pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Naratif untuk 

mengetahui manufacturing content dalam praktek komodifikasi isi di talkshow Opini Dua Sisi 

Metro TV. Komodifikasi isi ingin memaknai bahwa tayangan seringkali dibuat tidak dengan 

kualitas yang baik namun hanya sekedar memenuhi Rating Share, sehingga yang ditonjolkan 

adalah sensasi, kontroversi dan cenderung Hiperbolis. 

Kata Kunci: Naratif Talkshow, Komodofikasi Isi, Program Talkshow. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Media telah menjadi sarana utama bagi kebanyakan dari kita untuk mengalami dan belajar 

tentang berbagai aspek dunia disekitar kita. Bahkan, ketika kita tidak belajar secara langsung 

dari media, kita belajar dari orang lain yang mungkin memperoleh ide-ide tentang dunia dari 

media. Bersamaan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta media massa, 
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banyak yang cemas bahwa bentuk budaya rakyat telah berubah ataui makin merosot. 

Komunikasi sehari-hari juga berubah secara fundamental (Akhmad, 2014). 

Media massa saat ini tak henti-hentinya menarik untuk diteliti karena berbagai hal yang 

menjadi objek penelitian. Produksi media merespons terhadap perkembangan sosial dan 

budaya dan selanjutnya memengaruhi perkembangan tersebut. Adanya jenis media tertentu 

seperti televisi memengaruhi bagaimana kita berpikir tentang dan merespons pada dunia. 

Sementara  media bekerja dalam berbagai cara untuk segmen-segmen masyarakat yang 

berbeda, audiens tidak semuanya terpengaruh, tetapi berinteraksi dalam cara yang khusus 

dengan media. 

Media massa tidak hanya diperuntukan untuk kepentingan publik melainkan sebagai 

bentuk industri ekonomi politik. Beragam kajian media terkait dengan pemberitaan suatu 

peristiwa ataupun perusahaan media itu sendiri merupakan objek riset yang penting. Hal itu 

menjadi penting karena media massa merupakan pilar ke empat dalam pembangunan di suatu 

Negara. Dalam hal ini, media harus sesuai dengan tujuan utamanya yaitu menjadikan sumber 

informasi kepada publik tanpa ada sangkut paut dengan ekonomi dan politik. Media harus 

menyampaikan informasi yang sesuai dengan realitas yang ada.  

Penelitian ini mengungkap bagaimana komodifikasi isi dari acara talkshow opini dua sisi 

dimana isi media merupakan komoditas untuk dijual dipasaran, dan informasi yang disebarkan 

diatur oleh apa yang akan diambil dipasaran. Kemudian berlangsung pada sebuah perusahaan 

media yang mengemas informasi aktual dalam sebuah program yang bermanfaat bagi publik. 

Dalam konteks ekonomi politik media, proses perubahan nilai guna menjadi nilai tukar dikenal 

dengan istilah komodifikasi. Praktik komodifikasi semakin tampak tidak membutuhkan 

pertimbangan konteks sosial, selain terus-menerus menunjukkan performanya di pasar bebas. 

Dengan kata lain, komodifikasi adalah manfaat bisnis. Media itu sendiri, dalam konteksnya 

tidak mengutamakan konten/isi program acara melainkan mengubah konten/isi menjadi nilai 

tukar yaitu uang untuk keberlangsungan industri media itu sendiri. Kesuksesan sebuah 

program televisi yang diukur melalui mekanisme rating dijadikan jaminan bahwa tayangan 

serupa dalam bentuk layar lebar akan diminati juga oleh penonton, atau sebaliknya, besarnya 

ketertarikan publik untuk menonton tayangan ini akan sangat mempengaruhi ratting sebuah 

program acara itu sendiri. 
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Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan riset ekonomi politik media pada 

program Opini Dua Sisi yang tayang di Metro TV hari senin pukul 19.30 WIB. Opini Dua Sisi 

adalah program debat mengenai sebuah topik yang dikemas dalam bentuk talkshow dan 

berlangsung di dalam studio. Opini Dua Sisi menghadirkan berbagai tokoh/ ahli yang terkait 

dengan topik, acara ini menggantikan program Talkshow Mata Najwa yang memiliki ratting 

share tinggi. Menilik hal ini, adanya acara Opini Dua Sisi menjadikan acara ini sebagai acara 

talkshow pengganti Mata Najwa yang saat ini sudah tidak tayang di Metro TV, untuk 

mengembalikan industri ekonomi politik media. Terlebih hal ini terjadi di media massa swasta 

untuk menjaga keberlangsungan ekonomi politik industri media industri itu sendri dan 

mengharapkan dari pengiklan. Program Talkshow ini seolah menghipnotis publik mengenai 

topik yang ada dan menjadikan publik seolah berada dalam topik. Hal inilah yang menjadikan 

peneliti tertarik untuk meneliti Komodifikasi content pada program talkshow opini dua sisi 

yang tayang di Metro TV.  

Tujuan dalam Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana praktek komodifikasi isi di 

program talkshow Opini Dua Sisi dan mengidentifikasikan media melakukan manufacturing 

content untuk keberlangsungan ekonomi media. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat 

sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dewan redaksi Metro TV dan stasiun TV lainnya dalam 

mengemas program-pro-gram acara yang lain. Untuk mengetahui komodifikasi yang dilakukan 

oleh Media   Indonesia dijadikan  sebagai  kekuatan   ekonomi  politiknya. 

 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

Penelitian ini menggunakan Teori Ekonomi Politik Media dari Vincent Moscow. Teori 

ekonomi politik (Political economy theory) adalah pendekatan kritik sosial yang berfokus pada 

hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika industri media, serta konten ideologis media. 

Dari sudut pandang ini, lembaga media dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi yang 

berhubungan erat dengan sistem politik.Keterikatan pada kajian ekonomi dan politik 

menjadikan komunikasi menjadi ranah yang rentan terhadap pengaruh keduanya. Sebagai 

entitas yang dikonstruksi oleh media, apa yang disebut sebagai komunikasi sering 
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merepresentasikan kepentingan ekonomi sekaligus politik tertentu. Vincent Mosco dalam 

bukunya “The Political Economy of Communication” menyebutkan bahwa definisi ekonomi 

politik adalah: “the study of relations, particularly the power relations, that mutually constitute 

the production, distribution, and consumption of resources”. Atau dalam kata lain, pendekatan ii 

berdasar pada pengertian ekonomi politik sebagai studi mengenai relasi sosial, khususnya yang 

menyangkut relasi kekuasaan, baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya 

dalam ekonomi politik komunikasi. Sumber daya (dalam konteks media) dapat berupa koran, 

majalah, buku, kaset, film, dan sebagainya. Dalam menjelaskan relasi ini, perlu dipahami konsep 

tentang sejauh mana media mengambil posisi dalam kepentingan dan ideologi, dalam seting 

kepemilikan (ekonomi) dan setting kekuasaan (politik). Vincent Mosco menawarkan tiga 

konsep penting untuk mendekatinya, yaitu: komodifikasi, komersialisasi, spasialisasi dan 

strukturasi (Mosco, The Political Economy Of Communication, 2009). 

Critical Political Economy dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Marx melihat keterkaitan 

antara kepemilikan ekonomi dan penyebaran pesan untuk legitimasi dan nilai-nilai dari 

kelompok dominan dalam masyarakat. Media dikuasai oleh kelas borjuis dalam masyarakat, 

dan media dijalankan untuk memenuhi tujuan mereka. Media merupakan alat produksi yang 

disesuaikan dengan tipe umum industri kapitalis beserta faktor produksi dan hubungan 

produksinya. Dimana Media dapat dijadikan cermin masyarakat dimana media tersebut 

diproduksi dan Media menipakan arena pertarungan wacana yang dikendalikan oleh banyak 

kepentingan.  

Ekonomi politik media melibatkan tiga komponen penting yakni pemilik sarana produksi 

kapitalis (pemilik modal), dominasi pemikiran (hegemoni), dan upaya mempertahankan 

ketidaksetaraan antara kelas penguasa dan kelas tertindas. Ekonomi politik media adalah 

perspektif tentang kekuasaan pemilik modal dan politik sebagai basis ekonomi dan ideologi 

industri media dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat, yang ditandai 

kompromi kepada pasar melalui produk-produk “budaya”komersial. 

Teori ekonomi politik media  terdapat tiga konsep penting yang ditawarkan oleh Moscow 

untuk mengaplikasikan pendekatan ekonomi politik yaitu Komodifikasi (Commodification), 

Spasialisasi (Spatialization), dan Struturisasi (Structurtion).  
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Komodifikasi berhubungan dengan bagaimana proses transformasi barang dan jasa 

beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar/ publik. 

Komodifikasi terdiri dari komudifikasi isi, khalayak, dan pekerja. Terdapat beberapa bentuk 

komodifikasi menurut Mosco, yakni komodifikasi isi, komodifikasi audiens/khalayak dan 

komodifikasi pekerja. Kemudian ada dua bentuk komodifikasi lain yang menjadi bagian dari 

komodifikasi audiens yakni komodifikasi intrinsic dan komodifikasi ekstensif. 

 

Komodifikasi Isi atau Konten 

Bentuk pertama yang tentu kita kenali adalah komodifikasi content atau isi media 

komunikasi. Komoditas pertama dari sebuah media massa yang paling pertama adalah content 

media. Proses komodifikasi ini dimulai ketika pelaku media mengubah pesan melalui teknologi 

yang ada menuju system interpretasi yang penuh makna hingga menjadi pesan yang 

marketable. 

Alhasil akan terjadi kereagaman dan isi media untuk dapat menarik perhatian khalayak. 

Banyak contoh yang dapat kita ambil dan lihat dari media-media di Indonesia. Namun 

sayangnya, konten media dibuat sedemikian rupa sehingga aga benar-benar menjadi kesukaan 

publik meski hal itu bukanlah fakta dan kebutuhan public, pengesahan segala cara termasuk 

cara licik dilakukan demi mendapat perhatian audiens yang tinggi. Kadang inilah yang menjadi 

ciri dari ideologi  industri media tertentu, ideologi ekonomi misalnya. Dan kemudian jika 

komodifikasi ini berhasil maka para advertiser akan tertarik untuk membeli waktu jeda dalam 

program tersebut, inilah logika bisnis industri media. 

 

Komodifikasi Audiens atau Khalayak 

Salah satu prinsip dimensi komodifikasi media massa menurut Gamham dalam buku yang 

ditulis Mosco menyebutkan bahwa pengguna periklanan merupakan penyempurnaan dalam 

proses komodifikasi media secara ekonomi. Audiens merupakan komoditi penting untuk media 

media massa dalam mendpatkan iklan dan pemasukan. Media dapat meciptakan khalayaknya 

sendiri dengan membuat program semenarik mungkin dan kemudian khalayak yang tertarik 

tersebut dikirimkan kepada para pengiklan. 
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Konkritnya media biasanya menjual audiens dalam bentuk rating atau share kepada 

advertiser untuk dapat menggunakan  air time mereka. Cara yang paling jitu adalah dengan 

membuat program yang dapat mencapai angka tertinggi daripada program di station lain. 

Program tersebut biasanya menjawab kebutuhan audiensnya, programmer media massa akan 

mengabungkan beragam kebutuhan audiens dala satu program ata beberapa program. Dengan 

demikian audiens dapat menikmati beragam kebutuhan hiburan (misalnya) dalam satu 

program saja. 

 

Komodifikasi Pekerja (Labour) 

Pekerja merupakan penggerak kegiatan produksi. Bukan hanya produksi sebenarnya, tapi 

juga distribusi. Pemanfaatan tenaga dan pikiran mereka secara optimal dengan cara 

mengkonstruksi pikiran mereka tentang bagimana menyenagkannya jika bekerja dalam 

sebuah institusi media massa, walaupun dengan upah yang tak seharusnya. 

Spasialisasi berhubungan dengan proses pengatasan atau paling tepat dikatakan sebagai 

transformasi batasan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Dapat dikatakan juga bahwa 

spasialisasi merupakan proses perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan 

besarnya badan usaha media. Spasialisasi ini terdiri dari dua yaitu, spasialisasi vertikal dan 

horizontal.     

Strukturasi berkaitan dengan relasi ide antar agen masyarakat, proses sosial dan praktik 

sosial dalam analisis struktur. Strukturasi dapat digambarkan sebagai proses dimana struktur 

sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial, dan bahkan oleh masing-masing bagian dari 

struktur mampu bertindak melayani bagian yang lain. 

Penelitian ini lebih memfokuskan pada konsep komodifikasi isi pada program talkshow 

Opini Dua Sisi. Vincent Moscow mengemukakan bahwa menurutnya, ekonomi politik dalam 

perlakuannya terhadap komoditas cenderung berfokus pada konten media, tidak terlalu 

konsen pada khalayak media/publik. 

Teori ekonomi politik kritis adalah (critical political economy) adalah salah satu jenis 

analisis media modern yang banyak memperoleh inspirasi dari gagasan Marxian. Sebagaimana 

kita tahu, pertanyaan tentang kekuasaan adalah inti dari penafsiran Karl Marx mengenai media 
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massa. Media diperlukan sebagai bagian penting dari instrumen kelas penguasa untuk 

mengontrol.  

Kekuatan utama pendekatan ekonomi politik terdekat pada kapasitasnya untuk membuat 

proposisi yang dapat diuji secara empiris mengenai tujuan pasar walaupun jumlahnya sangat 

banyak dan rumit. Akibatnya, melakukan pengujian secara empiris tidaklah mudah, meskipun 

pendekatan ini berpusat pada aktivitas media sebagai suatu proses ekonomi yang mengarah 

pada komoditas (konten/produk media), terdapat varian pendekatan ekonomi politik yang 

mengusulkan bahwa produk utama media adalah khalayak. 

Dengan semangat kajian kritis terhadap berbagai proses dan praktik komodifikasi yang 

berlangsung dalm berbagai ranah kehidupan, penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

pemahaman dan penjelasan mengenai Manufacturing Content: Komodifikasi isi pada Program 

Talkshow dan implikasinya bagi isi media serta rembesnya dalam hal-hal cukup mendasar 

seperti dalam bagaimana kita menggunjakan waktu luang dalam memandang informasi 

mengenai ekonomi di ranah politik. Dengan demikian, diharapkan dapat menumbuhkan sikap 

kritis dalam memandang bahwa setiap praktik komunikasi yang kita jumpai sehari-hari 

mungkin tak selalu berhasil lepas sepenuhnya dari komodifikasi. Karena itulah, sikap kritis dan 

pemahaman atas kajian kritis dalam bidang media dan komunikasi menjadi modal penting 

dalam era komunikasi yang semakin terprivatisasi. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Golding dan Murdock menempatkan perspektif ekonomi politik media pada paradigma 

kritis(Berger, 2015). Dimana penelitian ini berusaha untuk berfokus pada hubungan struktur 

ekonomi, bahwa ekonomi politik dalam perlakuannya terhadap komunitas cenderung focus 

pada konten media, tidak terlalu konsen pada khalayak media dalam acara talkshow opini dua 

sisi yang mengindikasikan bahwa acara tersebut memperjual belikan ujaran kebencian dan 

didengarkan dan dilihat oleh audiens atau masyarakat, dimana dalam acara tersebut terjadinya 

perdebatan mengenai topik politik dengan memberikan pendapat atau opini kepada lawan 

bicara nya didalam acara opini dua sisi. Usaha untuk mengungkap, menjelaskan dan 
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menafsirkan makna dari komodifikasi isi dalam sebuah acara opini dua sisi, bisa dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan naratif dimana pendekatan ini berusaha menarasikan isi 

dari acara opini dua sisi, lalu meneliti bagaimana acara opini dua sisi tersebut mengembangkan 

pola-pola perilaku masyarakat yang dilakukan pada sebuah program acara.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha 

menjelaskan makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan partisipan. 

Penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif, 

dan penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisas.  

Teori ekonomi politik dengan paradigma kritis karena sebuah teori kritis akan 

mengajukan pertanyaan tentan cara hal-hal yang terjadi dan menyediakan cara pengganti 

untuk menafsirkan peran sosial media massa. Misalnya, beberapa teoretisi kritis berpendapat 

bahwa umumnya media mendukung dan memelihara status quobahkan, dan barang kali 

terutama, ketika ia sedang berada dibawah tekanan atau sedang mengalami keruntuhan. Teori 

kritis sering mengajukan penjelasan kompleks mengenai kecendrungan media yang secara 

konsisten mendukung otoritas, atau status quo.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan Naratif dengan teori penunjang yaitu ekonomi 

politik dan difokuskan pada konsep komodifikasi isi yang menjelaskan bahwa ekonomi politik 

dalam perlakuannya terhadap komunitas cenderung focus pada konten media, tidak terlalu 

konsen pada khalayak media dalam acara talkshow opini dua sisi. Dengan mencari pemahaman 

mendalam, serta berusaha memahami arti komodifikasi informasi yang terjadi di media 

Indonesia sebagai media massa dibawah naungan media Group yang dimiliki oleh pengusaha 

politisi, Surya Paloh. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data 

Dalam penelitian ini digunakan dua macam data yaitu data pimer dan sekunder. Di bawah 

ini akan di jelaskan kedua macam data tersebut. 

1. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari 

sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 
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media massa yaitu channel tv Metro TV dimana suatu program acara televisi dapat dilihat 

kembali dibeberapa media, di antaranya youtube (situs), twitter (media online), facebook 

(jejaring sosial), dan streaming (URL).  

2. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari 

sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-

dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi youtube merupakan sumber data sekunder. 

 

Sumber data 

a. Place atau tempat adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan 

bergerak dan keadaan keduanya obyek untuk penggunaan metode observasi terhadap 

tayangan program talkshow Opini Dua Sisi. 

b. Data tertulis adalah sumber data yang menyajikan tanda- tandaberupa huruf, angka, 

gambar, simbol-simbol dan lain- lain. Ini digunakan pada metode dokumentasi video 

program talkshow. 

Kriteria subjek penelitian adalah acara talkshow opini dua sisi. Dengan acara tersebut 

peneliti melakukan analisis terkait dengan program acara dua sisi sebagai bentuk 

manufacturing content; komodifikasi isi dari program acara opini dua sisi, dimana media lebih 

mementingkan ekonomi dari pada isi atau content acara tersebut, dalam menayangkan acara 

itu, dan memberikan informasi mengenai politik dengan menayangkan program acara 

talkshow.  

Menunjukkan bahwa proses menciptakan nilai tukar dalam konten komunikasi yang 

merupakan keseluruhan komplek hubungan sosial dari komodifikasi isi acara opini dua sisi, 

konsumen dan pemilik modal. Komodifikasi ini berfokus pada mengidentifikasi hubungan 

antara komoditas isi dan pemaknaanya. Dimana penelitian pendekatan telah dan 

kesimpulannya bahwa media massa dalam masyarakat kapitalis telah mengalihkan proses 

komoditi produksi seperti produk konten yang mencerminkan kepentingan pemilik modal. 

 

 

PEMBAHASAN 

Program Siaran  
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Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran radio 

ataupun televisi secara keseluruhan. Sehingga memberikan pengertian bahwa dalam siaran 

keseluruhan  terdapateberapa program yang diudarakan. Atau dapat dikatakan bahwa siaran 

keseluruhan atau stasiun penyiaran tersusun dari beberapa program siaran. Masing-masing 

program siaran ini menempati  slot waktu tertentu dengan durasi  tertentu yang biasanya 

tergantung dari jenis programnya, apakah jenis hiburan, informasi iptek, dan berita. Slot waktu 

masing-masing program ini dirancang sesuai dengan tema program itu (programing), sehingga 

menjadi satu jadwal siaran tiap harinya. Pada stasiun tertentu, bentuk program televisi yang 

sangat beragam. Keunikan program televisi berjalan seiring dengan tren gaya hidup 

masyarakat disekitarnya yang saling memengaruhi. Sehingga muncullah ide-ide yang 

menampilkan format baru pada program televisi agar memudahkan prosedur, sutradara, dan 

penulis naskah menghasilkan karya spektakuler. 

Insan televisi berusaha menempatkan program yang bias disaksikan oleh beberapa unsur 

audiens yang ada. Setiap sutradara menginginkan program yang disaksikan banyak orang dan 

menyebabkan audiens seolah-olah sebagia pelaku di dalamnya, yaitu memprovokasi pola pikir 

dan mengimajinasikan audiens. 

Sumber: Dasar-Dasar Penyiaran 

Gambar 1. Persentase Program Acara Talkshow 

 

PERSENTASE PROGRAM ACARA

Religious

Information

News

Entertainment

Movies

Series
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Oleh sebab itu, siapa pun yang ingin menghasilkan karya televisi yang baik, mereka harus 

bekerja sama dalam satu tim produksi. Mereka juga harus memahami format program televisi 

apa yangakan dieksekusi. Setelah mengetahui dengan jelas format yang ditentukan, maka akan 

dapat dihasilkan kenamanan dalam bekerja sama serta ketepatan waktu produksi yang efektif. 

Yang dikhawatirkan dalam tayangan program ialah dampak negatif yang terjadi di mana 

pun berada, sepanjang siaaran televisi itu dapat ditangkap dan ditonton. Misalnya, pada 

informasi tentang tayangan opini dua sisi yang menayangkan perihal politik. Dalam program 

ini ditayangkan jelas bagaimana moderator membimbing para pembicara untuk 

menyampaikan opininya mengenai suatu topik tertentu. Dampak positif disini lebih kecil 

dibandingkan yang negatifnya, yaitu agarmasyarakat meningkatkan kewaspadaaan , tetapi 

justru hal negatifnya, dan yang bersangkutan malah berseteru dan berdebatat mana yang 

benar. 

Dari beberapa contoh pengaruh siaran program televisi itu menunjukkan, bahwa siaran 

tidak mengenaltingkat usia pemirsa, dan tidak mengenal lokasi pemirsa. Sehingga kepekaan 

yang tinggi tentang pengaruh televisi tersebut, dan untuk selanjutnya dan tepat sasaran. 

Tepat waktu maksudnya adalah tayangan yang ditayangkan saat malam hari dimana yang 

menonton adalah khalayak usia menengah atas dan antisipasi atas ranah politik saat ini dan 

juga tepat sasaran dimana tepat sasaran sendiri bahwa jenis program diseduaikan dengan 

sasaran usia, misalnya acara remaja dan usia senja. 

 

Program Opini Dua Sisi 

 

Opini dua sisi adalah program talkshow yang menghadirkan tokoh/ahli yang terkait 

dengan topik. Dimana program acara ini menimbang isu terkini dari dua sisi, yang dikemas 

dalam sebuah program talkshow di stasiun metro tv dibawah naungan media Group yang 

dimiliki oleh pengusaha sekaligus politisi, Surya Paloh. Acara ini dipandu oleh Aviani Malik 

yang tayang setiap senin, 19.30 WIB di Metro TV. Aviani Malik adalah seorang wanita cantik 

yang dikenal pandai memandu berita dengan kata-kata kiasan saat ia memandu sebuah acara. 

Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung program talkshow ini banyak diminati.  
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sumber: facebook Opini Dua sisi 

Gambar 2. Suasana di Studio Opini Dua Sisi 

 

Opini dua sisi awalnya ditayangkan sebagai pengganti program mata najwa yang sudah 

tidak tayang di Metro TV. Dengan berakhirnya program mata najwa membuat pihak Metro TV 

merasa kehilangan dan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan 

stasiun televisi Metro Tv. Mata Najwa program talkshow yang memberi warna yang signifikan 

bagi perjalanan Metro TV sebagai televisi berita. Oleh sebab itu Metro TV membuat program 

yang sama bagusnya untuk mengedukasi masyarakat yaitu opini dua sisi.  

Berbagai isu politik dibahas di program acara ini, isu-isu yang menarik untuk 

diperbincangkan. Berikut isu politik yang menarik untuk dibahas dalam program talkshow 

opini dua sisi, panggung politik kembali memanas yang berbuntut isu ekor jas dimana sebuah 

informasi politik ini dikemas dalam sebuah program Opini Dua Sisi.  

Dengan menempatkan media sebagai industri budaya, menurut Nicholas Garnham dalam 

emancipation, The Media, and Modrenity, mengkaji drai perspektif ekonomi politik. Media 

dipandang sebagai sistem produksi, distribusi, dan konsumsi bentuk-bentuk simbolik yang 

kian memerlukan mobilisasi sumberdaya sosial yang langka baik material maupun kultural. Di 
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masyarakat-masyarakat modern, sumber daya seperti itu, sebagian besar dialokasikan dan 

digunakan didalam kendala-kendala yang terbentuk dari cara produksi kapitalis. 

 

Komodifikasi Isi (Konten)   

 

Komodifikasi isi berkaitan dengan proses transformasi barang dan jasa dari nilai gunanya 

menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnya di pasar atau dapat dipasarkan.

 Produk media umumnya adalah berupa informasi dan hiburan. Sementara kedua jenis 

produk tersebut tidak dapat diukur seperti halnya barang bergerak dalam ukuran-ukuran 

ekonomi konvensional. Aspek tangibility-nya akan relatif berbeda dengan barang dan jasa. 

Komodofikasi juga merupakan titik masuk untuk memahami praktik-praktik dan institusi-

institusi komunikasi yang spesifik. Misalnya, ekspansi komodifikasi yang umum dan mendunia 

pada 1980-an, sebagian dalam menanggapi atas kemerosotan pertumbuhan ekonomi global, 

membawa pada peneingkatan komersialisasi program media, privatisasi institusi-institusi 

telekomunikasi dan media publik, dan liberalisasi pasar komunikasi, termasuk tempat-tempat 

yang semula dipandang sebagai wilayah rezim yang tertutup. 

Program Talkshow Opini Dua Sisi dalam rutinitasnya, menjalankan berbagai kegiatan yang 

terencana dan terorganisir dalam upaya mencapai tujuan yang telah disusun atau 

direncanakan. Salah satunya mengangkat topik yang sedang hangat di publik untuk 

menimbulkan berbagai opini di masyarakat dan menimbulkan persepsi yang berbeda sehingga 

dalam hal ini dapat menyebabkan konflik yang disuguhkan kepada publik. Konflik yang ada 

dalam program talkshow dapat menarik perhatian publik sehingga publik akan 

memperhatikan dengan baik tentang topik yang ada. Dengan adanya khalayak media yang 

banyak membuat program ini memiliki ratting share tinggi dan menarik perhatian para 

advertising untuk melakukan kerja sama pengiklanan. Dari pengiklan yang melakukan kerja 

sama membuat ekonomi politik tetap berjalan dengan baik. 

Televisi dalam hal ini menjual produk berupa program acara siaran yang ada kepada 

khalayak sebagai konsumen secara tidak langsung dengan sistem pembayaran yang dilakukan 

oleh pengiklan. Ratting share dalam hal ini menjadi komponen penting adanya komodifikasi isi. 

Hal tersebut bertujuan untuk kepentingan perusahaan media yang mendapatkan income dari 
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relasi-relasi yang telah bekerja sama dengan pihak Metro TV.Bila suatu media massa memiliki 

audiens yang banyak maka pengiklan akan berlomba-lomba memasang iklanya di media 

tersebut (Mosco, 2009:136). 

sumber: Facebook Opini Dua Sisi 

 

Gambar 3.  

Topik Pembahasan Opini Dua Sisi 

 

 

Proses komodifikasi tampak sejak 

awal program talkshow ini ditayangkan 

dengan menyerupai program talkshow 

Mata Najwa. Program talkshow yang ingin 

mengungkap realitas sosial sebuah 

topik.Tim redaksi menentukan topik 

dengan menjaring isu dari berbagai berita. 

Misalnya, topik yang membahas mengenai 

ujaran kebencian, terdapat sejumlah 

pemahaman yang berbeda. Program Opini 

Dua Sisi dalam hal ini dapat menggiring 

opini masyarakat terhadap topik yang 

sedang dibahas. Namun dalam praktiknya program ini memang bertujuan untuk menguak 

sebuah topik dari opini yang sedang mencuat. Dalam hal ini, program ini ditayangkan sesuai 

dengan kebutuhan media itu sendiri. 

Dengan kepemilikan modal maka keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-

banyaknya lebih dari sekadar untuk menjaga keberlangsungan hidup media. Ketika pekerja 

berfikiran bahwa mereka melakukan sesuatu yang meraih keuntungan perusahaan media, 

dengan berasumsi bahwa sama halnya media yang akan membayar mereka. 

Pemilik media di mata sebagian jurnalis cenderung dipandang sebagai pribadi yang telah 

berjasa menanamkan modal dalam jumlah besar sehingga mereka bisa ikut meraih keuntungan 

di dalamnya, dari pada dipandangan sebagai segelintir pemilik modal yang diberi amanah 
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untuk mengelola kanal frekuensi publik dengan prinsip kepentingan bersama untuk 

memajukan harkat, martabat, dan kualitas demokrasi dalam sebuah negara. 

Media adalah konsumsi masyarakat atau khalayak. Program acara ini adalah uapaya 

memahami fenomena budaya dan media di era komunikasi yang makin terkomersialisasi atau 

terprivatisasi. Dimana tayangan program ini berisikan komodifikasi isi yang memperjualkan 

informasi mengenai politik kepada masyarakat. Akan tetapi, mereka juga berusaha keras agar 

media dimanfaatkan untuk menciptakan dan memasarkan komoditas-komoditas tayangan 

televisi yang terlihat apolitis untuk menjamin pemasukan profit bagi elite tersebut. Inilah yang 

kemudian menciptakan proses komersialisasi dan komodofikasi dalam banyak ranah 

kehidupan sehari-hari untuk dipasarkan dalam kemasan program talkshow dan kandungan 

pesan media. Inilah yang menjelaskan hal tersebut dikenal sebagai teori ekonomi politik, 

karena ia menempatkan prioritas untuk memahami bagaimana kekuatan ekonomi menjadi 

basis bagi kekuatan politik dan ideologi. 

 

sumber: Facebook Opini Dua Sisi 

Gambar 4. Opini Presiden Republik Indonesia 

 

 

Presiden Joko Widodo menuangkan pendapatnya 

dalam acara Opini Dua Sisi. Yang berpandapat bahwa 

jangan sampai munculnya ujaran kebencian di media 

sosial.Gambar ini juga menunjukan bahwa kekuatan 

utama pendekatan utama ekonomi politik terletak 

pada kapasitasnya untuk membuat proposisi yang 

dapat diuji secara empiris mengenai tujuan pasar 

walaupun jumlahnya sangat banyak dan rumit. 

Meskipun pendekatan ini berpusat pada aktifitas 

media sebagai suatu proses ekonomi yang mengarah 

pada komoditas (konten atau produk media), terdapat 

varian ekonomi politik yang mengusulkan bahwa 

produk utama media adalah khalayak.  
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Pandangan teori ekonomi politik dengan konsep komodifikasi isi jelas bukan tanpa kritik. 

Salah satu tokoh yang menuangkan opini dan kritiknya kepada khalayak ialah Inas Nasrullah, 

Ketua DPP Hanura. Isi yang terkandung dalam opini ini menjadikan khalayak untuk menggiring 

persepi dan opininya masing-masing. Hal ini telah mengubah komunikasi layanan publik 

dengan komitmen sosial untuk akses universal dan konten yang merefleksikan masyarakat luas 

menjadi komunikasi komersial yang menyediakan akses bagi mereka yang bisa membukanya 

dan konten yang menyerahkan khalayak kepada para pengiklan. 

 

 

sumber: Facebook Opini Dua Sisi 

 

Gambar 5.  

Opini Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberikan Opini Terhadap Pernyataan Prabowo 

Manufacturing Content 

 

Media dalam hal ini seperti tidak berdaya dalam melawan pengiklan dan pemiliki, padahal 

untuk menciptakan media massa yang baik butuh redaksi yang merdeka karena media massa 

berfungsi sebagai pembentuk wacana di masyarakat. Seperti terlihat dalam tayangan program 

talkshow Opini dua sisi sepenuhnya yang hanya memiliki kepentingan-kepentingan kelompok 

atau perorangan sebagai pembentuk wacana yang positif dimasyarakat. Divisi Redaksi menjadi 
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pilihan utama untuk mempromosikan barang dan jasa, bahkan menjadi ajang kepentingan 

politik untuk kepentingan beberapa elite politik. Program Opini Dua Sisi ikut peran dalam hal 

tersebut, menampilkan content atau isi yang dikemas dalam sebuah berita, dan disajikan 

kepada khalayak.  

Dampak dalam konteks kualitas memang tidak dapat dikuantifikasikan dalam nominal 

semata.  Peneliti sendiri memandang bahwa tidak semua konten/topik yang disajikan oleh 

program talkshow opini dua sisi berangkat dari jembatan atau aspirasi narasumbernya, hal ini 

bisa dilihat dari contoh-contoh yang sudah peneliti paparkan. Konten/isi yang dibahas oleh 

program talkshow opini dua sisi juga syarat akan kepentingan politik dan bisnis. 

Dampak dalam konteks kualitas memang tidak dapat dikuantifikasikan dalam nominal 

semata. Peneliti mengibaratkan hal tersebut adalah investasi. Hegemoni pada sudut pandang 

ekonomi politik idealnya mempertimbangkan sisi kualitas dan kuantitas. Hal tersebut juga 

terjadi pada tayangan program talkshow opini dua sisi yang kerap dibandingkan dengan 

program pendahulunya yaitu Mata Najwa. Terlihat dengan jelas bahwa program Mata Najwa 

berpengaruh pada kemajuan Metro TV. Acara yang mengadopsi dari tayangan Mata Najwa ini 

bagus untuk informasi publik tapi menimbulkan persepsi masyarakat bahwa Mata Najwa sulit 

lepas dalam media Metro TV. 

 

Immanent Commodification yang Terjadi pada Program Opini Dua Sisi 

 

Bentuk komodifikasi yang terjadi akibat dari komodifikasi konten, audiens dan pekerja 

seperti yang dijelaskan diatas yakni komodifikasi imanen dalam bentuk Tranding Topic World 

Wide dan Rating Share acara Opini Dua Sisi. Tranding Topic World Wide (TTWW) yang 

diketahui ketika suatu acara berlangsung melalui tingkat kepopuleran dalam jejaring sosial dan 

rating share didapat dari tingkatan penonton yang dilakukan A. C. Nielsen. 

Keberhasilan Opini Dua Sisi untuk mendapatkan Tranding Topic World Wide (TTWW) dan 

Rating Share merupakan bagian dari kerja audiens yang menyaksikan acara tersebut. Dengan 

keberhasilan mendapatkanTranding Topic World Wide (TTWW)dan Rating Share maka secara 

langsung berbanding lurus dengan harga iklan yang diterapkan. 
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Komodifikasi of Labor yang Terjadi pada Tayangan Opini Dua Sisi 

Dari aspek ekonomi, media massa merupakan institusi bisnis yang dibentuk dengan tujuan 

untuk mendapatkan keuntungan secara material bagi pendirinya. Dengan perbedaan posisi 

antara kelas pemilik modal dan pekerja, maka pekerja dituntut untuk menjadikan suatu 

program acara menuai keuntungan. 

Dengan adanya perbedaan kelas antara pemilik modal dan pekerja akan menimbulkan 

adanya usaha dari pemilik modal untuk menerapkan “profit oriented” dalam sistem kerja yang 

membuat pekerja ditekan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Tokoh/ ahli yang 

mebahas untuk menguak sebuah topik dan mendebatkan topik menjadikan program ini 

menjadi tontonan yang menjadi nilai jual untuk media. Dengan demikian maka tak berlebihan 

jika dikatakan bahwa, televisi beralih fungsi menjadi institusi ekonomi. 

 

Pengembangan Ide Kreatif Media 

 

Sebuah media harusnya memiliki ide kreatif untuk kemajuan dari media itu sendiri dan 

masyarakat yang menerima informasi dari sebuah media. Ide kreatif muncul dalam benak atau 

angan-angan manusia agar dapat terwujud, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akan 

terproses dalam fikiran. Dengan demikian, logika mengambil peran untuk kemudian 

mengambil bentuknya dari semua proses pemikiran yang matang, meskipun toidak semua ide 

atau gagasan kreatif dapat diwujudkan sesegera mungkin.  

Setelah semua gagasan dapat terwujud, proses pengulangan akan selalu terjadi berturut-

turut. Dalam artian, semua progres yang telah berjalan akan mengalami hal serupa ketika 

berhadapan dengan kemunculan objek-objek baru untuk berproses menjadi sebuah ide yang 

kreatif. 

 

 

SIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Manufacturing Content: Praktek 

Komodifikasi Isi Pada Program Talkshow(Analisis Program Opini Dua Sisi Metro Tv) penulis 
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dapat menarik kesimpulan: Dalam tayangan program talkshow Opini dua sisi sepenuhnya yang 

hanya memiliki kepentingan-kepentingan kelompok atau perorangan sebagai pembentuk 

wacana yang positif dimasyarakat. Divisi Redaksi menjadi pilihan utama untuk 

mempromosikan barang dan jasa, bahkan menjadi ajang kepentingan politik untuk 

kepentingan beberapa elite politik. Program Opini Dua Sisi ikut peran dalam hal tersebut, 

menampilkan content atau isi yang dikemas dalam sebuah berita, dan disajikan kepada 

khalayak.  

Tidak semua konten/topik yang disajikan oleh program talkshow opini dua sisi berangkat 

dari jembatan atau aspirasi narasumbernya, hal ini bisa dilihat dari contoh-contoh yang sudah 

peneliti paparkan. Konten/isi yang dibahas oleh program talkshow opini dua sisi juga syarat 

akan kepentingan politik dan bisnis. Berdasarkan hal tersebut artinya tayangan opini dua sisi 

mengungkapkan informasi yang dikemas dan diperjual dimasyarakat hingga membentuk 

sebuah opini masyarakat. Dimana komodifikasi isi menjadi pusat perhatian kajian ekonomi 

politik media dan komunikasi. Ketika pesan atau isi komunikasi diperlakukan seperti 

komoditas, ekonomi politik cenderung memusatkan kajian pada konten media dan kurang 

pada khalayak media dan tenaga kerja yang terlibat dalam   produksi  media.  

Acara opini dua sisi memberikan informasi dan bagaimana mengekspresikan opini secara 

langsung dan merasakan sensasi berbeda dimana dapat meningkatkan kepekaan terhadap 

lingkungan dalam ranah politik, mencerdaskan bangsa melalui berfikir kritis dalam sebuah 

program yang telah dikemas sedemikian rupa sehingga siapa pun yang menonton televisi 

program acara dua sisi ini akan merasakan dan memaknai isi dari acara itu. Dengan informasi 

yang disajikan membuat segellintir masyarakat peka akan permasalahan politik ssekarang ini, 

menurut penulis disarankan untuk televisi lain untuk menayangkan tayangan yang 

mengandung informasi seperti itu karna dapat memberi hal yang positif kepada masyarakat 

untuk berfikir kritis dalam memperhatikan ranah politik saat ini. 

Produk media umumnya adalah berupa informasi dan hiburan. Sementara kedua jenis 

produk tersebut tidak dapat diukur seperti halnya barang bergerak dalam ukuran-ukuran 

ekonomi konvensional. Aspek tangibility-nya akan relatif berbeda dengan barang dan jasa 

lain.Jika ekonomi dan politik berbeda satu sama lain, maka semestinya membahas berbagai 

teori dalam ilmu ekonomi dan ilmu politik haruslah memperhitungkan perbedaan antara 
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keduanya. Tantangan yang dihadapi disini ada dua. Pertama, menganalisis bagaimana praktek 

komodifikasi isi di program talkshow Opini Dua Sisi dan mengidentifikasikan media melakukan 

manufacturing content untuk keberlangsungan ekonomi media. Secara praktis, penelitian ini 

bermanfaat sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dewan redaksi Metro TV dan stasiun TV 

lainnya dalam mengemas program acara yang lain.  

Untuk mengetahui komodifikasi yang dilakukan oleh media indonesia dijadikan sebagai 

kekuatan ekonomi politiknya. Mengidentifikasi berbagai pemahaman yang berbeda tentang 

ekonomi dan politik. Dimana sebuah program acara ini mengangkat topik yang sedang hangat 

di publik untuk menimbulkan berbagai opini di masyarakat dan menimbulkan persepsi yang 

berbeda sehingga dalam hal ini dapat menyebabkan konflik yang disuguhkan kepada publik. 

Konflik yang ada dalam program talkshow dapat menarik perhatian publik sehingga publik 

akan memperhatikan dengan baik tentang topik yang ada. Apa yang membuaut konflik itu 

terjadi terkait informasi yang disampaikan adalah dengan dua konsep ekonomi dan 

politik. Kedua, perlu mengindentifikasi hubungan teoritis antara ekonomi dengan politik. 

Kadang-kadang hubungan teoritis ini sudah terbentuk dengan sendirinya, namun kadang-

kadang kita harus membangunnya sendiri. Hubungan antara ekonomi dan politik inilah yang 

kami pahami sebagai ekonomi politik. Ini adalah sebuah telaah teoritis. 

Dalam sebuah studi media ini pendekatan ekonomi politik pada dasarnya mengkaitkan 

aspek ekonomi (kepemilikan dan pengendalian media), keterkaitan dengan kepemimpinan, 

dan faktor-faktor lain yang menyatukan industri media dengan industri lainnya, serta dengan 

elit-elit politik. Atau dalam bahasa Elliot, studi ekonomi dan politik media melihat bahwa isi 

dan maksud-maksud yang terkandung pesan-pesan media ditentukan oleh dasar ekonomi dari 

organisasi media yang menghasilkannya. Organisasi media komersial harus memahami 

kebutuhan para pengiklan dan harus menghasilkan produk yang sanggup meraih pemirsa 

terbanyak. Sedangkan institusi-institusi media yang dikendalikan institusi politik dominan 

atau oleh pemerintah, harus senantiasa kepada inti dari kesepakatan umum.  

Menurut Golding dan Murdock, pendekatan ekonomi politik mempunyai tiga karakteristik 

penting. Pertama, holistik, dalam arti pendekatan ekonomi politik melihat hubungan yang 

saling berkaitan antara berbagai faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di sekitar media dan 

berusaha melihat berbagai pengaruh dari beragam faktor ini.Kedua, historis, dalam artian 
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analisis ekonomi politik mengkaitkan posisi media dengan lingkungan global dan kapitalistik, 

dimana proses perubahan dan perkembangan konstelasi ekonomi merupakan hal yang 

terpenting untuk diamati. Ketiga, studi ekonomi politik juga berpegang teguh pada falsafah 

materialism, dalam arti mengacu pada hal-hal yang nyata dalam realitas kehidupan media. 

Pendekatan ekonomi politik media dapat dibagi dalam dua bagian yakni pendekatan 

ekonomi politik liberal dan pendekatan ekonomi politik kritis (gagasan ini banyak dipengaruhi 

oleh Marxis dan Neo Marxis). Pendekatan ini secara prinsip terletak pada bagaimana aspek 

ekonomi politik media dilihat. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi politik dilihat sebagai 

bagian dari kerja dan praktek professional. Iklan, pemodal dilihat sebagai instrumen 

professional dalam menerbitkan media massa. Sebaliknya dalam pendekatan kritis aspek 

ekonomi politik selalu dilihat dan dimaknai sebagai kontrol dari pemilik modal atau penguasa. 

Iklan dan pemodal bukan semata-mata dilihat sebagai  bentuk kerja dan praktik professional, 

tetapi iklan dan pemilik modal itu adalah instrumen pengontrol melalui mana kelompok 

dominan memaksakan dominasinya kepada kelompok lain yang tidak dominan (yang tidak 

memiliki modal atau kelas bawah). 

Struktur ekonomi media dalam pendekatan liberal semata-mata dilihat dalam kerangka 

kerja professional. Bagian iklan atau pemilik media adalah salah satu fungsi dari beragam 

fungsi dalam media. Pendekatan kritis beragamnya posisi dan ketidaksamaan posisi dalam 

sebuah organisasi media menyebabkan dominasi satu kelompok kepada kelompok lain. Bagian 

iklan atau pemilik media dapat menjadikan kekuasaannya untuk mendominasi pihak lain, 

misalnya untuk memaksakan bagian redaksi agar memberitakan kasus-kasus yang 

menguntungkan pemilik media saja, atau pemilik media yang berafiliasi dengan kekuasaan 

politik lainnya. 
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Abstrak 

Televisi memiliki program-program yang diciptakan untuk mendukung perkembangan 
keberhasilannya. Hal ini membuat stasiun televisi berlomba untuk membuat program yang 
menarik baik itu dari segi konten acara, rangkaian acara atau penyajian acara. Seperti NET.TV 
yang membuat program komedi dengan kemasan kuis, yakni program komedi Waktu 
Indonesia Bercanda (WIB). Program ini mampu meciptakan sajian komedi dengan tayangan 
komedi yang tidak seperti biasanya. 

Analisa kualitatif deskriptifini menggunakan pendekatan teori kategori komedidari Arthur 
Asa Berger, yang mengatakan bahwa kategori humor/komedi ada Language, Logic, Identity dan 
Action dengan keseluruhan terdiri atas 31 dimensi. Keempat kategori dengan tigapuluh satu 
dimensi ini digunakan peneliti sebagai acuan dalam membedah karakteristik komedi yang ada 
pada program komedi Waktu Indonesia Bercanda NET.TV. 

Kesimpulan dari analisis ini, bahwa dari tigapuluh satu dimensi pada empat kategori 
komedi, terdapat tujuh belas dimensi yang sering digunakan dalam program WIB di NET. 
Kategori language menjadi kategori yang paling banyak digunakan dalam program komedi ini, 
yakni ada sembilan dimensi, kemudian pada identity dan logic masing-masing ada tiga dimensi 
yang sering digunakan, dan pada kategori action, hanya satu dimensi yang sering digunakan. 

 
Kata Kunci: Program Komedi, Kategori Humor Arthur Asa Berger, Karakteristik Humor 

 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Srimulat adalah salah satu ikon komedi di Indonesia yang muncul di pertengahan era 

1980-1990. Srimulat terkenal dengan gaya lawakan slapstic, dengan menonjolkan karakter 

khas masing-masing pemain. Lawakan dengan gaya ini cukup mudah diterima oleh penonton 

karena kelucuan yang ditampilkan mudah dipahami. Namun gaya lawakan slapstic seperti ini 

kurang memberikan edukasi kepada penonton. Sebagai salah satu genre konten dalam sebuah 
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program televisi, komedi kuat dengan unsur hiburan dan ini cocok dengan karakter penonton 

televisi yang menonton program televisi “sambil lalu’. Konsep program komedi pun terus 

mengalami perubahan, dari sederhana hingga yang kompleks. Tahun 80an, program komedi 

masih diposisikan sebagai konten ‘intermezzo’ dalam sebuah program. Salah satu program 

acara pada saat itu adalah Aneka Ria Safari, yang ditayangkan di awal tahun 80an.  

Program Variety Show ini adalah program musik yang menampilkan musik-musik 

Indonesia saat itu, namun dalam setiap episodenya, konten lawakan selalu dimunculkan 

sebagai penyegar dalam program ini. Konten komedi saat itu dibawakan oleh grup lawak 

seperti Jayakarta Grup (Cahyono, Jojon, Prapto dan Uuk), Bagio CS, D’ Bodors. Kwartet Jaya dll. 

Kemudian mulai bermunculan program televisi khusus komedi, seperti Ria Jenaka dengan 

menampilkan karakter tokoh punokawan (Semar, Bagong, Petruk dan Gareng). Awal tahun 

90an, mulai banyak program televisi komedi yang mulai bermunculan, seperti Lenong Bocah 

yang ditayangkan di TPI (sekarang MNC TV), Grup lawak Bagito dengan program ‘Bagito Show’ 

yang ditayangkan di RCTI, Patrio dengan program ‘Ngelaba’ ditayangkan di TPI, Aneka Ria 

Srimulat, tayang di Indosiar.Memasuki awal tahun 2000, program komedi masih didominasi 

oleh grup lawak seperti grup Cagur dengan program ‘Chatting’ yang ditayangkan di TPI, 

Ngelenong Nyook yang ditayangkan di Trans TV, Extravaganza yang ditayangkan di Trans TV, 

serta Opera Van Java yang ditayangkan di Trans 7.  

Beberapa program komedi televisi tersebut, jika kita perhatikan, alur cerita yang 

ditampilkan mempunyai kecenderungan yang sama. Alur cerita yang ditampilkan biasanya 

berupa sketsa kehidupan sehari-hari (drama). Di tahun 80an, kekuatan permaian kalimat serta 

keanehan kostum menjadi sumber kelucuan. Misalnya laki-laki menggunakan kostum 

perempuan, celana ala Jojon dll. Tahun 90an, konten cerita relatif tidak ada perubahan, namun 

alur cerita yang dibangun mulai menyesuaikan dengan konteks suasana pada saat itu. Bagito 

Show misalnya, dalam lawakannya seringkali memunculkan sindiran-sindiran terkait dengan 

kekuasaan, korupsi, nepotisme dan lain-lan.  

Tahun 2000an, konsep alur cerita masih sama, menceritakan tentang kondisi keseharian 

masyarakat kita. Hingga memasuki tahun 2010an, peneliti melihat masih ada kesamaan alur 

cerita yang ditampilkan oleh program komedi di Indonesia. Program komedi yang cukup 

popular di tahun 2010 hingga tahun 2018 ini diantaranya Pesbukers, Opera Van Java, Waktu 
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Indonesia Bercanda (WIB), Waktu Indoensia Timur (WIT) dll. Jika dilihat dari sisi visual, dari 

tahun 80-hingga tahun 2010an, terlihat perubahan yang cukup significat, terutama bagian 

setting dan property yang digunakan. Sisi lain dari program komedi televisi di Indonesia yang 

menarik adalah ketika program Extravaganza menjadi program komedi yang sangat laris di 

tahun 2000an, karena pemain dalam program ini tidak ada satupun yang berprofesi sebagai 

pelawak. Tora Sudiro, Aming, Indra Birowo, Virnie Ismail dll adalah seorang artis/selebritis, 

namun mereka dapat menampilkan kelucuan-kelucuan ‘baru’ kala itu.  

Komedi atau kelucuan pada dasarnya berlaku bagi manusia normal, sebagai hiburan karna 

“hiburan” adalah kebutuhan yang mutlak bagi manusia untuk ketahanan diri dalam proses 

pertahanan hidupnya (Widjaja, 1993). Program komedi Waktu Indonesia Bercanda (WIB) 

adalah salah satu program komedi yang menampilkan konsep komedi yang berbeda secara 

konten. Dengan ‘meminjam’ genre program kuis, WIB dikemas dengan memasukkan unsur-

unsur program kuis seperti tebak kata, Teka-Teki Silang (yang diplesetkan menjadi Teka-Teki 

Sulit), tebak gambar dll. Gaya lawakan yang segar tanpa harus memasukkan unsur bullying atau 

permainan fisik coba dibangun untuk memunculkan kelucuan. Apabila dilihat dari proses 

penciptaan kelucuan, sebenarnya teknik penciptaan humor cukup beragam. Kadang kala 

penonton tidak menyadari, mengapa sebuah komedi itu lucu, namun penonton dibuat tertawa, 

itulah teknik humor (Berger, 2012).  

Menciptakan suatu program televisi yang mempunyai nilai kebaruan, membutuhkan 

sebuah konsep yang matang. Tahun 2016 di bulan April, Waktu Indonesia Bercanda (WIB) 

tayang perdana di NET. Awalnya, program komedi ini menampilkan pembahasan yang 

berhubungan dengan kehidupan manusia, seperti layaknya sebuah acara motivasi (Contoh: 

Mario Teguh), akan tetapi seiring berjalannya waktu, acara ini kemudian mengalami 

perubahan konsep menjadi kuis. Konsep Kuis dalam program WIB secara visual tidak berbeda 

dengan acara kuis lainnya, seperti tata panggung menggunakan mimbar, pembawa acara 

memberikan pertanyaan kemudian peserta menjawab. Namun, program WIB menyajikan 

pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban di luar logika berpikir normal, karna jawaban yang 

diharapkan adalah bukan jawaban sebagaimana mestinya. 

Analisa penelitian ini berdasarkan pada teori humor dari Arthur Asa Berger. Kategori 

humor menurut Berger terdiri atas Language (The Humor is Verbal), Logic (The Humor is 
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Ideational), Identity (The Humor is Existenstial) dan Action (The Humor is Physical or Nonverbal), 

dimana masing-masing kategori memiliki dimensinya masing-masing. Korelasi humor yang 

dikemas dalam konsep kuis yang ditampilkan dengan pola pikir atau logika yang tidak biasa 

menjadi andalan kelucuan dalam obyek penelitian ini.  

Atas dasar itulah, maka peneliti ingin melakukan analisa tentang bagaimana unsur-unsur 

komedi yang ada di dalam program Waktu Indonesia Bercanda. Penelitian terhadap program 

komedi WIB didasarkan pada banyaknya program komedi yang menjadi sorotan Komisi 

Penyiaran Indonesia terkait dengan aturan atau norma yang dilanggar.  

 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

Pada dasarnya, program TV dibagi menjadi dua jenis, yaitu jurnalistik dan artistik. 

Kemudian jurnalistik dibagi lagi menjadi dua, yaitu program Hard News dan Soft News, begitu 

pula artistik yang dibagi menjadi dua, ada program drama dan non drama. Namun ada 

beberapa sumber atau referensi buku yang mengatakan bahwa program TV dibagi menjadi tiga 

jenis, yaitu program news (jurnalistik), program drama dan program non drama (Yusanto, 

2016;33). 

Sejarah awal komedi di Indonesia sudah dimulai sejak ratusan tahun silam bersamaan 

dengan kelahiran seni seperti wayang orang. Kesenian rakyat seperti ludruk, ketoprak, wayang 

kulit, wayang golek, lenong dan lainnya itu secara informal sudah menjadi bagian dari humor 

masyarakat, namun itu semua menjadi lebih terlembaga setelah Indonesia merdeka dan sejak 

grup-grup lawak layaknya Srimulat, Loka Ria, Kwartet Jaya dan lainnya bermunculan. (Widjaja, 

1993). Setelah itu mulai merebah pada dunia percetakan atau media massa seperti majalah 

atau surat kabar pada tahun 60-an. Cerita-cerita lucu karikatur, anekdot dan kartun yang sering 

dijumpai pada media massa cetak (Kusmartiny. 1993). 

Karakteristik program komedi tentunya mengedepankan humor atau kuat dengan 

candaan yang berunsur untuk menghibur semata. Lawakan seperti itu bisa didapatkan dari 

banyak cara, contohnya bantahan kata, mengejek satu sama lain, menyalah-artikan sesuatu, 

menyalah-gunakan suatu barang dan lainnya. Program komedi sendiri masuk dalam program 
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Non Drama. Non Drama sendiri adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan dicipta 

secara faktual, dan mempunyai unsur yang kreatif dan juga menghibur, tetapi program Non 

Drama memiliki serangkaian pertunjukan yang jauh dari ‘khayalan’ (Yusanto, 2016: 35). 

 
Tabel 1 

Karakter Program TV 
 

ARTISTIK  
(DRAMA & NON DRAMA) 

JURNALISTIK  
(HARD NEWS & SOFT NEWS) 

Sumber : ide/ gagasan Sumber: permasalahan 

Keindahan  Aktual  

Fiksi/ non fiksi Realitas  

Isi pesan bisa fiksi, non fiksi/ 

faktual 

Isi pesan harus faktual 

Tidak terikat waktu Penyajian terikat waktu 

Sasaran kepuasan khalayak Sasaran kepercayaan & kepuasan 

khalayak 

Memenuhi rasa kagum Memenuhi rasa ingin tahu khalayak 

Improvisasi tak terbatas Improvisasi terbatas 

Isi pesan terikat pada kode moral Isi pesan terikat pada kode etik 

jurnalistik 

Penggunaan bahasa bebas Menggunakan bahasa jurnalistik 

Daya khayal kuat Refleksi penyajian kuat 

Isi pesan tentang realitas sosial Isi pesan menyerap realitas faktual 

 

Klasifikasi ragam program drama dapat dikatakan tidak baku atau kaku, yang berartikan 

sebuah karya dapat saja menggabungkan beberapa unsur di dalamnya seperti drama komedi 

misteri atau drama percintaan komedi atau drama percintaan berbaur aksi (Yusanto, 2016; 34-

35). 

Seorang pakar keilmuan Universitas Indonesia (Mr. Rustono) berpendapat bahwa Humor 

dapat menjadikan khalayak dapat merasakan humor tersebut atau tertawa apabila 

mengandung dari beberapa unsur seperti embarrassment (memalukan), surprise (kejutan), 

irrationality (irasional atau tidak masuk akal), dan hyperbolic (hiperbola). 

(sumber:http://salmanaditya.com/ 2013/02/komedi-dan-berbagai-jenisnya/diakses 05 Mei 

2018 14:03 WIB). 

 

http://salmanaditya.com/%202013/02/komedi-dan-berbagai-jenisnya/
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Tabel 2 
Jenis-jenis Komedi 

 
Jenis Pengertian 

Slapstick/Physicalcomedy Komedi fisik yang berunsur derita, celaka dan 

aniaya. 

Komedi Alternatif Penyampaian komedi yang sedikit berbeda dari 

humor yang ada pada era tertentu. 

Komedi Observasi Berdasarkan dari kehidupan sehari-hari. 

Komedi Hitam Sisi gelap kehidupan sehari-hari seperti kejadian 

aktual dunia politik, hiburan, olahraga, rasisme, 

agama dll. 

Komedi Biru Komedi yang didasari dari pencarian sisi biru 

kehidupan sehari-hari dan biasanya berbau 

sensual. 

Komedi Karakter Keunikan ekspresi komedian. 

Komedi Cringe Komedi yang berasal dari kejadian canggung dan 

memalukan. 

Komedi Hina Memfokuskan subjeknya dengan cara menghina 

atau merendahkan orang lain. 

Komedi Properti Mengandalkan atau menggunakan properti dalam 

menampilkan aksi humor atau kelucuan. 

Komedi Tidak Nyata Komedi yang pada dasarnya terbuat dari sesuatu 

yang tidak nyata, atau tidak masuk akal dan aneh. 

Komedi Sketsa Memiliki skema terstruktur. Durasi antara 1_10 

menit dengan pertunjukan sebuah kejadian atau 

tingkah yang membuat terkejut. 

Sumber : http://salmanaditya.com 

 

Humor adalah subjek yang mengundang perhatian dan ketertarikan, karena setiap humor 

memiliki teknik yang bisa menghasilkan suatu kekocakan (Berger, 2012). 

Arthur Asa Berger membuat daftar mengenai teknik humor (melalui analisis dan 

peninjauan dari sejumlah karya yang berbeda mengenai humor). Temuan Berger ini dapat 

digunakan untuk setiap humor yang dibuat dalam genre dan media apapun, serta menunjukkan 

apa yang menghasilkan humor dan memancing tawa, atau keadaan yang kita rasa saat 

menghadapi situasi lucu (Berger, 2012, p.15). Adapun teknik-teknik humor menurut Arthur 

Asa Berger berdasarkan kategori humor, yakni: 

http://salmanaditya.com/
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1. Language (The Humor is verbal). Humor berasal dari makna kata, cara berbicara atau 
akibat dari pembicaraan. Berger membagi kategori ini menjadi beberapa teknik:  

a. Bombast: high-sounding language with little meaning, used to impress people 
(berbicara dengan cara meninggi untuk membuat orang terkesan, muluk-muluk 
atau retoris).  

b. Definition: not in the line as the concept from the humor to the audience (humor 
yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diterima olehpenerima humor).  

c. Irony: saying one thing and meaning something else or exactly the opposite of what 
you’re saying (mengatakan suatu hal yang bermakna lain atau kebalikan dari apa 
yang dikatakan).  

d. Misunderstanding: misinterpretting situation (salah mengartikan situasi).  
e. Puns: playing with the meaning of words (permainan makna kata) 
f. Repartee: conversation or speech characterized by quick, witty commentsor replies. 

(percakapan yang diiringi dengan komentar yang cepat atau tepat dan cerdas).  
g. Ridicule: making a fool of someone, verbally or nonverbally (seperti halnya mem-

bully, atau membuat orang lain terlihat bodoh baik secara lisan atau perbuatan). 
h. Sarcasm: bitting remark made with a hostiletone; sarcasm is always a verbal put-

down (seperti “julid” atau berkomentar pedas dengan nada yang tajam). 
i. Satire: making a fool of or poking fun at well-known things, situation, or public 

figures (membuat orang terlihat bodoh atau mempermalukan suatu hal, situasi 
atau tokoh masyarakat).  

j. Sexualallusion: making a reference or insinuation to sexualor naughty matters 
(membuatu suatu lelucon dari sindiran yang mengarah pada hal-hal seksual atau 
nakal). 

k. Infanitilism: playing with the sound of words (bermain dengan bunyi kata-kata). 
l. Exaggeration: making an exaggeration or overstatement; reacting in exaggerated 

way; exaggerating the qualitties of a person or product (bertingkah yang 
berlebihan atau melebih-lebihkan). 

m. Outwitting: out smarting someone or the establishment by retort, response, or come 
back (menipu dengan cerdas dengan balasa, tanggapan atau pertanyaan/ 
mengecoh). 

 
2. Logic, The humor is Ideational 

Humor diciptakan melalui suatu ide atau hasil dari pemikiran. Berikut Berger 
membagi kategori menjadi beberapa teknik, yakni: 

a. Absurdity: nonsense, a situation that goes again stall logical rules (omong kosong, 
sikap yang tak masuk akal, atau situasi yang mustahil). Dalam KBBI (1997:676) 
kemustahilan memiliki arti sesuatu (hal) yang tidak mungkin terjadi. 

b. Coincidence: a coincidental and unexpected occurence (kejadian yang tak terduga). 
c. Dissapointment: a situation that leads to (minor) dissapointment (situasi yang 

mengarah pada kekecewaan atau tidak sesuai harapan) 
d. Repetition: repetitionor reply of the same situation (pengulangan dari situasi yang 

sama)l 
e. Rigidity: someone who thinks along staight lines, who is conserv ative and in flexible 

(seseorang yang tidak fleksibel). 
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f. Ignorance: be in defferent to the other comedians (bersikap cuek tidak 
menghiraukan lawakan lawan dan memperhatikan hal lain. 

 
3. Identity. The Humor isExistensial 

Dalam kategori ini, humor muncul melalui identitas atau karakter pemain. Berikut 
beberapa teknik dalam kategori ini yang dibagi oleh Berger; 

a. Eccentricity: someone who deviates from the norms, anodd character (pemain 
dengan karakter aneh dan kelakuan yang menyimpang). 

b. Imitation: mimicking or copying someone’s appereance or movements while 
keeping one’s own identity at the sametime (meniru tingkah laku, penampilan atau 
yang lainnya dari sesorang tetapi tetap menjaga identitas sendiri). 

c. Grotesque appereance: someone who has bizzare or monstrous appereance with 
striking features (pemain dengan penampakkan yang aneh atau mencolok). 

d. Parody: imitating a styleor a genre of literature or other media (meniru gaya atau 
genre orang lain). Menurut KKBI (2008:886) parodi memiliki arti karya seni atau 
karya sastra yang dengan menirukan suatu gaya, pencipta lain atau kata penulis 
dengan maksud untuk mencari efek kejenakaan.  

e. Anthropomorphism: objects or animals with human features (benda atau binatang 
yang mirip dengan manusia). 

f. Stereotype: stereotyped or generalized way of depicting members of a 
certainnation, gender, or the other group (menganggap semua memiliki karakter 
sama). 

g. Visual surprise: a sudden unexpected visual/ physical change (perubahan fisik yang 
tak terduga). 

h. Embarrasment: an awkward situation in which someone get a sense of discomfort, 
uneasiness, or shame (situasi yang memalukan atau canggung dimana seseorang 
tidak merasa nyaman, malu, gelisah) 

i. Impersonate: taking on the identity of another person, intentionally or un 
intentionaly (mengambil identitas orang lain, disengaja maupun tidak). 

 
4. Action. The Humor isPhysicalor Nonverbal 

Pada kategori ini humor muncul dari tindakan fisik/ komunikasi nonverbal seperti 
halnya pergerakan tangan, kaki atau suatu aksi dan ekspresi. Berger membagi 
kategori ini menjadi beberapa bagian: 

1. Slapstick: physicalpie-in-the-face humor often in volving degredation of someone’s 
status (gurauan atau lelucon kasar secara fisik). 

2. Speed:talking or moving in very fast or slow motion (berbicara atau bergerak 
dengan sangat cepat atau sangat lambat). 

3. Chase:a pursuit or chase of someone or something (mengejar sesorang atau 
sesuatu). 
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METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk 

memahami suatu realitas komunikasi yang terjadi. Dengan metode kualitatif ini, peneliti ingin 

mengkaji karakteristik humor dalam program Waktu Indonesia Bercanda. Peneliti 

menggunakan kategori Language, Logic, Identity dan Actiondari Arthur Berger dalam pencarian 

karateristik komedi. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Kategori Language (The Humor is Verbal) 

Penciptaan Humor Teknik Language dengan Dimensi Definition 

 

Kategori language memiliki 13 dimensi, salah satunya Dimensi Misunderstanding 

(kesalahpahaman). Teknik pemakaian bahasa sebagai media humor yang digunakan oleh para 

komedian adalah teknik mengecoh, teknik ejekan, teknik kesalahpahaman dan teknik 

permainan bunyi. Berikut adalah percakapan yang terjadi dalam program komedi Waktu 

Indonesia Bercanda saat menggunakan teknik misunderstanding(kesalahpahaman) : 

WIB/31 Juli 2018/TTS 
Cak Lontong: “Delapan kotak mendatar. Yang mendorong atlet saat bertanding 

supaya semangat... Ada huruf ‘R’ di kotak kelima” 
Kang Deni: “Luar ring dah kayanya, kan nggak mungkin banget supporter. 
Pepi: “Ntar dulu!” 
Cak Lontong: “Yak apakah ‘ntar dulu’? 

 
Percakapan antara Pepi dan Cak Lontong mengalami kesalahpahaman. Kalimat yang 

mengggunakan nada penekanan sengaja dianggap sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut 

oleh Cak Lontong pada saat itu untuk dimasukkan ke dalam kotak. Dalam humor, teknik 

kesalahpahaman sering disengaja dilakukan untuk memicu efek kelucuan.  

 

Penciptaan Humor Teknik Language dengan Dimensi Outwitting  
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Dimensi Outwitting dibuat untuk mengukur atau disengaja untuk memicu terjadinya 

perdebatan. Berikut percakapan yang tejadi dalam program komedi Waktu Indonesia Bercanda 

: 

WIB/28 Agustus 2018/TTS 
Cak Lontong  :“Oke masi ada kaitannya di awal ya. delapan mendatar, hewan 

yang  hanya makan daging.. ada huruf A pada kotak kedua”. 
Kang Deny :“Masa karnivora... “karenasuka” 
Cak Lontong :“Jawabannya salah! Jadi hewan yang hanya makan daging adalah 

“gak ikutan”. 
Bedu  : “Loh? Kenapa!?” 
Cak Lontong : “Loh pertanyaan pertama tadi kan ‘hewan yang hanya memakan 

tumbuhan’ jawabannya ‘mengu-nyah’. Nah yang pertama tadi gak  
ikutan, orang dia kan ga makan daging”. 

Ria Ricis : “Bentar Cak, tau darimana dia nggak ikutan?” 
Fitri Tropica : “Kan tadi dikasih tau, pertanyaannya masi berhubungan dengan 

petanyaan sebelumnya”. 
Kang Deny : “Oh ini perrtanyaan kayak baca koran ya. Bersambung ke 

halaman dua belas”. 
 

Sebelumnya Cak Lontong memberikan pertanyaan dimana ‘hewan yang hanya makan 

tumbuhan’ jawabannya ‘mengunyah’. Kemudian pada pertanyaan kedua Cak Lontong 

memberikan pertanyaan ‘hewan yang hanya makan daging’,pertanyaan tersebut secara umum 

akan dijawab sejenis ‘karnivora’. Terdapat pula jawaban yang dicoba oleh peserta adalah 

jawaban yang tidak biasa seperti hal yang selalu dilakukan dalam TTS. Akan tetapi Cak Lontong 

tidak memberikan jawaban sesuai dengan sudut pandang peserta. Petunjuk ‘masih ada 

kaitannya dengan pertanyaan awal’ yang diberikan secara tidak langsung, tidak dipahami oleh 

peserta.  Pertanyaan kedua ternyata dibuat layaknya sebuah cerita yang berkesinambungan 

dengan pertanyaan sebelumnya, tanpa dipahami dengan jelas oleh peserta, sehingg mengecoh 

peserta. Jadi hewan pertama sedang ‘mengunyah’ makanannya yakni tumbuhan, kemudian 

hewan kedua adalah pemakan daging, jadi hewan kedua ‘gak ikut makan’, karena mereka tidak 

makan tumbuhan. 

 

Penciptaan Humor Teknik Language dengan Dimensi Bombast 

Dimensi Bombast, diartikan sebagai dimensi omong kosong. Teknik penciptaan humor ini 

muncul saat seseorang membuat suatu omong kosong atau membuat suatu alasan untuk 

meninggi. 
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WIB/17 Agustus 2018/TTS 
Cak Lontong     : “Baik tujuh menurun, saya beri petunjuk sebuah gambar. 
Cak Lontong  : “Nah ini adalah olahraga...? Anda perhatikan baik-baik, harus 

jeli  detail”. 
Bedu : “Yak saya tebak, sangar!” 
Cak Lontong : “Apakah sangar jawaban yang benar? Salah!” 
Denny : “Olahraga kembar aja Pak” 
Cak Lontong : “Apakah ‘kembar’ olahraganya? Salah! Kita lihat ini jawabannya 

adalah ‘INDOOR’” 
Sarah Sechan : “Pak tau dari mana itu indoor? Itukan Cuma keliatan orangnya 

aja,  bisa aja itu magrib atau kelewat malem” 
Cak Lontong : “Loh anda tau indoor atau tidak dari mana? Anda baca angka ini 

(menunjuk sisi kanan foto) 103. Terus anda baca nggak ini? 
(menunjuk sisi kiri foto). 

Peppy : “Ngga ada apa apa Pak” 
Cak Lontong : “Kenapa ngga ada? Ini kan dikanan ada 103, di kiri nggak ada, 

anda  tau ngga? 
Peserta : “Enggak Pak” 
Cak Lontong :  “Oh ya sudah sama” 
Surya Insom : “Apa sih Pak”. 

(sumber : https://youtu.be/Vml8R3x98j8) 

Gambar 1 
Petunjuk soal Teka Teki Sulit WIB 

 

Pada percakapan di atas terjadi protes oleh peserta atas ketidak terimaan mereka pada 

jawaban. Cak Lontong sebagai motivator dalam kuis merasa harus bisa memberikan suatu 

pertanggung jawaban atau alasan terhadap jawaban. Namun yang terjadi, Cak Lontong justru 

bertanya-tanya seolah ingin menjelaskan sesuatu, yang pada dasarnya itu hanya omong kosong 

tak berujung solusi, demi bisa membalas pertanyaan yang dilontarkan peserta. 

 

https://youtu.be/Vml8R3x98j8
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Penciptaan Humor Teknik Language dengan Dimensi Definition 

Teknik penciptaan ini muncul karena humor yang dilontarkan oleh pelawak tidak sesuai 

harapan dan tidak dapat ditangkap oleh penonton. Berikut adalah contoh yang terjadi dalam 

Waktu Indonesia Bercanda. 

WIB/ 17 Agustus 2018/TTS 
Cak Lontong : “Jawaban yang benar adalah ‘busana’” 
Insan Nur Akbar : “Pak, harusnya dia bener dong, kan jawabannya dia celana. Celana 

kan busana, dan dimanfaatkan untuk sabuk Pak” 
Cak Lontong : “Hey, celana sama busana mungkin ada miripnya.  
     Tapikan itu untuk daerah tertentu, Jawa Barat, sunda gitu kan. (Lalu 

peserta sejenak terdiam, menelaah apa yang dikatakan oleh Cak 
Lontong). 

Surya Insomnia : ”Yaampun ih Pak. Bukan ‘eceu’”. 
 

Percakapan di atas sempat terjadi momen diam, karena belum mengerti apa yang 

dimaksudkan oleh lawakan yang dilontarkan oleh Cak Lontong. Namun setelah peserta 

mengerti apa yang dimaksudkan oleh Cak Lontong, barulah humor tersebut tersampaikan. 

 

Penciptaan Humor Teknik Language dengan Dimensi Puns 

Dimensi ini berada pada ranah permainan makna kata, seperti halnya membolak balikkan 

kata, sehingga terdengar lucu ketika diucapkan. Berikut adalah contoh yang terjadi dalam 

Waktu Indonesia Bercanda. 

WIB/31 Agustus 2018/TTS 
Cak Lontong : “Pertanyaan selanjutnya, tujuh menurun, dengan tambahan kata 

huruf A di kotak kedua, Menteri olahraga” 
Surya Insomnia : “Jawabannya Pak Imam, Pak” 
Cak Lontong : “Apakah Pak Imam,jawabannya? Salah!” 
   “Jawaban yang benar adalah ‘jadifit’” 
Bedu : “Nggak bisa pak, nggak selalu” 
Surya Insomnia : “Pak, ada orang olahraga ini itu, memaksakan diri, malah jadi tipes 

Pak” 
Cak Lontong : “Eh apa ada ‘menteri memaksakan olahraga’ kan nggak ada.. 

berarti dia rutin” 
 

Dimensi satire ini hampir setiap pertanyaannya selalu digunakan. Karena konsep 

pertanyaan dari WIB adalah permainan kata, atau penyusunan kata yang dibuat sedemikian 

rupa agar memiliki kemajemukan asumsi. Contohnya percakapan diatas, dimana 
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pertanyaannya adalah “mentri olahraga”. Dalam pertanyaan tersebut, pembuat soal tidak 

meletakkan kata “siapa”, atau kata “adalah”, sehingga pembuat soal sengaja tidak meletakkan 

asumsi “subjek” pada pertanyaan. Jadi pemain harus sangat kritis pada permainan kata yang 

dibuat oleh pembuat soal. 

 

Penciptaan Humor Teknik Language dengan Dimensi Satire 

Dimensi ini muncul karena telah membuat orang terlihat bodoh atau mempermalukan 

suatu hal, situasi, atau tokoh masyarakat. Berikut contoh yang telah terjadi dalam Waktu 

Indonesia Bercanda : 

WIB/5 Juli 2018 
Kang Dagang : “Pak siapa tadi yang menang? Mau minum apa mau makan   apa? 

Ini saya mau bikinin syukuran” 
Bedu : “Wah.. tim saya. Iya pak silahkan-silahkan” 
Cak Lontong : “Loh, itu tengganya kenapa? Kok mukanya gitu? Diundang saja 

kasian lohh” 
Bedu : “Mas datang ya ke syukuran saya, saya bisa jawab soal. Mas bisa 

jawab nggak? 
Insan Nur : “...” 
Bedu : “Ohh nggak bisa ya” 
Nabila Putri : “Kang, ada makanan nggak?” 
Kang Dagang : “Ada nih, jangan ini... nggak enak” 
Nabila Putri : “Loh knapa? makanannya nggak enak?” 
Kang Dagang : “Bukan.. nggak enak sama yang kalah” 

 

Percakapan di atas menjelaskan bahwa Kang Dagang sedang memberikan pelayanan pada 

tim yang menang. Saat tim yang menang sedang merayakan, tim kalah pun hanya berdiri 

terdiam dan Cak Lontong menanyakan “kenapa mukanya begitu”, dimana ia berniat untuk 

menyindir pemain yang tidak berhasil menjawab dan telah kalah. 

 

Penciptaan Humor Teknik Language dengan Dimensi Irony 

Teknik Irony atau ejekan ini, humor tercipta karna ejekan atau celaan yang dilakukan 

secara langsung. Berikut adalah contoh yang terjadi dalam Waktu Indonesia Bercanda : 

WIB/10 Juli 2018/TTS 
Cak Lontong : “Deni memilih nomor berapa?” 
Denny  : “Tiga mendatar.” 
Cak Lontong : “Baik tiga mendatar ya” 
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FitriTropica : “Sembilan kotak. Huruf A di kotak ke tujuh” 
Cak Lontong : “Kendaraan yang berjalan di atas rel. . .” 
Denny  : “Jawaban kereta api, tapi nggak mungkin” 
Cak Lontong : “Loh, anda menyangkal akal sehat anda sendiri?” 

 

Percakapan barusan adalah salah satu contoh ejekan secara langsung yang diberikan Cak 

Lontong kepada Kang Denny. Ejekan yang diberikan diakibatkan karna ucapan Denny yang 

terbilang aneh untuk didengar. Namun ucapan itu sendiripun keluar karna rasa tidak percaya 

diri Denny dalam menjawab pertanyaan, yang kemudian langsung dijadikan momentum untuk 

memunculkan efek humor oleh Cak Lontong dengan cara mencela peserta dengan secara halus 

namun tepat pada sasaran. 

 

Kategori Logic (The Humor is Ideational) 

Menurut Berger, kategori ini adalah ide penciptaan humor melalui permainan logika, kelucuan 

akan muncul secara tidak terduga.  

 

Penciptaan Humor Teknik Logic dengan Dimensi Dissapointment 

Kekecewaan memiliki dua jenis, pertama kekecewaan bodoh, yang berarti kekecewaan itu 

sesungguhnya tidak perlu terjadi, sebab utamanya adalah keinginan yang mustahil atau impian 

di siang bolong. Kedua kekecewaan sehat, dimana kekecewaan yang dirasakan ketika suatu 

keadilan sedang tidak berpihak atau kerja keras disepelekan. Dimensi ini terjadi karna adanya 

rasa kecewa atau karna adanya suatu hal yang tidak sesuai dengan harapan. Berikut 

percakapan yang terjadi dalam program komedi Waktu Indonesia Bercanda. 

WIB/27 Juli 2018/TTS 
Cak Lontong : Baik pertanyaan pertama untuk tim A, di tujuh mendatar dengan 

bantuan huruf A pada kotak ke enam. pilot, tau pilotkan? Nah pilot 
adalah orang yang mengemudikan 

Nikita Mirzani : Pesawat... eh bukan bukan.... salah 
Bedu : Dua tangan 
Cak Lontong : Pilot adalah yang mengemudikan.. dua tangan. Kita lihat.. salah. 
Fitri Tropica : Ayok tim B saatnya menjawab 
Arie Kriting : Kenalan Pak. Kan sebelum ngemudiin kenalan dulu 
Cak Lontong : Kenalan? Kita lihat. Salah juga. Kita lihat.. ini dia jawaban yang 

dimaksud. DIDEPAN 
Arie Kriting : “Semua orang juga tau pilot itu di depan Pak. 
Cak Lontong : “Loh ga semua orang tau. Kalian nggak tau. Kan salah tadi. 
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Nikita Mirzani : “Eh tapi kan yang di depan itu ada yang di pinggir, mana kanan apa 
kiri? Gak ada depan itu di mana, yang spesifik dong. Di depan kaca? 
Di depan mana? Yang spesifik dong!” 

 
Pertanyaan ini pastinya akan dijawab oleh orang awam dengan jawaban “pesawat”, namun 

kembali lagi, WIB adalah kuis yang dibuat dengan logika berpikir bebas. Pada percakapan 

diatas, Nikita mengeluarkan rasa kekesalannya dengan cara nada meninggi dan balik bertanya 

pada Cak Lontong secara spesifik. Namun dari kekesalan Nikita, justru menjadi suatu humor 

dengan memperpanjang, atau membahas apa yang ditanyakan balik oleh Nikita pada Cak 

Lontong. 

 

Penciptaan Humor Teknik Logic dengan Dimensi Absurdity 

Di dalam penciptaan humor, kemustahilan selalu dibenturkan antara pemahaman orang 

tentangkenyataan dengan suatu pemaksaan dari pembuat humor, bahwa segala yang ia 

ucapkan mungkin saja terjadi, dengan diikuti alasan-alasan aneh yang bermaksud untuk 

menimbulkan kelucuan. Dimensi ini adalah saat pemain menunjukkan sikap yang tak masuk 

akal atau atau menunjukkan suatu sikap karena hal yang mustahil. 

WIB/27 Agustus 2018/Berpacu dalam Emosi 
(Pertanyaan pertama diawali dengan pemain  band WIB menyanyikan lagu Meraih 

Bintang dari Via Valen) 
Cak Lontong : Meraih Bintang adalah theme song untuk Asian Games 2018 yang 

diadakan di Indonesia. Tapi pertanyaannya bukan itu, bukan 
judulnya, bukan siapa yang menyanyikan, tapi.. ‘nyanyikan lagu ini!’ 

Bedu : Ah.. apa tadi Pak pertanyaannya? 
Cak Lontong : Nyanyikan lagu ini! 
Bedu : Tim A Pak.. nyanyikan lagu ini.. IYA PAK 
Cak Lontong : Jawabannya? 
Bedu : Iya Pak!....kan nyanyikan lagu ini, jawabannya ‘Iya Pak! 
Cak Lontong : Baik, tim A kali ini.. salah 
Fitri Tropika : Tim A Salah, tim B silahkan 
Denny : Jawabannya, ini dia si Jali... Jali...Itu pak jawabannya, kan  ‘Nyayikan 

lagu ini.. ini. Berarti  ini dia si Jali Jali 
Cak Lontong : Mohon maap kali ini tim B ikut salah 
Bedu : Pertanyaannya kentang pak, ‘Nyanyikan lagu ini’..  apaa? 
(Cak Lontong berjalan menuju pemain musik, sambil menunjukkan cue card yang 

dibawanya) 
Cak Lontong : “Ini jawabanya..” 
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(Disusul dengan pemain musik yang menyanyikan lagu Ebiet G Ade “perjalanan 
ini... terasa sangat menyedihkan, sayang engkau tak duduk disampingku kawan, 
banyak cerita yang mestinya kau saksikan ditanah kering bebatuan...” 
 
Semua pemain : “Loh maksudnya pak? Ini kan ngga nyambung” 
Cak Lontong : “Loh lagu ini loh, nih.. liat di cue card nya nih” 

 

Pada percakapan ini, pertanyaan pertama diawali dengan lagu Meraih Bintang, tetapi Cak 

Lontong mengatakan bahwa pertanyaan ini tidak ada kaitannya dengan lagu tersebut. 

Kemudian seperti biasa, Cak Lontong memberikan suatu pertanyaan yang mengganjal, dan 

pastinya peserta pun memiliki ekspetasi jawaban dimana seperti hal biasa terjadi pada WIB, 

yakni jawaban dengan logika bebas. Namun setelah semua peserta sudah salah menjawab, 

maka Cak Lontong memberikan jawabannya pada pemain musik, dan justru yang dimainkan 

adalah lagu dari Ebiet G. Ade. Pastinya hal tersebut membuat peserta bertanya tanya, “mengapa 

jawabannya itu”. Jadi yang terjadi adalah, Cak Lontong memberikan perintah pertama, namun 

judul yang harus dinyanyikan tidak diberitahukan kepada peserta, melainkan hanya dipegang 

olehnya. 

Jadi saat disalahkan oleh peserta, Cak Lontong pun menyangkal bahwa ia tidak bersalah, 

karena “ini” yang dimaksud dalam pertanyaan “nyanyikan lagu ini” berada pada cue card yang 

tidak ditunjukkan pada peserta, namun hanya dihadapkan pada nya. Maka hal ini membuat 

suatu kemustahilan untuk peserta dapat menjawab pertanyaan atau perintah yang diberikan 

dengan benar. 

 

Kategori Identity (The Humor is Existensial) 

Menurut Berger, kategori Identity atau bentuk adalah aspek humor yang dalam ide ini, 

suatu peristiwa atau gagasan dilebih-lebihkan dengan cara yang tidak setara hingga 

menimbulkan suatu keanehan atau keganjilan dan terkadang humor ini terjadi melalui adanya 

identitas dari pemain, contohnya saja penampilan dari pemain yang menyerupai suatu atau 

seorang karakter. Pada kategori Identity, WIB banyak menggunakan dimensi Impersonate, dan 

Imitation. 

 

Penciptaan Humor Teknik Identity Dengan Dimensi Impersonate 
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Dimensi ini meniru tingkah laku atau penampilan dari seseorang namun tetap menjaga 

identitas diri pemain. Atau dapat juga diartikan sebagai teknik peniruan tokoh, baik itu gaya 

bicara, gerak tubuh atau kata-kata khasnya. Berikut contoh yang terjadi dalam program komedi 

Waktu Indonesia Bercanda. 

WIB/20 Agustus 2018 
Nabila Putri : Karna hari ini ada Vega, dan dia baru pertama bermain 
Vega : Bener, baru. Nggak liat apa masih diplastikin 
Cak Lontong : Saya akan membacakan rule rule rule (sambil memajukan bibir, 

dengan tangan seolah akan mencabut bibir). Baik,  pertinyiinnyi.. 
 

Diketahui dahulu Vega Darmayanti adalah co-host Tukul Arwana. Maka dalam percakapan 

di atas, Cak Lontong menirukan tingkah laku atau ciri khas terkenal yang sering dilakukan oleh 

Tukul Arwana. Seperti halnya berbicra, sambil menggerakkan tangan seolah akan mencabut 

bibir, dan teriakan ‘ea ea’ pada gerakan tangannya. Hal-hal yang ditirukan oleh Cak Lontong 

tersebut tentunya mengundang tawa pemain juga penonton.  

 

Penciptaan humor teknik Identity dengan dimensi Imitation 

Imitation sama dengan menirukan. Berbeda dengan teknik peniruan yang sebelumnya, jika 

impersonate adalah menirukan gaya khas dari suatu karakter atau tokoh, sedangkan imitasi 

menirukan identitas atau suatu peran. Dalam dimensi ini tercipta karena adanya pemain yang 

mengambil identitas orang lain, baik itu disengaja maupun tidak. Berikut contoh yang terjadi 

dalam program Waktu Indonesia Bercanda. 

WIB/5 Juli 2018/TTS 

Cak Lontong : Tiga mendatar, enam kotak dengan huruf bantuan A pada kotak ke 

lima. Pertanyaannya, orang hamil biasanya. 

Insan Nur : Orang hamil biasanya, ‘mengusap’ Pak. 

 

Sumber : https://www.youtube.com 

 

Gambar 2 
Dimensi Imitasi yang Dilakukan Pemain 

 

https://www.youtube.com/
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Percakapan tersebut, Insan menjawab ‘mengusap’, saat ia menjawab hal tersebut, ia sambil 

memperagakan keadaan ibu hamil yang sedang berjalan, yakni dengan membusungkan perut 

ke depan, berjalan dengan lambat, dan satu tangan mengusap perut seperti gambar di atas. Jadi 

ia memposisikan diri sebagai ibu hamil, di situlah dimensi  imitasi digunakan, guna 

menciptakan suatu humor. 

 

Kategori Action (The Humor is Physical or Nonverbal) 

Kategori ini muncul dari adanya tindakan fisik atau komunikasi nonverbal yang terjadi, 

seperti halnya pergerakan tangan, kaki atau suatu ekspresi berupa aksi. Adapun dimensi yang 

sering terjadi pada WIB hanyalah speed.  

 

Penciptaan Humor Teknik Action Dengan Dimensi Speed 

Teknik ini dilakukan dengan cara seolah-olah penonton tengah menekan tombol rewind 

televisi sehingga muncul adegan seperti gerakan yang dipercepat. Dimensi ini terjadi karna 

adanya pemain yang berbicara cepat atau bergerak dengan sangat cepat atau sangat lambat. 

Berikut contoh yang terjadi dalam program Waktu Indonesia Bercanda : 

WIB/31 Agustus 2018/TTS 
Cak Lontong : Nama olahraga yang tidak menggunakan bola.. Jawabannya 

adalah ‘sepak’, kan ‘nama’ olahraga yang nggak pake bola. 
Denny :  Eh, sejak kapan ada olahraga sepak!? 
Bedu                 : Olahraga itu sepak Pak? Apakah masuk dalam cabang 

permainan? Cabang olahraga atletik? Atau cabang olahraga 
pembantu!? Berarti bukan olahraga pak kalo Cuma sepak-sepak 
doang! Kayak bulu tangkis, trus nggak pake tangkis, jadi bulu 
doang!? Trus mainin bulu aja nggak ditangkis-tangkis. Nggak bisa 
Pak! Namanya olahraga itu menjadi satu kesatuan. Trus 
bagaimana kalo makan tongseng? Bapak pernah makan tong!? 
Nggak pake seng!? 
 

Apa yang dikata Bedu adalah suatu dimensi humor satire. Karena pada percakapan diatas 

Bedu meluapkan emosinya dengan cara protes dengan nada bicara meninggi dan cepat, tidak 

terputus kalimatnya. Sembari ia mengatakan rasa protesnya, Bedu juga sambil mempraktikkan 

setiap kata yang ia katakan, (melakukan gaya bahasa nonverbal). Tentunya hal tersebut 
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mengundang tawa baik itu penonton maupun pemain, karena segala yang diucap, didukung 

oleh kecepatan berbicara dan gesture tangan maupun badan yang ikut berbicara. 

 

 

SIMPULAN 

 

Teknik humor merupakan hal penting yang digunakan dalam menganalisa suatu komedi, 

bahkan semua teknik yang dijelaskan dalam daftar istilah teknik humor Berger dapat ditinjau 

dari fungsinya. Semua dimensi humor Berger tidak digunakan dalam program kuis komedi 

Waktu Indonesia Bercanda. Pada 31 dimensi yang ada dalam empat kategori humor, ada tujuh 

belas dimensi yang biasanya digunakan oleh WIB. 

Dimensi yang paling banyak digunakan oleh program komedi Waktu Indonesia Bercanda 

NET.TV berasal dari: 

1. Kategori language dari lima belas dimensi, WIB menggunakan sembilan dimensi 

yakni bombast, definition, puns, satire, innocence, irony, mis-understanding, 

repartee, outwitting. 

2. Kategori Logic, dari enam dimensi, WIB menggunakan dua dimensi, yakni 

disspaoinment dan absurdity. 

3. Kategori Identity dari sembilan dimensi, WIB menggunakan tiga dimensi, yakni 

impersonate dan imitation. 

4. Kategori Action dari tiga dimensi, WIB menggunakan satu dimensi yakni speed. 

 Dimensi yang ada pada kategori action seperti slapstik dan chase sangat jarang terjadi, 

bahkan dimensi slapstik tidak ada dalam program Waktu Indonesia Bercanda. Program komedi 

ini sangat menghindari dimensi slapstik hingga saat ini.  
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Stand Up Comedy, Retorika Generasi Milenial 
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Abstrak 

Generasi milenial hadir dengan berbagai fenomena komunikasi baru. Generasi yang sarat 
ekspresi. Mengungkapkan kegelisahan dan kritik melalui media baru. Stand Up Comedy, 
merupakan gaya baru dalam berkomunikasi di ruang public. Mulai trend di Indonesia pada 10 
tahun terakhir, Stand Up Comedy kini tengah menjadi sebuah hal yang awam dan diterima di 
kalangan milenial. Stand Up Comedy dapat dilihat dari sisi retorika, yakni adalah seni mengatur 
komposisi kata-kata dan kesan menarik yang ditujukan untuk mempengaruhi dan mengubah 
pendengar. Studi retorika sesungguhnya adalah bagian dari disiplin ilmu komunikasi, karena 
di dalam retorika terdapat penggunaan simbol-simbol yang dilakukan oleh manusia. Retorika 
berhubungan erat dengan komunikasi persuasi, sehingga retorika juga dapat di katakan suatu 
seni dari mengkonstruksikan argument. Seorang comedian (pembicara) yang tertarik untuk 
membujuk pendengarnya untuk mempertimbangkan tiga bukti retoris yaitu logika (logos), 
emosi (pathos) dan etika/kredibilitas (ethos). Stand Up Comedy dalam pertunjukannya di 
hadapan public tidak bisa lepas dari tiga bukti retoris tersebut. Metode penelitian ini 
menggunakan studi kasus eksploratif. Alasan yang mendasar penggunaan pendekatan tersebut 
karena permasalahan yang ada membutuhkan penggalian mendalam terhadap fakta dan data.  

Keywords : Stand Up Comedy, Retorika modern, milenial.  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari berkomunikasi, berbicara. Untuk 

menyampaikan isi hatinya, pendapat, ide, dan kritik, manusis cenderung untuk berkomunikasi 

verbal. Kata-kata adalah alat atau symbol yang dipakai untuk mengekspresikan ide atau 

perasaan, membangkitkan respon emosional, atau menguraikan obyek, observasi, dan ingatan. 

Komunikasi verbal erat kaitannya dengan retorika, mengapa? Secara sederhana retorikam 

dapat dimaknai sebagai seni berkata-kata. Sebuah Ilmu yang telah muncul sejak era Yunani 
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kuno. Salah satu tokoh yang cukup berpengaruh adalah Aristoteles yang menulis buku De Arte 

Rhetorica. Meskipun sudah ada sejak zaman yunanki kuno, ilmu rhetorika masih relevan dalam 

implementasi saat ini.  

Tanpa perlu mengalami banyak penambahan, Rhetorika terus hadir dalam kehidupan 

umat manusia sebagai ilmu yang tidak pernah berkesudahan. Mengalami penyesuaian dengan 

tujuan, kebutuhan, dan kemajuan teknologi, ilmu retorika tidak menghilangkan esensinya. 

Meyakinkan audience. Rhetorika hadir dengan dasarnya sebagai cara manusia untuk 

meyakinkan manusia di sekitarnya akan buah pikiran dari si retoris. Mempengaruhi khalayak 

dan berakhir dengan tujuan perubahan kognisi dari para pendengarnya.  

Kita tentu awam dengan para tokoh retorika yang Indonesia punya. Sebutlah Presiden 

pertama Indonesia, Ir Soekarno yang selalu mampu memukau rakyat. Indonesia juga punya 

Bung Tomo, yang mampu mengobarkan semangat perjuangan dan menggerakkan arek-arek 

Surabaya berjuang tanpa pamrih demi mengibarkan sang saka merah putih. Inilah yang lantas 

tertanam di benak masyarakat umum, bahwa retorika hanya miliki mereka yang punya kuasa. 

Retorika hanya menyapa mereka yang mengenyam pendidikan saja. Sementara rakyat jelata, 

cukuplah melihat dan bertepuk tangan terpana. Diam tanpa berani buka suara. 

Terlebih dengan pengalaman bangsa ini yang sempat mengalami masa senyap. Era dimana 

kebebasan bersuara dibungkam oleh pemerintah. Maka, menyampaikan pendapat di negeri ini 

menjadi hal yang langka. Baru di era reformasi, tembok penghalang itu runtuh. Kebebasan 

berpendapat mulai jadi hal baru yang menyenangkan bagi rakyat. Era reformasi 1998 menjadi 

titik balik kembalinya percaya diri rakyat akan suaranya. Bahwa suara di negeri ini kembali 

riuh dan semua berlomba untuk menyampaikan gagasannya.  

Era kebebasan berpendapat di Indonesia dibarengi juga dengan perkembangan teknologi. 

Beraneka teknologi yang berbasis internet melahirkan berbagai platform media sosial yang 

menghubungkan manusia. Teknologi ini juga dipakai sebagai referensi baru dalam 

memperkaya wawasan dan pengetahuan. Informasi dari belahan dunia dapat diketahui hanya 

dengan satu sentuhan jari. Generasi yang memaksimalkan teknologi baru ini didominasi oleh 

generasi muda. Mereka menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ranah teknologi.  

Platform media sosial inilah yang lantas menjadi satu media baru untuk menggali dan 

menyampaikan informasi bagi para generasi muda, atau kini lebih dikenal dengan istilah 
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generasi millennial. Dilansir dari www.kominfo.go.id, Istilah tersebut berasal dari millennials 

yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe 

dalam beberapa bukunya.   

Millennial generation atau generasi Y juga akrab disebut generation me atau echo 

boomers. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok 

generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan 

akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 - 1990, atau pada 

awal 2000, dan seterusnya.  

Generasi millennial cenderung berani menyuarakan pendapat dan isu-isu social di ranah 

public dengan cara-cara baru yang lebih kreatif. Kembali ke hakekat ilmu retorika, bahwa salah 

satu tujuan dari retorika adalah mempengaruhi public, maka cara-cara yang digunakan para 

generasi millennial ini pun juga memiliki tujuan tersebut. Bahkan mereka juga menambah satu 

tujuan lagi yaitu merubah prilaku. Generasi millennial punya mindset yang lebih dibanding 

dengan para pendahulunya dalam hal retorika. Mereka juga menambahkan unsur hiburan dan 

sekaligus aktualisasi diri di dalamnya.  

Seperti disebutkan di atas, retorika ala millennial menambahkan unsur hiburan di 

dalamnya, itu artinya, si retoris harus mampu untuk menciptakan tawa dalam retorika. Maka 

pilihan generasi millennial jatuh kepada seni lawak (Comedy). Selanjutnya, gabungan ini awam 

disebut Stand Up Comedy. Sebuah gaya baru dalam retorika. Generasi muda memiliki 

ketertarikan terhadap stand up comedy ini, namun sayangnya sebagian besar hanya melihat 

dari sisi hiburan semata. Tanpa tau bahwa stand comedy bukan comedy yang disuguhkan 

dengan hasil akhir tawa, melainkan ada tujuan lain di dalamnya. Perubahan opini, prilaku, dan 

sikap. Para Comedian dituntut peka akan isu social dan membawakannya di hadapan public 

dengan menghibur.  

Dilatarbelakangi hal tersebut, penulis membuat judul “Stand Up Comedy, Retorika 

Generasi Millenial” sebagai judul dari karya tulis ini.  

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan 

memahami Stand Up Comedy sebagai Retorika Generasi Millenial, 2) Sebagai masukan bagi 

para Comics dan Stand Up Comedy di Indonesia  
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KERANGKA TEORI 

 

1. Teori Retorika  

 

Little John (dalam Morissan, 2013) mendefinisikan retorika sebagai “The art of contructing 

argument and speechmaking” (seni membangun argumentasi dan seni berbicara).  Aristoteles 

mengembangkan teori yang berguna bagi sophisdalam public speaking. (Lityle John, 2005) 

Aristoteles memiliki dua asumsi tentang efektivitas persuasi yakni: (1) untuk menciptakan 

persuasi yang efektif, komunikator membutuhkan tiga kemampuan yakni : etos, pathos, dan 

logos. (2) Komunikator harus mengenali audiens dari public speaking yang dijalankan. Ethos 

adalah kemampuan persuader menunjukkan keahlian dan kehendak baiknya. Pathosadalah 

kemampuan melibatkan dan membangun emosi dengan audiens. Serta logos adalah 

kemampuan persuader menyusun argumentasi yang logis dan rasional. Aristoteles juga 

menyatakan diperlukan 5 prinsip penting yang harus dilakukan oleh komunikator (Larson 

2006, Griffin 2010, Turner and West). 

Teori retorika menyebutkan bahwa efektifitas persuasi ditemtukan oleh kualitas 

komunikator yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan buktu etos, pathos, dan logos. 

Hal lainnya sebagai penentu keberhasilan komunikator adanya konsep kredibilitas, 

kompetensi, daya tarik fisik, daya tarik interpersonal. Asumsi bahwa faktor narasumber 

sebagai penentu keberhasilan persuasi semakin diperkuat dengan beberapa penelitian yang 

menghasilkan temuan bahwa ketika seorang komunikator memiliki kredibilitas yang tinggi 

maka argumentasi pesan (bukti) tidak lagi penting (O Keefe 1990). Demikian juga, ketika bukti 

atau argumentasi yang kuat menjadi tidak bernilai ketika persuader gagal dalam 

penyampaiannya (Larson, 2006). 

Retorika secara umum didefinisikan sebagai seni berbicara dan sebuah teknik 

menggunakan bahsa baik tertulis maupun oral untuk menginformasikan, mempersuasi, dan 

memotivasi khalayak. Retorika berhubungan erat dengan komunikasi persuasive, maka 

Morissan dan Andy Corry Wardhani menyatakan bahwa segala hal yang dilakukan manusia 

ialah menggunakan symbol untuk mempengaruhi siapa saja yang ada di dekatnya dan 

membangun dunia dimana mereka tinggal (Morrisan, 2009). Tokoh lain ialah George Kennedy 
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dalam Douglas Robinson, menyatakan retorika ialah .”The energy inherent in emotions and 

thought, transmitted throught a system of signs, including language to other to influence their 

decisions or actions. “ 

Dari defines di atas, retorika dapat dipahami sebagai seni berbicara yang digunakan oleh 

seseorang untuk menyampaikan pengetahuan, informasi, dan permasalahan kepada public 

yang bertujuan membangun kepercayaan, sehingga tujuan yang dimaksud akan tercapai. 

Analisis retorika dalam penelitian ini menggunakan 5 prinsip retorika dari Cicero atau Canon 

Retorika Cicero, yang terdiri dari invention (penciptaan) terkait pemilihan topic, arrangement 

(pengaturan) terkait susunan dan perencanaan strategi teks, style (gaya) terkait gaya bahasa, 

memory (ingatan) terkait penggunaan alat-alat yang dapat membantu audiens untuk 

mengingat wacana dan delivery (penyampaian) terkait media.  

Retorika memiliki tujuan, yaitu: 

1. To inform, menerbitkan penerangan dan pengertian kepada massa, guna memberikan 
penerangan yang mampu menanamkan pengertian dengan sebaik-baiknya 

2. To convince, meyakinkan dan menginsafkan 
3. To inspire, yaitu menimbulkan inspirasi dengan teknik dan system penyampaian yang baik 

dan bijaksana 
4. To entertain ialah menggambarkan, menghibur, atau menyenangkan dan memuaskan 
5. To actuate (to put into action) ialah menggerakkan dan mengarahkan mereka untuk 

bertindak menetralisir dan melaksanakan ide yang telah dikomunkasikan oleh pembicara 
di hadapan massa ( Tasmara, 1987). 

 

2. Stand Up Comedy 

 

Secara definisonal oleh Greg Dean, stand up comedy adalah konten yang menampilkan isu-

isu sosial yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat. Para pelaku stand up comedy atau 

comica ini juga selalu menampilkan sindiran-sindiran tentang apa yang dia alami dalam 

kehidupan sehari-hari dan dirasa membuat comica resah, namun ada pembedanya yaitu 

dibawakan secara komedi tunggal. Sebagai seorang seniman, kamu memiliki sebuah harta tak 

ternilai yang tidak dimiliki orang lain yaitu perspektiv dirimu tentang hal-hal yang memang 

menarik opini dan juga perasaanmu, beri kejujuran, masalah penonton setuju atau tidak itu 

tidak penting. Sesuai dengan definisi di atas bahwa, stand up comedy ditujukan untuk 

menampilkan dan mengkritisi isu-isu sosial di lingkungan masyarakat. 
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Stand Up Comedy adalah sebuah acara komedi yang dibawakan seorang pelawakdi 
atas panggung kemudian melakukan monolog di depan audiensnya dan menyampaikan 
suatu topik atau materi. Seseorang yang melakukan Stand Up Comedy disebut sebagai 
comic. Dalam sejarahnya, Stand Up Comedy muncul pada abad ke 18 di Eropa dan  di 
Amerika. Para comic ini biasanya memberikan beragam cerita humor, lelucon 
pendekatau kritik-kritik berupa sindiran terhadap sesuatu hal yang sifatnya cenderung 
umum dengan berbagai macam sajian gerakan dan gaya. Beberapa comic pun bahkan 
menggunakan alat peraga untuk meningkatkan performa mereka di atas panggung. 
(http://www.squidoo.com/Stand-Up-Comedy-Indonesia-Jinggaberseri). 

 

3. Media Massa  

 

Media massa berasal dari bahasa latin medius dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium berarti perantara atau pengantar pesan. Seorang McLuhan pun memberikan 

pernyataan bahwa the medium is the message, yang artinya adalah media adalah isi pesan itu 

sendiri. Sehingga hanya dengan menggunakan media saja, bisa memengaruhi khalayak dan 

bukan karena isi pesannya saja. Menurut Cangara (2016:140) bahwasanya media massa 

merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak 

(penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film radio 

dan televisi.  

Sedangkan menurut McLuhan (1967) media massa merupakan perpanjangan alat indra 

kita, sehingga kite bisa memperoleh informasi tentang segala hal yang belum pernah kita tahu 

sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media massa adalah media yang berfungsi 

sebagai penyampaian pesan yang berisi tentang segala macam informasi kepada khalayak. 

(dalam Ardianto 2017:53). Sehingga dapat disimpulkan bahwa media massa adalah media yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak dengan jumlah yang 

besar. 

Media massa secara pasti memengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak. Media massa 

pun tentu sangat bisa membentu opini publik untuk membawanya pada suatu perubahan yang 

signifikan. Dari sini saja sudah terbukti bahwa media massa dapat membentuk kristalisasi opini 

publik untuk khalayak dapat melakukan tindakan tertentu. Terkadang kekuatan media massa 

hanya sampai ranah sikap (Agee, 2001: 24-25). Media massa terutama televisi, memiliki 

peranan penting dalam transmisi sikap, persepsi dan kepercayaan 

http://www.squidoo.com/Stand-Up-Comedy-Indonesia-Jinggaberseri
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4. New Media  

 

Media baru merupakan istilah yang dipakai untuk semua bentuk media komunikasi massa 

yang berbasis teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Media baru juga disebut media 

digital. Media digital adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara dan 

berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan 

berbasis kabel optik broadband, satelit dan sistem transmisi gelombang mikro (Flew, 2008: 2-

3). Berbicara tentang media baru, internet merupakan representasi yang paling canggih. 

Keberadaan media baru seperti internet bisa melampaui pola penyebaran pesan media 

tradisional. Media baru tentu tidak pernah terlepas dari internet. Internet adalah jaringan kabel 

dan telepon satelit yang menghubungkan komputer (Vivian. 2008:263).  

New Media atau media baru adalah revolusi dari media lama dengan adanya tambahan 
perangkat teknologi dengan digitalisasi dan ketersediaan yang luas untuk penggunaan pribadi 
sebagai alat komunikasi. Terdapat karakter kunci untuk membedakan media lama dengan 
media baru dari perspektif pengguna, yaitu adanya interaktivitas, ditunjukkan oleh rasio 
respons atau inisiatif dari sudut pandang pengguna terhadap penawaran‟ sumber atau 
pengirim; kehadiran sosial atau sosiabilitas, dialami oleh pengguna, berarti kontak personal 
dengan orang lain dapat dimunculkan oleh penggunaan media; kekayaan media, jangkauan di 
mana media dapat menjembatani kerangka referensi yang jauh berbeda, mengurangi 
ambiguitas, memberikan lebih banyak petunjuk, melibatkan lebih banyak indra, dan lebih 
personal; otonomi, derajat di mana seorang pengguna merasakan kendali atas konten dan 
penggunaan, mandiri dari sumber; unsur bermain-main, kegunaan untuk hiburan dan 
kesenangan, sebagai lawan dari sifat fungsi dan alat; privasi, berhubungan dengan kegunaan 
media dan/atau konten tertentu; personalisasi, derajat di mana konten dan penggunaan 
menjadi personal dan unik (McQuail, 2011: 157). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode dari penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif kualitatif adalah 

penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan 

kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi 
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dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.  (Moleong, 2004, hal 6). 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis retoris. Analisis retoris 

merupakan bentuk analisis tekstual, fokus analisis retoris terdapat pada apa yang ingin 

disampaikan oleh komunikator dan bagaimana cara pengemasan dan penyampaian pesan 

tersebut sehingga dapat mempersuasi audiens. Analisis retorika dalam penelitian ini 

menggunakan 5 prinsip retorika dari Cicero atau Canon Retorika Cicero, yang terdiri dari 

invention (penciptaan) terkait pemilihan topik, arrangement (pengaturan) terkait susunan dan 

perencanaan strategi teks, style (gaya) terkait gaya bahasa, memory (ingatan) terkait 

penggunaan alat-alat yang dapat membantu audiens untuk mengingat wacana, dan, delivery 

(penyampaian).  

Dalam penelitian ini, akan ada key informan dan juga informan. Key informan merupakan 

orang yang menguasai data atau fakta megenai penelitian. Peneliti tentunya telah memilih key 

informan yang memahami permasalahan yang peneliti angkat. Berikut adalah informasi 

mengenai key informan adalah Ardyansah Bhironk, Founder dari Stand Up Indo-Padang. 

Informan adalah Irlangga, anggota komunitas stand up Depok.  

Ada tiga tahapan untuk teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. (Emzir 2014:49) 

1. Observasi (Pengamatan) 
Alasan dibutuhkannya pengamatan atau observasi pada penelitian kualitatif adalah karena 
teknik pengamatan ini didasarkan pada pengalaman secara langsung. Peneliti juga dapat 
langsung mengamati bagaimana situasi yang terjadi di sekitar objek penelitian. Tentunya 
karena peneliti melihat dan mengamati sendiri sehingga akan langsung mencatat, hal-hal 
apa saja yang terjadi di sekitar objek penelitian. Keraguan yang terjadi oleh peneliti tentu 
bisa langsung mengecek kebenaran data yang ada. Sehingga dengan observasi, peneliti 
dapat memahami situasi rumit yang terjadi.  

2. Wawancara  
Wawancara merupakan bentuk komunkasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang 
ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana 2013: 163). Sehingga diharapkan dengan 
dilakukannya wawancara mendalam, peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang 
maksimal. 
Berdasarkan bentuk pertanyaannya, wawancara dibagi menjadi tiga yaitu tertutup, dimana 
pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang menuntun jawaban tertentu. 
Pertanyaan terbuka, yang jawabannya tidak dibatasi sehingga peneliti bisa mendapat lebih 
banyak informasi. Dan ketiga pertanyaan tertutup terbuka, yang merupakan gabungan dari 
keduanya.  

3. Studi Kepustakaan 
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Selain observasi dan wawancara, studi kepustakaan dapat mendukung dan juga melengkapi 
penelitian. Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan dari buku dan juga referensi yang 
berkaitan dengan masalah. 

 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Menurut Moleong (2014:247) menyatakan bahwa proses analisis data diawali dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan 

yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto 

dan lain-lain.  

Peneliti akan memilih analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Menurut Miles 

dan Huberman (1984) ada tiga kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu: 

1. Reduksi data, melihat pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan 
pentranformasian data mentah yang terjadi di lapangan.  

2. Model data (Data display), merupakan kumpulan informasi yang tersusun yang memboleh 
pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan/Verifikasi kesimpulan, dalam tahap ini mulai memutuskan apakah ada sesuatu, 
mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal dan 
proposisi-proposisi. Peneliti harus dapat menyimpulkan kesimpulan yang harus didapat, 
memelihara kejujuran dan kecurigaan, sehingga saat penelitian dimulai, samar dan 
meningkat menjadi eksplisit dan mendasar (dalam Emzir 2014: 129-133). 

 

Teknik Keabsahan Data 

 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Maka dapat disimpulkan bahwa triangulasi, dilakukan dengan melakukan perbandingan 

dengan data lain. Untuk dapat melakukan triangulasi, maka peneliti dapat melakukan dengan: 

mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, 

dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. 

Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber.  

  

 

PEMBAHASAN  

 



 

462 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

a. Perkembangan Stand Up Comedy di Indonesia 

Melawak sendiri atau lawak tunggal di atas panggung sudah hadir di dunia hiburan 

Indonesia sejak 1950-an. Nama-nama seperti Bing Slamet, Iskak, S Bagyo dan Eddy Sud 

merupakan deretan jawara melawak tunggal. Di medio 1980-an, lomba lawak tunggal 

memunculkan nama lain seperti Atet Zakaria, Nana Krip, dan Memet Mini. Selain itu, ada grup 

lawak yang berasal dari pelawak tunggal, Sersan Prambors, yang beranggotakan Pepeng, Nana 

Krip, Krisna Purwana, Sys Ns dan Mukhlis. 

Era 1990-an memunculkan nama Taufik Savalas. materi stand up comedy memiliki pakem 

sendiri dalam materi. Sedangkan untuk lawak tunggal, ada kebebasan dalam menyampaikan 

materi. Era 70-an trend lawak tunggal kembali dihidupkan dengan munculnya berbagai lomba 

lawak tunggal. Lomba ini memunculkan nama Otong Lenon dan Memet Mini. Tahun 80-an 

lomba lawak tunggal juga sering diadakan. Nama-nama yang muncul di era ini seperti Komar, 

Atet Zakaria, Ali Nurdin, dan Otong Lalo. 

Untuk perkembangan Stand Up Comedy di Indonesia sebenarnya sudah dimulai oleh sosok 

seorang Almarhum Taufik Savalas melalui acara Comedy Cafe dan juga acara Ramon Papana 

sebagai pemilik comedy cafe. Akan tetapi acara ini kurang mendapat respons dari masyarakat 

Indonesia, sehingga bisa dibilang acara tersebut kurang booming. 

Tetapi, Ramon Papana pemilik comedy café juga aktif mempopulerkan stand up comedy 

dengan membuka workshop mengenai stand up comedy serta rutin mengadakan open mic di 

comedy café. Ramon pula yang mencetuskan ide untuk merekam sejumlah penampilan stand 

up comedian dalam open mic di comedy cafe untuk di unggah di youtube. Ini memberikan 

dampak positif dalam perkembangan stand up comedy di tanah air. 

Setelah itu berlalu, usaha mengembangkan StandUp comedy di Indonesia diteruskan oleh 

seorang oleh Iwel wel pada 6 Maret 2004 yang mengisi acara Jayus Plis Dong Ah di TV7 

(sekarang Trans 7) dan juga acara Bincang Bintang di RCTI yang memang acara tersebut di 

design untuk StandUp Comedy oleh mas Indra Yudhistira. Perjalanan dilanjutkan oleh Pandji 

Pragiwaksono dan Raditya Dika. Mereka adalah orang yang berperan membuat stand up 

comedy menjadi sangat populer saat ini. Open mic yang mereka lakukan di comedy café 13 Juli 

2011 diunggah ke youtube dan mendapatkan respon yang sangat luar biasa. Momentum ini 
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dibaca oleh Metro TV dan Kompas TV. Sejak saat itu komunitas-komunitas stand up comedy 

bermunculan di seluruh penjuru nusantara. 

Lalu munculah acara Stand Up Comedy Show & Battle of Comic di Metro TV. Acara ini 

dimulai pada 22 September 2011 dan tayang setiap hari Selasa hingga Kamis pukul 22.30 WIB. 

Format kompetisi Stand Up Comedy Show ini adalah dimana para komika yang diundang pada 

hari itu dipanggil keatas panggung lalu bermonolog mengenai sesuatu topik dengan candaan 

berdasarkan ciri khas masing-masing para komika dan setelah semua komika telah selesai, 

penilaian akan dilakukan berdasarkan tepukan tangan dari penonton, sedangkan Battle of 

Comic memiliki format dimana para komika diberikan tema yang disediakan pada hari itu dan 

masing-masing komika harus mengolah tema tersebut menjadi suatu lawakan dengan waktu 

yang ditetapkan. 

Kemunculan para comics (sebutan untuk orang yang melakukan stand up comedy) pun 

tidak bisa dihindari. Terlebih sejak media social mulai booming. Youtube, sebagai media social 

sebagai pioneer pengunggah video menjadi media social yang kerap menjadi cikal bakal para 

comics dikenal publik. Bahkan tak jarang para comics ini lebih dikenal di kalangan warganet/ 

komunikast dibanding publik secara umum.  

Stand Up Comedy, sebuah pertunjukkan yang dari sejarahnya sebenarnya sudah dimulai 

sejak tahun 1950. Namun pada masa tersebut, masih dikenal sebagai pelawak tunggal. Istilah 

stand up comedy mulai dikenal di kalangan muda pada tahun 2000-an. Ada perbedaan dalam 

lawak dan stand up comedy. Materi stand up comedy memiliki pakem sendiri dalam materi. 

Sedangkan untuk lawak tunggal, ada kebebasan dalam menyampaikan materi. Beat-nya tidak 

boleh panjang-pajang, ada dua pakem stand up, yaitu set up dan punch line, Set up adalah bagian 

yang tidak lucunya, menceritakan atau menjelaskan kejadian. Sedangkan punch line adalah 

bagian lucu. Punch line yang buat penonton ketawa. Tapi bagian set up jangan terlalu banyak. 

Karena jika terlalu banyak malah jadi anekdot.  

Ada yang menarik dalam Stand Up Comedy, yaitu materi yang dibawakannya. Materi nya 

memang bebas, dan biasanya akrab dalam kehidupan sehari-hari. Berawal dari kagelisahan 

anak muda akan sebuah realita sosial yang terjadi di sekitarnya. Bisa politik, ekonomi, social, 

maupun diri sendiri. Tidak ada batasan tema. Bagi generasi millennial, hal ini menarik dan 
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dapat dijadikan sebagai salah satu media dalam menyampaikan pendapat. Hal lainnya yang 

mengikuti dari stand up comedy ini adalah ketenaran dan pendapatan.  

Menyampaikan pendapat telah dimulai sejak puluhan tahun sebelum masehi. Pada era 

Yunani kuno, Georgias, bagaimana dapat menyakinkan orang lain agar dapat menerima 

pendapat kita sehingga dalam suatu perdebatan bukan bagaimana cara mencari kebenaran 

tetapi bagaimana cara memenangkan perdebatan. Ia juga mempunyai pemikiran-pemikiran 

yang penting yaitu mencari keterangan tentang asal usul yang ada, bagaimana peran manusia 

sebagai makhluk yang mempunyai kehendak berfikir karena itulah yang nantinya akan 

menentukan sikap hidupnya, norma yang sifatnya umum tidak ada dan yang ada adalah norma 

yang individualistis (subyektivisme), kebenaran tidak dapat diketahui sehingga ia juga 

termasuk penganut skeptisisme.  

Gorgias juga mengemukakan tiga proporsi yaitu 1). tidak ada yang ada, 2). Bila sesuatu itu 

ada, ia tidak akan dapat diketahui, 3). Sekalipun realitas itu dapat diketahui, ia tidak akan dapat 

diberitahukan kepada orang lain. menyatakan bahwa dalam berbicara di hadapan public bukan 

kebenrannya yang menjadi hal utama yang akan disampaikan, namun bagaimana cara 

pembicara tersebut menyampaikannya kepada publik. Pun dengan stand up comedy. 

Terkadang ditemui informasi yang tidak masuk akal, namun karena disampaikan dengan cara 

menghibur dan humoris sehingga membuat penonton tertawa. Bukan pada informasi yang 

disampaikannya, namun efek yang diharapkan dari comic. Ingin membuat penonton tertawa.  

Aristoteles dalam teori retorikanya juga mengungkapkan 3 elemen dasar dalam berbicara 

di hadapan public. Yakni ethos, pathos, dan logos. Ketiga hal tersebut harus benar dikuasai oleh 

pembicara. Dalam Teori Retorika dari Aristoteles ini memiliki dua asumsi, yakni: 1) Pembicara 

yang efektif harus mempertimbangkan khalayak, 2) Pembicara yang efektif menggunakan 

beberapa bukti dalam persentasi merek. 

Asumsi ini mengarah kepada konsep analisis khalayak (audience analysis). Itu artinya, 

pendengar sangat penting bagi efektivitas seorang pembicara. Bisa dikatakan bahwa pada 

akhirnya para pendengar, yang menentukan akhir dan tujuan dari pesan yang diterima. Para 

penikmat Stand Up Comedy berawal dari sebuah komunitas. Dalam komunitas inilah para 

penikmat bergabung untuk mendiskusikan penampilan-penambilan para comics. Hal ini 

muncul karena stand up comedy bukan sebuah pertunjukkan yang bersifat umum. Seperti 
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disebutkan dalam sejarah, bahwa lawakan tunggal tidak sama dengan stand up comedy. 

Perbedaan mendasarnya adalah pada teknik, pesan yang ingin disampaikan dan tujuan dari 

pesan tersebut. Lawakan, umumnya bersifat menghibur, penonton tertawa. Sementara dalam 

stand up comedy, ada ‘sentilan’ dan ‘sindiran;’ terhadap sebuah keadaan sekitar. Tujuannya 

adalah membangkitkan kesadaran audiens akan sebuah realitas yang terjadi, baik realitas 

sosial, khususnya yang bersifat kontradiksi.  

Analisis retorika yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah 5 prinsip retorika dari 

Cicero atau Canon Retorika Cicero, yang terdiri dari invention (penciptaan) terkait pemilihan 

topik, arrangement (pengaturan) terkait susunan dan perencanaan strategi teks, style (gaya) 

terkait gaya bahasa, memory (ingatan) terkait penggunaan alat-alat yang dapat membantu 

audiens untuk mengingat wacana dan delivery (penyampaian) terkait media. 

 

Invention (Penciptaan) 

 

Comics, sebelum memulai stand up comedy para comics menciptakan materi. Tema apa 

yang akan dipilih, memggunakan teknik apa. Siapa yang akan menjadi audiencenya. Termasuk 

juga kostum apa yang akan digunakannya. “Biasanya, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan 

anggota komunitas. Ngobrol santai aja. Tapi biasanya di kepala saya sudah ada semacam 

mapping yang sesuai tema”. Ujar Ardhiansyah Bhironk, Founder Komunitas Stand Up Indo-

Padang. “Gak perlu ngomong ke anak-anak kalo saya mw bikin materi dengan tema ini. Bukan 

begitu. Justru ide-ide unik dan segar bisa lahir dari obrolan santai” lanjutnya lagi (wawancara 

dengan Ardiansyah Bhironk di Cibubur, Jakarta-Timur, 21 November 2018). 

Dalam proses penciptaan materi ini, dapat dikatakan membutuhkan waktu. “Yah, semacam 

riset informal dulu. Kalau saya menyebutnya tes pasar. Coba nih kalo saya ngomong begini 

anak-anak komunitas bisa nangkep maksudnya nggak. Pada ketawa apa pada komentar 

garing”. Apabila komunitas menunjukkan respon seperti yang diharapkan oleh Comic, maka 

materipun dilanjutkan. “Jangan sampai kita tidak tau apa yang disampaikan ketika tampil. Gak 

mesti mengalaminya sendiri, pengalaman orang lain juga bisa menjadi bahan. Namun yah itu 

tadi, harus ada emosional kita dengan peristiwa yang diceritakan tersebut”.  
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Lebih lanjut dituturkan oleh Bhirong bahwa dalam penciptaan materi harus ada ‘goal’-nya. 

“Memang ketika tampil, bahasannya itu kemana-mana. Pertama ngomongin tentang sekolah, 

terus ngomongin tentang pacaran, terus harga sembako. Tapi sebenarnya yang disampaikan 

itu ada benang merahnya. Ada kaitannya. Nah, yang tadi itu misalnya, benang merahnya adalah 

membandingkan zaman dahulu saya dengan zaman now. Dari urusan pribadi, pendidikan, dan 

meluas ke permasalahan social. Tetap saja ada tema besarnya arahnya kemana.” Penciptaan 

materi ini memegang peranan dasar dalam stand up comedy. Materi yang dibawakan akan 

menentukan bagaimana cara dan performa para comics ketika tampil.  

 

Arrangement (Pengaturan) 

 

Menurut West & Turner (2007: 343), Aristoteles merasa bahwa seorang pembicara harus 

mencari pola penataan pesan yangmeningkatkan efektivitas pidato mereka. Dalam penataan 

pidato ini, dibagi dalam tiga bagian, yakni: introduction, body dan conclusion.Stand Up Comedy 

dalam penampilannya juga memperhatikan pengaturan. Pengaturan yang dimaksud dalam 

konteks ini adalah susunan materi dan teknik yang akan digunakan.  

Materi seperti pada naskah pidato pada umumnya yakni ada pembukaan, isi, dan penutup. 

Maka naskah pada materi stand up comedy juga demikian. “Ada ice breaking nya juga. Pernah 

nyimak kan kalo comics setelah mengucapkan salam terus bilang, ya kamu yang pakai baju pink. 

Aduh senyumnya manis banget. Nah, itu salah satu teknik ice breaking.” Dalam stand up comedy, 

ada berbagai macam teknik. Namun ada teknik dasar yang harus dikuasi oleh comics, yang 

menjadi teknik dasar untuk mempelajari stand up comedy yakni premis, set up dan punchline. 

Premis adalah adalah pokok bahasan yang ingin disampaikan kepada penonton. Set up adalah 

pengantar ke bagian yang lucu untuk menggiring asumsi penonton. Sementara punchline 

adalah yang mematahkan asumsi itu. 

Termasuk pada pengaturan ini yaitu pengaturan panggung. “Setting lampu, kostum juga 

diperhatikan. Justru karena penampilan satu orang jadi harus all out. Membuat kita berfikir 

bagaimana caranya supaya bisa jadi center point. Challenge aja gitu. Panggungnya besar, terus 

yang tampil Cuma satu orang. Kan itu perlu penampilan khusus yah” sambung Bhironk lagi. 

Dari wawancara tersebut, penulis memahami bahwa tak ubahnya seperti pidato. Orator perlu 
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mngatur naskah, penampilan, teknik dalam menyampaikan pesan kepada publik. Pengaturan 

materi yang baik akan membuat materi lebih mudah diterima dan dipahami oleh publik.  

 

Style (Gaya) 

 

Pada pemikiran Aristoteles, Style berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk 

menyampaikan ide dalam cara tertentu. Termasuk pemilihan kata, penggunaan perumpamaan, 

dan kepantasan kata. Menurut Bhironk, saat ini masyarakat sudah mulai kritis dalam 

menyoroti tentang kepantasan bahasa dan tema yang dibawakan para comics. Pria 35 tahun ini 

menganggap hal ini sebagai sebuah tantangan dari semakin dikenalnya Stand Up Comedy di 

Indonesia. Style adalah cara penggunaan bahasa dalam mengekspresikan ide. Penggunaan style 

yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan powerful. Sebagai persuader yang 

efektif, diharapkan dapat menggunakan bahasa yang secara efektif meyuarakan argument. 

Penggunaan bahasa harus sungguh-sungguh diperhatikan sehingga tidak menimbulkan 

pemahaman yang salah. Menurut West & Turner penggunaan istilah yang aneh atau sudah 

ketinggalan jaman sebaiknya dihindari 

“Terlebih ketika bahasa yang digunakan berkaitan dengan bidang agama maupun suku. 

Wah udah deh rasanya salah terus. Diprotes sama warga net. Bahkan gak jarang si comics 

langsung ramai-ramai dibully di media sosial”. Jelas pria yang sudah tertarik dengan stand up 

comedy sejak bangku SMA ini. Seperti kasus yang pernah menimpa Joshua Suherman ketika 

menyoroti fenomena umat minoritas di Indonesia. Warga net langsung ramai-ramai 

memojokkan Joshua, bahkan ramai-ramai melakukan ajakan untuk memboikot acara yang 

menampilkan Joshua Suherman.  

“Begini, materi yang disampaikan dalam stand up itu memang temanya bebas. Tidak ada 

batasan. Nah, termasuk tentang apa yang diterima umat minoritas di Indonesia yang 

disampaikan oleh Joshua. Lelucon satir. Tertawapun mikir. Dalam hati ada ungkapan “owh iya 

yah…” tapi ya itu tadi, masyarakat yang tidak memahami konteks Stand Up Comedy langsung 

saja menganggap itu salah. Liat konteks nya terlebih dahulu.”.  

Menurutnya Joshua juga tampil dalam kesempatan off air, namun karena ada yang 

menguploadnya jadi yah begini. Kalo analisa saya yang ditanyakan justru tujuan orang yang 
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menguploadnya. Peristiwa ini menurut Bhironk menjadi pembelajaran bagi para comics. Bahwa 

penggunaan perumpamaan dan bahasa dalam materi menjadi hal yang perlu dianalisa betul 

oleh para comic.  

Untuk urusan style masing-masing comic memiliki gayanya masing-masing. Sehingga 

comics punya ciri khas, termasuk juga dalam hal bahasa yang digunakan. Bahkan tidak jarang 

bahasa yang digunakan oleh para comic menjadi trend. Sebut saja Dodit yang langsung dikenal 

dengan jargon “Kamu. iya..kamu” yang diucapkan dengan ekspresi datar. Melalui wawancara 

yang dilakukan dan analisa yang dilakukan melalui pengamatan penampilan, didapati bahwa 

para comics harus benar-benar memperhatikan penggunaan dan pemilihan bahasa dalam 

penyampaiannya. Sebagai pembelajaran dari pengalaman yang terjadi dari beberapa kejadian 

yang berujung pada pemboikotan.  

 

Memory (Ingatan) 

 

Dalam Stand Up Comedy, memory menjadi satu tujuan dari stand up comedy. Memory atau 

ingatan adalah hal yang ingin dicapai oleh para comic. Pesan yang sampai kepada audiens 

menjadi tujuan utama. Pesan yang mampu diingat oleh audiens berarti pesan yang baik. “Kan 

tujuan utama dari kita ngomong di depan audience yah supaya pesannya mengena dan diingat 

oleh mereka. Kalau sampai ada perubahan pandangan dan prilaku itu akan tambah buat kita 

seneng. Bonus.”. papar Bhironk lagi. Memory berhubungan dengan kemampuan untuk 

mengingat mengenai apa yang akan kita katakan. Pada zaman dahulu, hal iniberarti 

mempelajari cara untuk mengingat ide dalam urutan untuk kita mempresentasikan mereka 

dengan bahasa yang kita rencanakan. Padamasa kini, hal ini lebih kepada bagaimana 

menggunakan catatan atau manuskrip dari pada menghapal secara keseluruhan. 

 

Delivery (Penyampaian) 

 

Termasuk penyampaian dalam konteks stand up comedy adalah pemilihan media. “Justru  

awal-awal itu stand up comedy lebih memilih youtube. Karena lewat youtube itu materi stand 

up gak kena sensor. Bebas aja” ujar Bhironk sambil tertawa. Menentuka media apa sebagai 
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saluran dalam menyampaikan materi itu menjadi satu hal yang dipertimbangkan. “Percuma 

kita udah bikin materi bagus-bagus, terus tampil di tv, eh pesannya gak ngena. Salah satu 

sebabnya bisa jadi dari media yang salah. Mungkin saluran TV nya yang tidak sesuai dengan 

materi yang disampaikan. Misalnya nih, stand up comedy yang tayang di Metro TV sama stand 

up comedy yang tayang di Indosiar. Materi yang disampaikan beda. Nah itu maksudnya, kalau 

mau bawain tema A di TV B , dan kalau mau bawain tema B di TV A.” jelas pria yang punya 

hobby koleksi helm ini.  

Delivery merupakan cara final dari retorika. Delivery melibatkan secara vokal dan fisik 

dalam mempresentasikan speech kita. Delivery sangat penting karena orang lebih 

memperhatikan ide yang dipresentasikan secara menarik dan powerful. Delivery seharusnya 

mempresentasikan ide sesuai bobotnya dan tidak untuk. membuat ide lemah tampil lebih kuat. 

Menurut West & Turner (2007: 347), delivery merupakanpresentasi non verbal dari seorang 

pembicara. Di dalamnya terdapat kontak mata, tekanan suara, pengucapan, dialek, gerakan 

tubuh dan penampilan fisik.  

 

Etos, Pathos, dan Logos dalam Retorika 

 

Menurut Heath (2001:31), retorika mampu memanipulasi pilihan orang lain, atau 

mempengaruhi pikiran seseorang untuk mendukung atau melawan sebuah ide. Dalam logos, 

persuader harus melihat bagaimana audience mengolah data evidence secara logis sehingga 

mencapai suatu kesimpulan. Persuader harus memprediksikan bagaimana audience 

melakukan pemrosesan informasi dan pola penggambaran kesimpulan mereka (Larson, 

2010:75). 

Disebut juga bukti logis. Logos menarik sisi rasional dari manusia, dan bergantung pada 

kemampuan pendengar dalam memproses informasi (Larson, 1983: 30). Dalam bukti logis, 

argument memiliki struktur dalampembentukannya. Struktur argument terbaik menjadi dua 

jenis, yaitu inductive argument dan deductive argument. Dalam logos, terdapat pula reasoning 

yakni penggambaran atau enarikan kesimpulan dari bukti-bukti yang dipaparkan (Beebe, 

Beebe&Ivy, 2010: 411) 
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Proof yang kedua merupakan ethos, atau yang dikenal sebagai sumber kredibilitas.  

Kredibilitas pada faktanya didapat karena individu tersebut mendapatkan hak untuk berbicara. 

Kompetensi, kelayakan, dinamis, dan landasan yang sama. Tidak lupa keahlian personal, 

karisma, personalitas. Menurut Lucas, selain kompetensi, karakter atau bagaimana audience 

mengacu pada ketulusan pembicara, dapat dipercaya dan perhatiannya pada kebaikan audiens 

adalah salah satu faktor kredibilitas (Lucas, 2007 :435). Seseorang tidak terpersuasi hanya 

karena bukti yang dipaparkan, tapi oleh siapa bukti tersebut dipaparkan (Pearson, elson, 

Titsworth, Harter, 2008:389 

Proof yang ke tiga adalah Pathos, atau bukti emosional. Mempersuasi orang secara 

emosional lebih cepat diterima dari pada secara logika. Emosi yang paling sering digunakan 

adalah rasa takut. Pathos merupakan bukti yang menarik emosi. Untuk menggunakan pathos, 

seorang pembicara harus memahami hal-hal berikut: 1) keadaan pikiran / state of mind dari 

audiens, 2) Arah tentangan emosi mereka, 3) Ssebab mereka merasalan hal tersebut. 

Comics, dalam menyampaikan materinya juga dilihat dari ketiga hal tersebut. Misalnya 

ketika materi yang akan disampaikan adalah tentang dunia kampus. Seorang comics adalah 

benar mahasiswa. Sehingga materi yang disampaikan mengena bagi para penonton dan dekat 

dengan keseharian mahasiswa. Apabila yang menyampaikannya bukan mahasiswa tentulah 

akan berbeda dan tidak sesuai dengan realita. Itu sebabnya dalam stand up comedy sudah ada 

para comics dan spesialisasi topik yang dibawakannya. Contohnya: Raditya Dika tentang status 

single dan kegalauan remaja akan pasangan. Pandji Pragiwaksono membawakan tentang 

politik dan persatuan bangsa, Ernest Prakasa identik dengan permasalahan Tionghoa. 

Meskipun para comics bebas untuk membawakan tema apapun namun menurut peneliti tetap 

saja ada ciri khas dan hal yang dikuasainya. Hal ini sesuai dengan tiga elemen penting dalam 

teori retorika Aristoteles.  

 

Stand Up Comedy dan Media Sosial 

 

Perkembangan media social belakangan mulai mengubah tatanan sosial. Social menjadi 

individual. Tak terkecuali dalam stand up comedy. Seperti disampaikan dalam wawancara key 

informan dengan peneliti, bahwa stand up comedy tidak dapat dipisahkan dari media social. 
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Raditya Dika misalnya, beberapa tahun terakhir bahkan sempat dinobatkan sebagai youtuber 

dengan viewer terbanyak. Konten nya sebagian besar adalah stand up comedy. Hal ini 

membuktikan bahwa penikmat youtube yang didominasi generasi millennial memang 

menyukai stand up comedy. Raditya Dika merupakan selebriti serta YouTuber terpopuler di 

Indonesia. Subscriber penulis buku 'Kambing Jantan' itu sudah mencapai lebih dari 3,3 juta. 

Berdasarkan Social Blade, estimasi penghasilan Raditya Dika per tahun sekitar US$ 46 ribu 

hingga US$ 739 ribu atau Rp 623 juta sampai Rp 10 miliar. (www.cnbcindonesia.com) 

Kesuksesan Raditya Dika ini menjadi inspirasi para generasi millennial untuk bercita-cita 

menjadi comic. Fenomena ini memicu para generasi millennial berlomba-lomba untuk menjadi 

‘lucu’ tampil di youtube. “Ini yang bener-bener lucu, banyak anak zaman now punya satu karya 

stand up comedy terus mereka langsung menyebut dirinya comics. Viral sedikit materinya, 

langsung dibilang kalo ini comics” cerita Bhironk lagi. Menurutnya, untuk disebut comics perlu 

membangun eksistensi diri dulu. Itulah sebabnya peranan komunitas menjadi penting. “Di 

dalam komunitaslah seorang comics dibentuk dan membangun citranya. Apabila baru tampil di 

media social, menurut saya sih nanti dulu deh” sambungnya lagi.  

Belakangan, bahkan stasiun televisi Kompas TV dan Metro TV membuat ajang pencarian 

bakat comics. Para calon comics diberikan pembekalan tentang dunia stand up comedy. Mulai 

dari pembuatan materi, penciptaan karakter, hingga delivery. Mereka difasilitasi untuk tampil, 

dan diberikan masukan oleh para comics senior atau selebritis. Bahkan tak jarang, apabila 

stasiun televisi tersebut memiliki program acara, para jebolan acara pencarian bakat ini 

dilibatkan (mendapat peran-red).  

Media sosial menjadi pedang bermata dua bagi para comics. Memiliki sisi positif dan 

negatif. Sisi positifnya yaitu sebagai ladang penghasilan, sementara sisi negatifnya yaitu 

memperburuk karya stand up comedy tersebut. “Para comic professional itu selalu 

menginginkan ada pembelajaran dari apa yang dismapaikannya. Hasil akhirnya bukan hanya 

bikin orang ketawa atau nyinyir garing. Tapi ada sesuatu yang buat audience notice”. Dijelaskan 

lebih lanjut menurut Angga, anggota komunitas Standup Depok. (wawancara dengan Irlangga, 

anggota komuniktas stand up Depok, di Limo-Depok pada 22 November 2018), bahwa sebagai 

penikmat stand up comedy kadang suka miris saja apabila ada comics yang lebih mementingkan 

supaya akun youtube nya di ‘subscribe’. “Memang kreatifitas di youtube itu tanpa batas. Apalagi 
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beberapa youtuber berpengaruh di Indonesia salah satunya kontennya stand up comedy. Tapi 

bukan lantas pada latah dan menyebut kontennya juga stand up comedy. Padahal secara materi 

dan teknik belum bisa disebut sebagai comics. Akibatnya yah masyarakat yang kurang paham 

langusng punya kesimpulan bahwa stand up comedy tidak mendidik, bahasanya kasar, 

menjelek-jelekan fisik orang”.  

Lebih lanjut masih menurut Angga lagi, ada beberapa konten yang membuat masyarakat 

memandang negatif. “Yang paling baru yaitu konten tentang memasak daging babi dan kurma. 

Kalau saya lihat sih yang bikin masyrakat meributkan hal itu ucapan si creatornya. Meskipun si 

creator mau menggambarkan tentang toleransi, tapi bahasa yang dipilihnya kurang tepat, jadi 

yah saya sebagai penikmat juga jadi mikir. Ini apa sih maksudnya” sambung pria yang akrab 

disapa Aghe ini.  

Media social memang menjadi media yang akrab dengan para comics dalam melakukan 

pertunjukkan stand up comedy. Para comic bisa menciptakan konten kreatif dalam materi yang 

disampaikan. Namun hendaknya tak lepas dari etika di media sosial. Bahwa ada jutaan viewer 

yang menyaksikannya. Mengacu kepada teori aristoteles, khususnya canon retorika. Hal 

tersebut dapat diterapkan oleh para comics sebelum mengunggah kontennya di youtube. “Pada 

dasarnya tujuan stand up comedy itu dapat membangun kesadaran dan membuat lebih peduli 

pada masalah sosial sekitar” sambung angga lagi.  

 

 

SIMPULAN  

 

Dari pembahasan tersebut, peneliti menyimpulkan: Bahwa stand up comedy merupakan 

sebuah retorika. Hal ini dilihat dengan menggunakan canon retorika, yakni Invention, 

Arrangement, Style, Memory, dan Delivery. 

Kekuatan stand up comedy melalui materi yang disampaikan dan style nya membuat 

generasi millennial tertarik, sehingga stand up comedy digunakan sebagai salah satu cara 

mengemukakan pendapat dan membangun keadaan social dengan cara yang menghibur 

pesatnya perkembangan media social turut membentuk stand up comedy menemukan saluran 

lain untuk menunjukkan kreatifitasnya. Tak jarang dari media social seorang comic 
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menjadikannya sebagai lading penghidupan. Hal ini jga turut menarik minat generasi millennial 

untuk menjadi youtuber dengan konten kreatif stand up comedy.  
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Abstrak 

Teknologi yang semakin maju, membuat laju informasi semakin cepat dan sulit dibendung 
Seperti halnya yang terjadi pada media sosial, semua orang dapat menjadi citizen journalism. 
Citizen journalism membuat, menyebar, dan memblowing isu menjadi viral dan trending, serta 
mengiring isu menjadi opini publik yang dianggap penting. Informasi yang beredar masih 
ambiguity apakah itu factor fake, hal ini megindikasi less gate keeper dalam media sosial. 
Penelitian ini menitik beratkan pada habitual action dari media portal news online dan televisi 
yang mengangkat berita viral dari media sosial, seperti kasus kesaksian pemberitaan viral 
kecelakaan Lion Air JT-610 dengan membandingkan sumber pemberitaan dari media sosial, 
media mainstream dan televisi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan analisis Critical 
Discourse Analysis Norman Fariclough dan konsep Hyperreality Jean Baudrillard. Analisis CDA 
digunakan untuk menganalisis isu wacana teks berita viral yang ditulis dalam media portal 
news dan televisi. Konsep Hyppereality dipakai untuk menguatkan dalam menganalisis 
bagaimana bias imajiner pemberitaan viral yang ditulis dalam media mainstream, televisi yang 
kini tidak lagi memiliki asal-usul, referensi dan kedalaman makna, yang menjadikan kentalnya 
dunia simulasi. 

Kata Kunci : Berita Viral, CDA, Hyperreality. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, laju informasi saat ini 

berkembang dengan sangat cepat dan mudah tersampaikan. Kemudahan informasi ini juga 

didukung dengan adanya media komunikasi yang membuat informasi itu mudah didapatkan 

dan disebarkan. Jarak bukan lagi halangan untuk mendapatkan informasi, seperti istilah dunia 
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seolah-olah dalam genggaman. Media komunikasi hari ini tidak tepaku dengan media cetak 

maupun elektronik, namun perkembangan media komunikasi saat ini beralih ke media online. 

Dimana kemudahan dan kepraktisannya membuat orang lebih nyaman menggunakannya.  

Hal ini mengarah pada perilaku konsumtif para pengguna media online. Semua yang 

berbau online menjadi serba candu dan sulit untuk dilepaskan. Seperti halnya komunikasi 

dalam media sosial, orang lebih suka menuliskan keadaan nya dengan update informasi di 

media sosial ketimbang menuliskanya di blog atau di media lainya. Hal ini menunjukan 

tingginya minat dalam penggunaan media sosial untuk pemenuhan kebutuhannya, baik itu 

untuk sekedar bersosial media, membaca berita online, untuk belajar dan sebagainya.  

Fenomena ini menjadikan cyber world dan realitas sangat dekat, baik itu dalam lingkungan 

dekat maupun cakupan dunia.  

Dengan banyaknya produksi pesan di dunia online, membuat informasi yang terbentuk 

sangat banyak dan tersebar luas. Seperti karakter media sosial yang bebas dan tidak ada 

kawalan gatekeeper mebuat informasi yang ada di media sosial ramai berlalu lalang. Semua 

orang bisa berprofesi menjadi Citizen Journalism, dimana ia dapat membuat, menyebar, dan 

memblowing isu menjadi viral dan trending, serta mengiring isu menjadi opini publik yang 

dianggap penting. Membuat informasi bertebaran menjadi sulit dibedakan apakah itu factor 

fake.Hal ini megindikasi less gate keeperr dalam social media, yang membuat berita dapat dibuat 

dan dibagikan oleh siapapun dan kepada siapapun. Sehingga, berita hoax di Indonesia kini 

sudah menjadi sebuah fenomena, yang belum bisa dibendung laju percepatanya.  

Seperti halnya media portal news onlinemaupun stasiun Televisi yang akhir-akhir ini 

banyak memberitakan atau megangkat informasi dan beritaviral yang ada di media sosial. 

Kebiasaan dalam meliput berita seperi membentuk pola baru yang lebih cepat dalam 

pemberitaan, namun belakangan dalam tingkat ke akuratan. Hal ini tidak saja terbentuk dengan 

begitu saja, melainkan ada sebab musabab yang membentuk pola kebiasaanya. Tingginya 

konsumsi media online menjadi salah satu faktornya, semua ingin lebih cepat dan praktis dalam 

semua praktik kehidupan. Sama halnya dengan konsumsi berita, dengan teknologi yang 

canggih orang lebih memilih membacanya di media online daripada konvensional.  

Hal ini yang menyebabkan media mainstream berlomba-lomba dalam kecepatan membuat 

berita. Sedangkan dilihat dalam komunikasi massa, komunikasi yang terjadi bukanlah sekedar 
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sebuah proses yang linear atau sebatas transmisi (pengiriman) pesan kepada khalayak massa, 

tetapi dalam proses tersebut komunikasi dilihat sebagai produksi dan pertukaran pesan (atau 

teks) berinteraksi dengan masyarakat yang bertujuan memproduksi makna tertentu.Seperti 

poin pada pasal 3 yang terdapat dalam kode etik jurnalistik, bahwa Wartawan Indonesia selalu 

menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini 

yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.  

Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. 

Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak 

secara proporsional. Namun pasal ini kadang diabaikan dalam penerapanya. Sehingga yang 

terjadi media dapat terlibat dalam penyebaran berita hoax. Seperti kasus jatuhnya Lion Air 

Boeing JT-610 dimana foto-foto korban disebarkan tanpa sensor terlebih dahulu. membuat 

efek traumatik bagi keluarga korban yang melihatnya. Kemudian kasus viral mengenai video 

detik-detik keadaan pesawat sebelum terjadinya kecelakaan Lion Air Boeing JT-610, banyak 

tersebar di media portal news online bahkan stasiun televisi. Pengadopsian berita dari sosial 

media, menjadikan berita cepat namun tidak akurat dan membuat ambiguity dalam 

kebenarannya. Karena itu, penelitian menitik beratkan pada habitual action dari media portal 

news dan televisi yang mengangkat berita viral Kesaksian pemberitaan viral kecelakaan Lion 

Air JT-610 dengan membandingkan sumber pemberitan dari media sosial, media mainstream 

dan televisi.  

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan analisis Critical Discourse Analysis Norman 

Fariclough dan konsep Hyperreality Jean Baudrillard. Analisis CDA digunakan untuk 

menganalisis isu wacana teks berita viral yang ditulis dalam media portal news dan televisi. 

Konsep Hyppereality dipakai untuk menguatkan dalam menganalisis bagaimana bias imajiner 

pemberitaan viral yang ditulis dalam media mainstream, televisi yang kini tidak lagi memiliki 

asal-usul, referensi dan kedalaman makna, yang menjadikan kentalnya dunia simulasi dan 

hiperrealitas. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola kebiasaan media dalam meliput 

berita yang bersumberkan pada berita viral di media sosial. 
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KERANGKA TEORI  

 

Eriyanto (Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media), Analisis Wacana dalam studi 

linguistik merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal (yang lebih memperhatikan pada 

unit kata, frase, atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan di antara unsur 

tersebut). Analisis wacana Kritis (AWK) adalah analisis bahasa dalam penggunaannya dengan 

menggunakan bahasa kritis. Analisis ini dipandang sebagai oposisi terhadap analisis wacana 

deskriptif yang memandang wacana sebagai fenomena teks bahasa semata, karena analisis 

jenis ini selain berupaya memperoleh gambaran tentang aspek kebahasaan, juga 

menghubungkannya dengan konteks, baik itu konteks sosial, kultural, ideologi dan domain-

domain kekuasaan yang menggunakan bahasa sebagai alatnya. 

Berikut ini disajikan karakteristik penting dari analisis wacana kritis yang disarikannya 

oleh Eriyanto dari tulisan Van Dijk, Fairclough, dan Wodak: 

1. Tindakan: Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Dengan pemahaman 
semacam itu wacana diasosiasikan sebagai bentuk interaksi. Wacana bukan ditempatkan 
seperti dalam ruang tertutup dan internal. Wacana dipandang sebagai sesuatu yang 
bertujuan, apakah untuk memengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan 
sebagainya. Seseorang berbicara atau menulis mempunyai maksud tertentu, baik besar 
maupun kecil. Selain itu, wacana juga dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara 
sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. 

2. Konteks: Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks wacana, seperti latar, situasi, 
peristiwa, dan kondisi. Wacana dalam hal ini diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada 
suatu konteks tertentu. Merujuk pada pandangan Cook (Badara, 2012:30), analisis wacana 
juga memeriksa konteks dari komunikasi: siapa yang mengomunikasikan dengan 
siapa  dan  mengapa;  dalam jenis khalayak dan situasi apa;  melalui 
medium apa;  bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan hubungan 
untuk setiap masing-masing. Studi mengenai bahasa di sini memasukkan konteks, karena 
bahasa selalu berada dalam konteks dan tidak ada tindakan komunikasi tanpa partisipan, 
interteks, situasi, dan sebagainya. Meskipun demikian, tidak semua konteks dimasukkan 
dalam analisis, hanya yang relevan dan berpengaruh atas produksi dan penafsiran teks yang 
dimasukkan ke dalam analisis. 

3. Histori: Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu berarti wacana diproduksi 
dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang 
menyertainya. Salah satu aspek yang penting untuk bisa mengerti suatu teks ialah dnegan 
menempatkan wacana tersebut dalam konteks historis tertentu. Misalnya, kita melakukan 
analisis wacana teks selebaran mahasiswa yang menentang Suharto. Pemahaman mengenai 
wacana teks tersebut hanya dapat diperoleh apabila kita dapat memberikan konteks 
historis di mana teks tersebut dibuat; misalnya, situasi sosial politik, suasana pada saat itu. 
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4. Kekuasaan: Di dalam analisis wacana kritis juga dipertimbangkan elemen kekuasaan di 
dalam analisisnya. Setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan atau apa pun, 
tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk 
pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara 
wacana dan masyarakat. Misalnya, kekuasaan laki-laki dalam wacana mengenai seksisme 
atau kekuasaan perusahaan yang berbentuk dominasi pengusaha kelas atas kepada 
bawahan. 

5. Ideologi: Ideologi memiliki dua pengertian yang bertolak belakang. Secara positif, ideologi 
dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia yang menyatakan nilai kelompok sosial tertentu 
untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Adapun secara negatif, 
ideologi dilihat sebagai suatu kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan 
penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial. 
Sebuah teks tidak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi 
pembaca ke arah suatu ideologi. 

 

Terdapat banyak tokoh analisis wancana kritis diantaranya adalah  Michel Foucault,  Roger 

Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress, dan Tony Trew (Fowler dkk), Theo Van Leeuwen,    Sara 

Mills, Teun A. Van Dijk,  dan Norman Fairclough. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teori Analisis Wancana Kritis Noorman fairclough. Model Norman Fairclough 

(Eriyanto, 2001: 286) membagi analisis wacana kritis ke dalam tiga dimensi, yakni: 

a. Dimensi Tekstual (Mikrostruktural) : Setiap teks secara bersamaan memiliki tiga fungsi, 
yaitu representasi, relasi, dan identitas. Fungsi representasi berkaitan dengan cara-cara 
yang dilakukan untuk menampilkan realitas sosial ke dalam bentuk teks. Analisis dimensi 
teks meliputi bentuk-bentuk tradisional analisis linguistik – analisis kosa kata dan semantik, 
tata bahasa kalimat dan unit-unit lebih kecil, dan sistem suara (fonologi) dan sistem tulisan. 
Fairclough menadai pada semua itu sebagai ‘analisis linguistik’, walaupun hal itu 
menggunakan istilah dalam pandangan yang diperluas. Ada beberapa bentuk atau sifat teks 
yang dapat dianalisis dalam membongkar makna melalui dimensi tekstual, diantaranya: 

1. Kohesi dan Koherensi: Analisis ini ditujukan untuk menunjukkan cara klausa dibentuk 
hingga menjadi kalimat, dan cara kalimat dibentuk hingga membentuk satuan yang 
lebih besar. Jalinan dalam analisis ini dapat dilihat melalui 
penggunaan leksikal, pengulangan kata (repetisi), sinonim, antonim, kata ganti, kata 
hubung, dan lain-lain. 

2. Tata Bahasa: Analisis tata bahasa merupakan bagian yang sangat penting dalam analisis 
wacana kritis. Analisis tata bahasa dalam analisis kritis lebih ditekankan pada sudut 
klausa yang terdapat dalam wacana. Klausa ini dianalisis dari sudut ketransitifan, tema, 
dan modalitasnya. Ketransitifan dianalisis untuk mengetahui penggunaan verba yang 
mengonstruksi klausa apakah klausa aktif atau klausa pasif, dan bagaimana 
signifikasinya jika menggunakan nominalisasi. Penggunaan klausa aktif, pasif, atau 
nominalisasi ini berdampak pada pelaku, penegasan sebab, atau alasan-alasan 
pertanggungjawaban dan lainnya. Contoh penggunaan klausa aktif senantiasa 
menempatkan pelaku utama/subjek sebagai tema di awal klausa. Sementara itu, 
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penempatan klausa pasif dihilangkan. Pemanfaatan bentuk nominalisasi juga mampu 
membiaskan baik pelaku maupun korban, bahkan keduanya. 

 Tema merupakan analisis terhadap tema yang tertujuan untuk melihat strkutur tematik 
suatu teks. Dalam analisis ini dianalisis tema apa yang kerap muncul dan latar belakang 
kemunculannya. Representasi ini berhubungan dengan bagian mana dalam kalimat 
yang lebih menonjol dibandingkan dengan bagian yang lain. Sedangkan modalitas 
digunakan untuk menunjukkan pengetahuan atau level kuasa suatu ujaran. Fairclough 
melihat modalitas sebagai pembentuk hubungan sosial yang mampu menafsirkan sikap 
dan kuasa. Contoh: penggunaan modalitas pada wacana kepemimpinan pada umumnya 
akan didapati mayoritas modalitas yang memiliki makna perintah dan permintaan 
seperti modalitas mesti, harus, perlu, hendaklah, dan lain-lain. 

3. Diksi: Analisis yang dilakukan terhadap kata-kata kunci yang dipilih dan digunakan 
dalam teks. Selain itu dilihat juga metafora yang digunakan dalam teks tersebut. Pilihan 
kosakata yang dipaaki terutama berhubungan dengan bagaimana peristiwa, seseorang, 
kelompok, atau kegiatan tertentu dalam satu set tertentu. Kosakata ini akan sangat 
menentukan karena berhubungan dengan pertanyaan bagaimana realitas ditandakan 
dalam bahasa dan bagaimana bahasa pada akhirnya mengonstruksi realitas tertentu. 
Misalnya pemilihan penggunaan kata untuk miskin, tidak mampu, kurang mampu, 
marjinal, terpinggirkan, tertindas,dan lain-lain. 

b. Dimensi Kewacanan (Mesostruktural) : Dimensi kedua yang dalam kerangka analisis 
wacana kritis Norman Fairclough ialah dimensi kewacanaan (discourse practice). Dalam 
analisis dimensi ini, penafsiran dilakukan terhadap pemrosesan wacana yang meliputi 
aspek penghasilan, penyebaran, dan penggunaan teks. Beberapa dari aspek-aspek itu 
memiliki karakter yang lebih institusi, sedangkan yang lain berupa proses-proses 
penggunaan dan penyebaran wacana. Berkenaan dengan proses-proses institusional, 
Fairclough merujuk rutinitas institusi seperti prosedur-prosedur editor yang dilibatkan 
dalam penghasilan teks-teks media. Praktik wacana meliputi cara-cara para pekerja media 
memproduksi teks. Hal ini berkaitan dengan wartawan itu sendiri selaku pribadi; sifat 
jaringan kerja wartawan dengan sesama pekerja media lainnya; pola kerja media sebagai 
institusi, seperti cara meliput berita, menulis berita, sampai menjadi berita di dalam 
media. Fairclough mengemukakan bahwa analisis kewacananan berfungsi untuk 
mengetahui proses produksi, penyebaran, dan penggunaan teks. Dengan demikian, ketiga 
tahapan tersebut mesti dilakukan dalam menganalisis dimensi kewacanan. 

1) Produksi Teks : Pada tahap ini dianalisis pihak-pihak yang terlibat dalam proses 
produksi teks itu sendiri (siapa yang memproduksi teks). Analisis dilakukan terhadap 
pihak pada level terkecil hingga bahkan dapat juga pada level kelembagaan pemilik 
modal. Contoh pada kasus wacana media perlu dilakukan analisis yang mendalam 
mengenai organisasi media itu sendiri (latar belakang wartawan redaktur, pimpinan 
media, pemilik modal, dll). Hal ini mengingat kerja redaksi adalah kerja kolektif yang 
tiap bagian memiliki kepentingan dan organisasi yang berbeda-beda sehingga teks 
berita yang muncul sesungguhnya tidak lahir dengan sendirinya, tetapi merupakan 
hasil negosiasi dalam ruang redaksi. 

2) Penyebaran Teks : Pada tahap ini dianalisis bagaimana dan media apa yang digunakan 
dalam penyebaran teks yang diproduksi sebelumnya. Apakah menggunakan media 
cetak atau elektronik, apakah media cetak koran, dan lain-lain. Perbedaan ini perlu 
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dikaji karena memberikan dampak yang berbeda pada efek wacana itu sendiri 
mengingat setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh: 
pada kasus wacana media wacana yang disebarkan melalui televisi dan koran memberi 
efek/dampak yang berbeda terhadap kekuatan teks itu  sendiri. Televisi melengkapi 
dirinya dengan gambar dan suara, namun memiliki keterbatasan waktu. Sementara itu 
koran tidak memiliki kekuatan gambar dan suara, tapi memiliki kekekalan waktu yang 
lebih baik dibandingkan televisi. 

3) Konsumsi Teks : Dianalisis pihak-pihak yang menjadi sasaran penerima/pengonsumsi 
teks. Contoh pada kasus wacana media perlu dilakukan analisis yang mendalam 
mengenai siapa saja pengonsumsi media itu sendiri. setiap media pada umumnya telah 
menentukan “pangsa pasar”nya masing-masing. 

c. Dimensi Praktis Sosial-Budaya (Makrostruktural) : Dimensi ketiga adalah analisis praktik 
sosiobudaya media dalam analisis wacana kritis Norman Fairclough merupakan analisis 
tingkat makro yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang ada di luar media 
sesungguhnya memengaruhi bagaimana wacana yang ada ada dalam media. Ruang redaksi 
atau wartawan bukanlah bidang atau ruang kosong yang steril, tetapi juga sangat ditentukan 
oleh faktor-faktor di luar media itu sendiri. Praktik sosial-budaya menganalisis tiga hal yaitu 
ekonomi, politik (khususnya berkaitan dengan isu-isu kekuasaan dan ideologi) dan budaya 
(khususnya berkaitan dengan nilai dan identitas) yang juga mempengaruhi istitusi media, 
dan wacananya. Pembahasan praktik sosial budaya meliputi tiga tingkatan Tingkat 
situasional, berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya Tingkat institusional, 
berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal maupun eksternal. Tingkat sosial, 
berkaitan dengan situasi yang lebih makro, seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan 
sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Tiga level analisis sosiocultural practice ini 
antara lain : 

1. Situasional : Setiap teks yang lahir pada umumnya lahir pada sebuah kondisi (lebih 
mengacu pada waktu) atau suasana khas dan unik. Atau dengan kata lain, aspek 
situasional lebih melihat konteks peristiwa yang terjadi saat berita dimuat. 

2. Institusional : Level ini melihat bagaimana persisnya sebuah pengaruh dari institusi 
organisasi pada praktik ketika sebuah wacana diproduksi. Institusi ini bisa berasal dari 
kekuatan institusional aparat dan pemerintah juga bisa dijadikan salah satu hal yang 
mempengaruhi isi sebuah teks. 

3. Sosial : Aspek sosial melihat lebih pada aspek mikro seperti sistem ekonomi, sistem 
politik, atau sistem budaya masyarakat keseluruhan. Dengan demikian, melalui analisis 
wacana model ini, kita dapat mengetahui inti sebuah teks dengan membongkar teks 
tersebut sampai ke hal-hal yang mendalam. Ternyata, sebuah teks pun mengandung 
ideologi tertentu yang dititipkan penulisnya agar masyarakat dapat mengikuti alur 
keinginan penulis teks tersebut. Namun, ketika melakukan analisis menggunakan 
model ini kita pun harus berhati-hati jangan sampai apa yang kita lakukan malah 
menimbulkan fitnah karena tidak berdasarkan sumber yang jelas. 

 

Teori Analisis Wancana Kritis (AWK) Noorman Fairclough dalam penelitian ini digunakan 

karena dirasakan penulis mampu dijadikan pijakan dan selaras dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini yang berfokus pada wancana pemberitaan viral di media 
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mainstream yang diangkat oleh media televisi. Selain dengan Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis Critical Discourse Analysis Norman Fariclough, penelitian ini pun dibantu 

dengan Konsep hippereality Jean Baudrillard.  

Jean Baudrillard menggunakan istilah hyperreality untuk menjelaskan perekayasaan 

makna di dalam media. Hiperealitas komunikasi, media dan makna menciptakan satu kondisi, 

dimana kesemuannya dianggap lebih nyata daripada kenyataan, dan kepalsuan dianggap lebih 

benar daripada kebenaran. Isu lebih percaya ketimbang informasi, rumor dianggap lebih benar 

ketimbang kebenaran. Tidak dapat lagi membedakan antara kebenaran dan kepalsauan, antara 

isu dan realitas. Berkembangnya Hiperealitas komunikasi dan media tidak terlepas dari 

perkembangan teknologi yang telah berkembang mencapai teknologi simulasi (Pilang, 2001, 

dalam jurnal Azwar, M 2014).  

Konsep Hyppereality dipakai untuk menguatkan dalam menganalisis bagaimana bias 

imajiner pemberitaan viral yang ditulis dalam media mainstream, televisi yang kini tidak lagi 

memiliki asal-usul, referensi dan kedalaman makna, yang menjadikan kentalnya dunia 

simulasi. Hiperealitas menciptakan suatu kondisi yang di dalamnya kepalsuan berbaur dengan 

keaslian; masa lalu berbaur masa kini, fakta bersimpang siur dengan rekayasa, tanda melebur 

dengan realitas. 

 

 

METODE PENELITIAN  

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berbeda dengan penelitian 

kuantitaif yang sarat dengan rumus dan pembuktian statistik, serta disajikan dalam bentul  

tabel, gambar, diagram, maupun bagan. Dalam penelitian kualitatif data disajikan dalam bentuk 

deskripitif dan naratif. Apa yang disajikan sebagai hasil dari penelitian hendaklah bersumer 

dari data yang dikumpulkan. Dengan membandingan sumber berita dari media mainstream 

portal news online dan acara televisi.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wancana Kritis Norman Fairclough yang 

terbagi menjadi 3 level, diantaranya level teks atau textual (mikro) yang memiliki tiga fungsi 

sebagai representasi, relasi dan identitas. Level kedua, level praktik wancana atau discourse 
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practice (meso)dimana level kedua melihat bagimana pekerja media dalam meliput, 

memproduksi  dan menyebarkan berita, dan level ketiga level praktik sosio-budaya atau socio-

cultural practice (makro) yang meliputi tigal hal yaitu ekonomi, politik, dan budaya. Dari tiga 

level dalam analisis wancana kritis Norman Fairclough, penelitian ini menitik beratkan pada 

level kedua, dimana level kedua melihat bagaimana pekerja media dalam meliput, 

memproduksi, dan menyebarkan berita.  

Penelitian menitik beratkan pada habitual action dari media portal news dan televisi yang 

mengangkat berita viral Kesaksian pemberitaan viral kecelakaan Lion Air JT-610 dengan 

membandingkan sumber pemberitan dari media sosial, media mainstream dan televisi. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan analisis Critical Discourse Analysis Norman 

Fariclough dan konsep Hyperreality Jean Baudrillard. Analisis CDA digunakan untuk 

menganalisis isu wacana teks berita viral yang ditulis dalam media portal news dan televisi. 

Konsep Hyppereality dipakai untuk menguatkan dalam menganalisis bagaimana bias imajiner 

pemberitaan viral yang ditulis dalam media mainstream, televisi yang kini tidak lagi memiliki 

asal-usul, referensi dan kedalaman makna, yang menjadikan kentalnya dunia simulasi dan 

hiperrealitas. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks berupa kata dan kalimat serta insert 

gambar/grafis dalam pemberitaan Kesaksian pemberitaan viral kecelakaan Lion Air JT-610  

Conchita Caroline dan tayangan video di youtube kesaksian pemberitaan Crew Trans TVdalam 

kecelekaan Lion Air JT-610, sedangkan objek penelitian ini adalah wacana yang dibangun 

dalam pemberitaan viralkesaksian kecelakaan Lion Air JT-610 Conchita Carolinedi detik.com, 

liputan6.com, tribunnews.com yang diterbitkan pada 29 Oktober – 30 Oktober 2018. Unit 

analisis ini didapat dari mentraskrip percakapan dan meng-capture gambar/grafis dalam 

berita dan video tersebut. 

 

 

 

PEMBAHASAN  

1. Konsumsi Media Online dan Sumber Berita 
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Dunia cyber hari ini sudah menjadikan candu yang tidak dapat dipisahkan dengan dunia 

nyata, semua kegiatan sudah meresap dan bergabung denga dunia online. Hal ini menjadikan 

semua merasakan efek dari dunia online. Seperti informasi di dunia online serba cepat, namun 

di sisi lain kecepatan informasi tidak mencerminkan akurasi dari berita itu sendiri. Hal ini 

sangat rentan dengan informasi kebohongan atau hoax yang belum diketahui kebenarannya. 

Namun, dengan menjamurnya berita yang tidak bisa dibendung, tidak di indahkan oleh media 

portal news online, yang kadang pemberitaannya langsung diambil dari berita viral di media 

sosial, hal ini mencerminkan kebiasaan yang dilakukan portal news online dalam peliputan 

berita.  

Peliputan berita sejatinya dilakukan oleh seorang wartawan dengan mewawancarai 

narasumber dan mengklarifikasi kebenarannya. Namun, sering diabaikan di era cyber saat ini, 

semua berita di media sosial yang terdapat viral banyak diberitakan lewat media portal news 

online bahkan televisi. Jika melihat karakteristik dari media sosial sendiri, semua informasi 

dapat bebas di sebarkan dan tanpa adanya kawalan dari seorang gatekeeper dan ini 

menimbulkan kebiasan dalam kebenaranya, apakah informasi ini benar atau bohong. Konsumsi 

media online dan dalam mendapatkan sumber berita dirasakan sangat tidak seimbang dalam 

rasio kebenaran. Perilaku konsumtif penggunaan media online tidak sejalan dengan kebenaran 

inforamasi yang didapat, apalagi berita yang belum tentu kebenaranya sudah disebarkan 

melalui portal news online resmi bahkan stasiun televisi, yang menambah lapis kebiasa dalam 

kebenaran berita atau informasinya. Dunia dalam suatu simulasi yang nyata dimana bias antara 

yang benar dan bohong sangat tipis sekali pembedanya. 

 

2. Simulakrum dan Informasi 

 

Informasi merupakan kumpulan data terpilih, terorganisasi, dan teranalisis, merupakan 

hasil pengolahan data serta memberikan makna didalamnya. Informasi yang dikombinasikan 

dengan kemampuan dan pengalaman pemakai serta digunakan untuk memecahkan masalah 

atau menciptakan pengetahuan baru, hasil informasi yang diserap menyebabkan perubahan 

disbut pengetahuan. Jika melihat bahwa terdapat hubungan dan informasi hirarki ini terkait 
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maka ahirnya akan membentuk suatu kebijaksanaan. Kebijaksanaan tentu saja berlandaskan 

pada nilai-nilai kebenaran.  

Jika informasi yang dihasilkan merupakan informasi semu, maka akan menghasilkan 

pengetahuan yang semu pula. Jika pengetahuan yang semu, maka akan menyebakan 

kebijaksanaan yang semu pula. Ini tentu sangat berbahaya jika kebenaran yang semu terus 

beredar dan tidak dapat dibendung. Tidak akan ada lagi kebenaran yang hakiki. Simulakrum 

informai yang berlangsung dalam waktu yang lama hanya akan menimbulkan 

ketidakpercayaan pada informasi itu sendiri. Informasi sejatinya mngiring pada susatu 

kebenaran pada kenyataan.  

Namun, hari ini informasi justru menggiring mayaakat ke arah ketidakpastian dan 

kekacauan informasi yang banyak di buat melalui mesin-mesin simulakra. Kriris yang 

ditimbulkan adalah informasi kehilangan kredibilitas dan tidak mengungkapkan kebenaran. 

Hilangnya kepercayaan informasi disebabkan adanya anggapan, bahwa informasi tersebut 

tidak lebih dari sebuah hasil rekayasa, sebuah hasil distorsi tekstual. 

 

3. Analisis Simulakra Informasi  

 

Pemberitaan kesaksian Conchita Caroline terhadap jatuhnya pesawat Lion Air JT-610, 

dengan mebandingan pemberitaan pada 3 media portal news online dan 1 program televisi, 

sebagai berikut: 

1. Detik.com (29/10/2018) 

Tadi Malam Naik Lion Air JT610 dari  Denpasar, Presenter Ini Shock 

Jakarta- Conchita Caroline shock berat setelah mendengar pesawat Lion Air JT 610 jatuh. 

Bukan tanpa sebab, Conchita mengaku baru tadi malam naik pesawat tersebut. 

Lewat Instagram stories, Conchita mengatakan naik pesawat Lion Air tersebut dari 

Denpasar ke Jakarta namun dia menjelaskan bahwa pesawat yang dia tumpangi adalah 

pesawat yang sama dengan JT-610 yang jatuh di perairan Karawang. 

2. Liputan6.com (30/10/2018) 

Cerita Conchita Naik Pesawat Lion Air yang Bermasalah Sebelum Jatuh di Karawang 
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Conchita Caroline, presenter dan pesinetron turut berduka atas musibah yang dialami para 

penumpang pesawat Lion Air JT-610. Melalui instastory-nya, ia mengunggah cerita naik 

psawat yang sama dengan Lion Air yang jatuh di Tanjung Karawang, Jawa Barat, senin 29 

Oktober 2018. 

3. Tribunnews.com (29/10/2018) 

Cerita Presenter Trans Tv Conchita Caroline Naik Lion Air JT610 Malam Hari Sebelum 

Kejadian Terjadi 

Ini cerita presenter TransTV Conchita Caroline naik pesawat Lion Air JT-610 pada malam 

hari sebelum kecelakaan terjadi pada senin pagi 29 Oktober, dari pesawat delay, penumpang 

kepanasan di kabin pesawat hingga sesak nafas karena kekuragan oksigen. Tribustyle.com 

mengutip Instastory di Instagram Conchita Caroline yang menguak cerita-cerita 

ketidaknyamanan para penumpang yang naik pesawat tersebut pada malam hari sebelum 

kecelakaan terjadi pada senin pagi. 

 

Analisis  

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa informasi di dunia online sangat banyak 

dan tanpa batas memberikan sumbangsih simulakrum informasi. Dengan mentah-mentah para 

pengguna intenet mengambil informasi tersebut dan mengambil informasi walaupun belum 

jelas sumbernya dan menganggapnya sebagai sumber informasi yang benar. Hal ini juga 

berlaku terhadap portal news online yang langsung mengutip pemberitaan dari instastory 

instagram, ketiga media news online diatas sama menampikan berita dengan informasi yang di 

posting oleh Conchita Caroline di media sosial Instagram.  

Berita ini langsung naik ke permukaan tanpa ada croscheck sumber apakah itu benar atau 

salah. Dengan menampilkan pesan yang menggambarkan keadaan yang dialami oleh Conchita 

yang mebuatnya shock berat ketika mendengar pesawat yang ia tumpangi tadi malam jatuh di 

Tanjung Karawang, dimana ia menceritakan kerusakan pesawat yang ditumpanginya yang 

mengkibatkan jatuh. Pemberitaan di tulis hanya dengan melihat instastory di media sosial 

Instagram tanpa ada croscheck kebenaran data.  

Pada 31 Oktober kebenaran terungkap bahwa Conchita tidak menaiki pesawat Lion Air JT-

610 yang jatuh di Tanjung Karawang. Setelah membuat berita besar dan luas informasi yang di 
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sebarkan ternyata salah dan mengakibatkan dampak yang ditinggalkan yaitu efek traumatik 

terhadap keluarga korban maupun masyarakat yang melihat pemberitaan tersebut, dimana 

informasi yang di dapat mengenai pesawat yang sudah tidak layak jalan, tapi masih diizinkan 

untuk terbang. Hal itu yang menjadikan kemungkinan keluarga korban sayangakan, dengan 

melihat berbagai media yang memberitakan bahwa pesawat sudah mengalami kerusakan tadi 

malam sebelum pesawat jatuh di pagi harinya. Simulakrum Informasi tersebut yang beredar di 

masyarakat dan membuat keresahan. Sumber informasinya dikutip dari sebuah instastory 

instagram yang berdampak besar dan krisis kredibilitas informasi. Disinilah simulakrum 

informasi yang berlipat ganda efeknya dan betapa tipis gap yang dibangun hingga tidak dapat 

membedakan antara realitas dan hipperrealitas dalam kasus pemberitaan kecelakan Lio Air JT-

610. 

Dalam menganalisis hal ini ada suatu hal yang dipertanyakan, apakah media news online 

merubah pola mereka dalam meliput berita ketika teknologi berkembang pesat. Peliputan 

berita bisa dilakukan ketika hanya melihat berita viral di media sosial dan kemudian 

membuatnya kedalam suatu pemberitaan dan mem-blowing isu atau informasi tersebut tanpa 

mengkaji kebenarannya. Situasi yang memungkinkan hal ini terjadi adalah ketika perilaku 

konsumtif media online dan penekanan kecepatan informasi yang dituntut dalam mengikuti 

perubahan teknologi yang sangat cepat. Sehingga kondisi cepat diutamakan dan akurasi jadi 

belakangan. Hal ini membentuk pola kebiasaan baru yang dilakukan portal news online dalam 

mengemas beritanya. Akibatya simalakrum informasi menyebar sangat cepat dan luas. 

Begituah yang terjadi dalam dunia teknologi yang kental akan simulasi, yang sulit membedakan 

realitas dan hipperrealitas.  

 

4. Analisis wacana kritis 

 

Analisis wacana kritis dilakukan dalam 3 level analisis, yaitu level mikrostruktural (teks) , 

level mesostruktural, dan level makrostruktural: 

 
 

Tabel. 1 
Kerangka Analisis Fairclough 
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No Media Text Diksi Explanation 

1. www.detik.co
m 

Senin, 29 Oktober 2018. 17:25 
WIB 
 
Tadi malam Naik Lion air JT 
610 dari Denspasar, presenter 
ini shock  
 
(Headline : Conchita caroline 
shock berat setelah 
mendengar kabar pesawat 
lion air 610 jatuh. Bukan tanpa 
sebab, Conchita mengaku baru 
tadi malam naik pesawat 
tersebut. Lewat Instagram 
story, Conchita mengatakan 
naik pesawat Lion Air tersebut 
dari Denspasar ke Jakarta.) 
 

Berita ini 
digambarkan 
dari sisi 
psikologis 
Conchita yang 
tergambar 
lewat 
instastory 
instagramnya 

Penyampaian 
berita di mana 
judul diambil dari 
isi berita, namun 
pemberian judul 
memilih kata mana 
yang menarik dan 
menimbulkan 
pertanyaan 
sehingga membuat 
penasaran. 

2. www.tribunn
ews.com 

Senin, 29 Oktober 2018. 18:01 
WIB 
 
Cerita presenter Trans Tv 
Conchita caroline naik Lion Air 
JT-610 malam hari sebelum 
kecelakaan terjadi. 
 
Ini cerita presenter Trans Tv 
Conchita Caroline naik 
pesawat Lion Air JT-610 pada 
malam hari sebelum 
kecelakaan terjadi pada senin 
pagi 29 Oktober, dari pesawat 
delay, pesawat kepanasan di 
kabin pesawat hingga sesak 
napas hingga kekurangan 
oksigen. Tribunstyle mengutip 
instastory di Instagram 
Conchita Caroline yang 
menguak cerita-cerita 
 

Berita ini 
digambarkan 
dengan apa 
yang tertulis 
di instastory 
Conchita 
Caroline 

Berita ini 
disampaikan 
dengan 
mnggambarkan 
cerita dari 
pengalaman 
Conchita Caroline 

http://www.detik.com/
http://www.detik.com/
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3. www.liputan
6.com 

Selasa, 30 Oktober 2018, 
14:00 WIB  
 
Heboh Conchita Carloine naik 
Lion air sebelum musibah JT 
610. 
 
(Headline : Conchita Caroline, 
Presenter dan pesinetron 
turut berduka atas musibah 
yang dialami para penumpang 
pesawat lion air jt 610. Melalui 
instastory-nya, ia mengunggah 
cerita naik pesawat yang sama 
dengan Lion Air yang jatuh di 
Tanjung Karawang, Jawa 
Barat. Senin, 29 Oktober 
2018.) 

Berita ini 
digambarkan 
dengan cerita 
yang dibuat 
dari instastory 
Conchita 
Caroline 
dengan jelas 

Digambarkan lebih 
mengambil judul 
yang menarik 
perhatian lebih 
besar 

 

Analisis Mikrostruktural 

 

Berdasarkan berbagai alat kebahasaan yang digunakan 3 media portal news online dan 1 

media tv dalam pemberitaan ‘Kesaksian pemberitaan viral kecelakaan Lion Air JT-610” 

terdapat tiga alat yang menandai representasi tema dan tokoh yang terlibat dalam pemberitaan 

diatas. Yaitu melalui diksi, penggunaan sebab-akibat, dan pemilihan narasumber dalam 

pemberitaan langsung. 

Tabel. 2 

Analisis wacana level teks 

No. Media Text Diksi Sebab-Akibat Pemilihan 
Narasumber 

1. www.detik.com Senin, 29/10/2018. 

17:25 WIB 

 

Tadi malam Naik 

Lion air JT-610 dari 

denspasar, 

presenter ini shock  

 

(Headline : Conchita 

caroline shock berat 

Presenter 

digunakan untuk 

merepsrentasikan 

satus dari 

narasumber. Kata 

bukan tanpa 

sebab, diartikan 

bahwa Conchita  

berbicara sesuai 

Shock berat, 

memilik arti 

keadaan yang 

sangat 

mengagetkan 

yang mebuat 

tercengang dan 

bertanya-tanya 

terhadap situasi 

yang mendadak 

Pemlihan 

narasumber, 

langsung 

diambil dari 

akun terkenal 

di media sosial 

terkait dengan 

kejadian 

kecelakaan 

Lion AirJT-610 

http://www.liputan6.com/
http://www.liputan6.com/
http://www.detik.com/
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setelah mendengar 

kabar pesawat lion 

air 610 jatuh. Bukan 

tanpa sebab, 

Conchita mengaku 

baru tadi malam 

naik pesawat 

tersebut. Lewat 

Instagram story, 

Conchita 

mengatakan naik 

pesawat Lion Air 

tersebut dari 

Denspasar ke 

Jakarta.) 

dengan apa yang 

ia alami. 

dan tidak 

terpikirkan 

sebelumnya. 

 

 

yang diangkat 

dalam media 

portal news 

online 

2. www.tribunnew

s.com 

29 okto 18:01 WIB 

 

Cerita presenter 

Trans TV Conchita 

Caroline naik lion 

air jt 610 malam 

hari sebelum 

kecelakaan terjadi. 

 

Ini cerita presenter 

Trans TV conchita 

caroline naik 

pesawat Lion Air jt 

610 pada malam 

hari sebelum 

kecelakaan terjadi 

pada senin pagi 29 

Oktober, dari 

pesawat delay, 

pesawat kepanasan 

di kabin pesawat 

hingga sesak napas 

hingga kekurangan 

oksigen.- 

Tribunstyle 

mengutip instastory 

di Instagram 

Conchita Caroline 

Presener Trans 

Tv, disebutkan 

untuk 

mnggambarkan 

status dari 

Conchita dan 

media yang 

menanginya saat 

ini. Kata menguak 

mengartikan 

mebongkar suatu 

fakta yang terbukti 

kebenaranya. 

Sesak nafas, 

keadaan dimana 

seseorang 

kekurangan 

oksigen ketika 

tidak banyak 

oksigen yang 

masuk. 

Kepanasan 

keadaan merasa 

panas terhadap 

satu yang 

membuat 

kepanasan 

Narasumber 

berita diambil 

langsung dari 

kutipan 

instastory 

Conchita 

Caroline yang 

menceritakan 

pengalamanya 

dalam menaiki 

pesawat Lion 

Air   

 

http://www.tribunnews.com/
http://www.tribunnews.com/
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Analisis Mesostrukural  

 

Dalam analisis dimensi ini, penafsiran dilakukan terhadap pemrosesan wacana yang 

meliputi aspek pola media sebagai institusi seperti cara meliput berita, menulis berita, sampai 

menjadi berita di dalam media. Berkenaan dengan proses-proses insitusional, fairclough 

merujuk rutinitas institusi seerti proedur-prosedur editor tes media. Praktik wacana meliputi 

yang menguak 

cerita-cerita 

ketidaknyamanan 

para penumpang 

yang naik pesawat 

tersebut pada 

malam hari sebelum 

kecelakaan terjadi 

pada senin pagi. 

3. www.liputan6.c

om 

30 Oktober 2018, 

14:00 WIB  

 

Heboh Conchita 

Caroline naik Lion 

air sebelum 

musibah JT 610. 

 

(Headline: Conchita 

Caroline, Presenter 

dan pesinetron 

turut berduka atas 

musibah yang 

dialami para 

penumpang 

pesawat Lion Air JT-

610. Melalui 

instastory-nya, ia 

mengunggah cerita 

naik pesawat yang 

sama dengan Lion 

Air yang jatuh di 

Tanjung Karawang, 

Jawa barat. Senin, 

29 oktober 2018.) 

Diksi disebut 

memiliki makna 

semantik lesikal, 

makna presenter 

dan pesinetron 

menunjukan 

status tokoh 

pertama  yaitu 

narasumber. 

Kemudian kata 

heboh, terdapat di 

awal kalimat yang 

menunjukan arti 

kegaduhan 

terhadap suatu hal 

yang sedang ramai 

dibicarakan. 

Kata musibah di 

digunakan untuk 

menggambark n 

suatu kejadian 

menyedihkan yang 

menimpa. 

 

Pada kata 

berduka, 

memiliki  arti 

yang 

menunjukan rasa 

bersedih atas 

suatu hal yang 

telah terjadi. 

Narasumber 

utama dipilih 

dengan 

menggunakan 

virtual 

narasmber 

yang 

melakukan 

peliputan 

berita melalui 

media sosial, 

yaitu instastory 

dari Conchita 

Carolne 

http://www.liputan6.com/
http://www.liputan6.com/
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cara-cara media meproduksi teks. Melalui analisis wacana kita bukan hanya mengetahui 

bagaimana isi teks berita, tetapi juga bagaiana pesan itu disampaikan. 

Tabel. 3 

Analisis Wacana Level Discourse Practice 

No. Media Praktik Meliput Berita 

1. www.detik.com 

Server Detik.com sudah diakses 30 

Mei 1998, namun mulai online dengan 

kajian lengkap 9 juli 1998. 9 juli 

ditetapkan hari lahir Detik.com. 3 

agustus 2011 CT Crop mengakusisi 

detik.com. Detik.com memmiliki 

tujuan nutama orang indonesia untuk 

mendapatkan kontendan layanan 

digital, baik internet maupun 

sekitar/mobile regionl, hingan citizen. 

“Detik.com merupakan media yang tercepat dalam 

memperbaharui suatu informasi dalam portal detik” 

 

Nilai detik.com cepat dan akurat, kreatif dan 

inovatif, integritas, kerjasama, dan independen. 

 

2. www.tribunnews.com 

Situs berita tribunnews.com dikelola 

PT Tribun Digital Online, Divisi Koran 

Daerah Kompas Gramedia (Group of 

Regional Newspaper). Berkantor pusat 

di Jakarta. Selain didukung reporter 

yang bertugas di Jakarta, 

tribunnews.com didukung tidak saja 

oleh jaringan 28 koran daerah atau 

Tribun Network, tapi juga didukung 

oleh hampir 500 wartawan di 22 kota 

penting di Indonesia. 

Situs berita ini menyajikan berita-berita nasional, 

regional, internasional, olahraga, ekonomi dan 

bisnis, serta seleb dan lifestyle. 

3. www.liputan6.com 

Berdiri sejak agustus 2000. Awalnya 

hanya menyajikan berita yang sudah 

ayan di stasiun televisi, namun sejak 24 

Mei 2012, induk prusahaan PT Elang 

Mahkota Teknologi Tbk (Emtek), 

memtuskan untuk memisahkan 

Liputan6.com dari SCTV dengan 

menjadi perusahaan sendiri, menjadi 

anak perusahaan. Sejak saat itu liputan 

6.com mengubah penayanan berita 

menjadi seuah portal news online. 

Penyajian informasi siaran berita membahas secara 

mendetail, dengan peliputan yang meninjau 

kriminalitas dan perististiwa secara hukum dan 

sesuai aturan. 

 

Menitikberatkan pada akurasi, ketajaman berita 

sengan sumber informasi yang terpercaya. 

http://www.detik.com/
http://www.tribunnews.com/
http://www.liputan6.com/
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Analisis Makro Struktural 

 

Tingkat makro struktural menjelaskan bagaimana sesungguhnya media dipengaruhi 

konteks sosial yang ada diluar media. Praktik sosial budaya menganalisis tiga hal, yaitu 

situasional, instituasional, dan sosial. dalam tabel diatas yang menjelaskan bagaimana mereka 

memproduksi atau melakukan praktik media. Ketiga media diatas sangat situasional, dimana 

mereka dalam mengabarkan berita dengan cepat dan aktual sesuai kapan peristiwa itu terjadi 

dan detik itu juga. 

Tabel. 4 
Transkip Video Youtube: P3H - Cerita Tim Katakan Putus Yang Diduga Menaiki Pesawat 

Yang Sama Dengan Penerbangan JT-6IO (30/10/18) 
Dipublikasikan : Senin, 29 Oktober 2018 

Sumber video : Trans TV Officiall 

No. Tampilan Video Detik Audio 

/keterangan 

1  

 

07.24-07.33 Uya Kuya “Tujuh jam 

sebelum pesawat yang 

nahas ini jatuh ya.” 

2  

 

09.29-09.30 Instastory dari 

penumpang yang 

menaiki satu pesawat 

dengan tim katakan 

putus, ditampilkan. 

Dalam video itu ada 

pernyataan “ dan 

ternyata itu beneran fix 

pesawat gue!” 

Membuat beragam kanal berita seperti 

politik, bisnis, olahraga, tekno, 

showbiz, health, lifestyle, otomotif, 

regionl, hingga citizen . 
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3  

 

10.57-11.03 Menampilkan 

instastory yang diambil 

dari media sosial, 

instagram. Yang 

menampilkan gambar 

perbandingan pesawat 

semalam Denpasar- 

Jakarta dengan Jakarta-

Pangkal pinang. dan 

tanda yang ditunjukan 

hasilnya sama. 

4.  

 

12.30 -

12.35 

Dalam instastory 

tersebut ada penekan 

dalam chat bahwa 

kenapa pesawat itu 

masih digunakan lagi 

paginya, padahal 

semalam bermasalah.  

Sumber gambar: diolah oleh peneliti 

 

Dari durasi waktu dalam kerangka skematik di atas terlihat bahwa pagi-pagi pasti happy 

judul tema yang dibawakan dengan isi konten dalam acara tersebut tidak selaras. Dalam judul 

diketahui dengan jelas bahwa pesawat yang ditumpangi crew katakan putus masih dugaan 

pesawat yang sama dengan pesawat Lion Air JT-610, namun dalam isi semua pengisi acara 

termasuk host mengeluarkan statement bahwa crew tersebut benar menumpangi pesawat 

nahas tersebut. statment tersebut didukung dengan ditampilkannya instastory salah satu 

penumpang, dimana ditampilkan seolah-oleh media itu percaya dan sudah benar akan hal 

tersebut. padahal instastory dibuat oleh siapa saja dan tanpa adanya gatekeeper dan crosschek 

yang jelas, namun sangat disayangkan pihak media mengangkatnya dan menanyangkannya 

ditelevisi. Sehingga hal tersebut dalam membuat presepsi orang berfikir bahwa pesawat itu 

sama sepeti pesawat Lion Air JT-610. 

 

 

 



 

496 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

SIMPULAN 

 

Analisis dalam pemberitaan viral kesaksian Conchita Caroline dalam kecelakaan Lion Air 

JT-610 menjelaskan bahwa terdapat representasi identitas dalam analisis level teks dimana 

narasumber digambarkan sebagai presenter yang memiliki eksistensi dan dipercaya, sehingga 

ketika narasumber berbicara di insta story instagram, media langsung membuatnya menjadi 

sebuah berita. Media mampu menentukan aspek-aspek yang menonjolkan maupun dihilangkan 

dari sebuah berita, menentukan struktur berita sesuai kehendak mereka, dan dari sisi mana 

peristiwa yang akan disoroti.  

Perilaku konsumtif terhadap media online dan penekanan kecepatan informasi yang 

dituntut dalam mengikuti perubahan teknologi yang sangat cepat, dapat membentuk pola 

kebiasaan baru yang dilakukan portal news online dalam mengemas beritanya, yaitu kecepatan 

diutamakan dan akurasi jadi belakangan. Sehingga kondisi ini menambah simulakra informasi, 

yangmenyebar sangat cepat dan luas. Begitulah yang terjadi dalam dunia teknologi yang kental 

akan simulasi, yang sulit membedakan realitas dan hiperrealitas.  
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Abstrak 
 
Talkshow Indonesia Lawyers Club merupakan program yang memberikan informasi terkait 

problematika hukum dan politik yang sedang terjadi negeri ini. Talkshow yang mengusung konsep 
diskusi ini memberikan pemahaman mengenai informas-informasi hukum dan politik yang diutarakan 
langsung oleh para narasumber yang kredibel untuk menguak berbagai fakta berdasarkan data data yang 
relevan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan talkshow 
Indonesia Lawyers Club terhadap Pemenuhan kebutuhan Informasi Hukum dan politik.  Di dalam teori 
Uses and Gratification    menunjukan terpaan media akan  berkolerasi  dengan  pemenuhan  kebutuhan  
informasi.Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif.  Metode yang digunakan adalah survei, 
dengan  menggunakan  teknik  proportionate  stratified  random sampling dimana peneliti 
mengumpulkan informasi dari 80  responden dengan menyebarluaskan  kuisoner onlinemahasiswa 
reguler Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma angkatan tahun 2015 selaku responden. 
Penelitimenunjukan hipotesis bahwa terdapat pengaruh antara variable terpaan tayangan talshow 
Indonesia Lawyers Club terhadap pemenuhan kebutuhan infromasi hukum dan politik sebesar 0,622 
yang berarti bahwa hubungan antara kedua variable bernilai Kuat. Dengan hasil koefisien determinasi 
sebesar 38,6%, menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan informasi dipengaruhi  oleh  terpaan  media 
tayangan talkshow Indonesia Lawyers Club sementara sisanya sebesar 61,4% dipengaruhi oleh faktor 
lain. 
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Kata Kunci: Indonesia Lawyers Club, Terpaan Media, Kebutuhan Informasi. 

 

PENDAHULUAN 

 

Komunikasi adalah keterampilan yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang dapat 

terjadi pada setiap langkah manusia. Komunikasi sebagai proses pengiriman (transmits) 

informasi untuk merubah perilaku individu lain (the audience). Komunikasi juga merupakan 

proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah 

sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui 

media). 

Komunikasi massa mampu menciptakan opini publik, menentukan isu, memberikan 

kesamaan dalam kerangka berpikir serta menyusun urutan-urutan hal yang menjadi perhatian 

publik. Komunikasi massa pada awalnya merupakan suatu tipe komunikasi manusia yang lahir 

bersamaan dengan mulai digunakannya alat-alat mekanik yang mampu melipatgandakan 

pesan-pesan komunikasi dan dikenal dengan istilah publisitik. Istilah publisitik dimulai satu 

setengah abad setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gustenberg. Sejak saat itulah 

dikenal dengan zaman publisitik atau awal dari era komunikasi massa. Komunikasi massa 

sendiri merupakan proses komunikasi yang dilakukan media massa dengan berbagai tujuan 

komunikasi dan untuk menyampaikan informas kepada khalayak luas. 

Secara garis besar media massa dapat dibedakan menjadi dua, yakni media massa cetak 

dan media massa elektronik. Masing-masing media massa mempunyai tampilan isi yang 

berbeda-beda, hal ini dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat untuk mengkonsumsi. 

Pada dasarnya masyarakat tentu menginginkan informasi yang lebih mudah, lebih cepat, 

faktual, aktual dan sesuai kebutuhan. Hal inilah yang mengakibatkan media massa berlomba 

lomba dalam menyajikan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan pemirsanya. Dengan 

adanya media massa yang beraneka ragam, memungkinkan lebih adanya keleluasaan untuk 

memilih mana yang paling cocok untuk dijadikan media penyampaian informasi maupun 

berita. 

Perkembangan tekhnologi melahirlkan suatu media baru yang dapat menyajikan suatu 

informasi secara cepat kepada masyarakat, yaitu televisi. Televisi sebagai alat penangkap 
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siaran dan gambar. Televisi hadir sebagai sebuah kotak ajaib audio visual yang mampu 

menyebarkan dan menyediakan berbagai program acara. 

Sebagai media massa yang memiliki karakteristik heterogen, tayangan televisi sepatutnya 

mempertimbangkan segi informatif, edukatif serta menghibur bagi khalayaknya. Pengaruh 

tayangan yang kuat dapat membuat audience semakin lekat dengan tayangan tersebut, dalam 

artian dapat membuat audience tertarik untuk menyaksikan program tersebut dalam waktu 

yang lama dan berulang-ulang. 

Televisi sebagai media massa yang notabene nya sebagai perangkat sosial yang 

berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat yang 

semula tradisional berubah cepat menjadi modern akibat modernisasi yang dibawa oleh 

televisi. Tak terbatasnya dunia komunikasi massa melalui media massa seperi televisi 

mengantarkan masyarakat pada arus perubahan peradaban yang cepat. Televisi saat ini seakan 

menjadi guru elektronik yang mengatur dan mengarahkan serta menciptakan budaya massa 

baru. Tayangan program televisi seperti reality show, talkshow, infotainment, sinetron, film 

bahkan iklan pun dapat mengatur dan mengubah life style di masyarakat. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pesan pesan yang disampaikan oleh media massa tidak 

hanya diterima secara inderawi oleh khalayak, namun juga diterima secara rohani. Penerimaan 

itu berkaitan dengan kerangka berpikir (frame of references) masyarakat manapun 

menyangkut nilai-nilai gaya hidup (way of life) , ideologi, aspirasi, agama, pendidikan, 

kebudayaan serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.  

Secara langsung maupun tidak langsung televisi pasti memberikan pengaruh besar 

terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Massa yang dalam hal ini adalah masyarakat 

merupakan pihak yang berperan sebagai komunikan sedangkan para insan prtelevisian 

berperan sebagai komunikator yang memberikan pesan berupa informasi, hiburan, edukasi 

maupun pesan-pesan lainnya. Pesan yang disampaikan melalui televisi akan sampai ke 

khalayak dengan cepat tetapi tidak demikian dengan umpan balik atau feedback dari 

masyarakat akan sampai ke televisi dengan tidak segera.  

Orientasi khalayak dalam mengkomunikasi informasi pun bergeser seiring beragamnya 

sajian yang ditampilkan televisi. Menurut survei konsumen, media massa jenis televisi 

merupakan yang paling signifikan peringkatnya. Pada awal tahun 2000 audience televisi 
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mencapai 78,9%, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 80% pada saat survei tahun 2005-

2006. 

 Tabel 1.1 Indeks Kualitas Program TV 

Pendekatan the uses and gratifications 

memfokuskan pada pelanggan anggota 

khalayak, lebih dari sekedar pesan. Pendekatan 

ini mulai dengan orang sebagai pemilih media 

komunikasi yang aktif, suatu titik pandang yang 

berbeda dari model pengaruh yang kuat (Katz, 

dkk., dalam Davidson dan yaitu, 1974:11-35). 

Informasi tidak hanya sekedar produk 

sampingan, namun sebagai bahan yang menjadi 

faktor utama yang menentukan kesuksesan atau kegagalan, oleh karena itu informasi harus 

dikelola dengan baik. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih beragam, 

lebih berarti dan bermanfaat bagi penggunanya. 

Informasi menjadi kebutuhan pokok bagi pengguna tertentu, sehingga jika kebutuhan 

informasi tidak terpenuhi maka akan menjadi masalah bagi pengguna. Infromasi dibutuhkan 

pengguna dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan yang 

pada akhirnya dapat mengubah sikap dan perilakunya.  

Khusus mengenai informasi hukum dan politik, Tv one telah menampilkan acara talk show 

yang didalamnya termasuk diskusi secara langsung maupun via telepon mengenai berbagai 

macam berita-berita hukum, kriminalitas maupun berita politik yang sedang marak 

dibicarakan oleh masyarakat luas. Pada diskusi tersebut banyak hal yang diperbincangkan dan 

diperdebatkan oleh masing masing narasumber maupun para ahli dalam membahas suatu 

topik tertentu. Acara yang dipandu oleh Karni Ilyas itu pun selalu menghadirkan narasumber 

yang berimbang serta memiliki kredibilitas yang tinggi.  

Tujuan dari konsep acara ini ialah dapat memberikan wawasan baru serta pemahaman 

baru terkait isu isu politik, hukum dan kriminalitas yang sedang banyak dibicarakan khalayak. 

Indonesia Lawyer Club (ILC) dulu Jakarta Lawyer Club (JLC) kerap kali membahas masalah-

masalah up to date yang terjadi di dalam negeri baik itu sosial, politik, hukum, ekonomi, 

PROGRAM NILAI INDEKS 

Wisata Budaya 4,09 

Religi 3,80 

Anak-anak 3,79 

Berita 3,67 

Talkshow 3,53 

Variety Show 3,21 

Komedi 3,13 

Sinetron/ Film 2,70 

Infotainment 2,64 
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pendidikan dan lain-lain. dalam acara talkshow ini juga menghadirkan pula pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dari orang yang sedang 

menghadapi kasus-kasus terkait, pengacaranya, tokohnya hingga pihak pemerintah. Tentu 

kehadiran mereka akan menjadikan pembahasannya lebih lengkap dan komprehensif, 

berbagai kemungkinan ungkapan dan keterangan yang muncul dalam acara tersebut jug dicatat 

dan dijadikan sebagai keterangan yang mesti harus diklarifikasi. Oleh karena itu acara 

Indonesia Lawyers Club sendiri memberi manfaat bagi para audience, karena walaupun tidak 

ada efek hukum terhadap permasalahan yang sedang dibicarakan namun kita dapat 

mengetahui kualitas masing masing pembicara melalui forum diskusi yang ditayangkan live 

tersebut, selain itu dengan menghadirkan narasumber yang berimbang secara tidak langsung 

dapat dijadikan klarifikasi bagi masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. 

Komisi Penyiaran Indonesia hari ini meluncurkan hasil survei indeks kualitas program 

siaran televisi periode I tahun 2017. Survei itu sebagai fungsi pengawasan KPI agar program 

televisi di Tanah Air semakin berkualitas. Survei menggunakan skala 1 hingga 4, dengan 

standar kualitas program adalah 3. Sehingga sebuah program disebut baik jika nilai skor 

indeksnya minimal 3.0. Survei dilakukan terhadap 1200 responden di 12 kota dan 120 pemirsa 

ahli pada bulan Januari-April.  

Salah satu yang disurvei adalah kategori talkshow. Pada kategori ini, program tvOne, 

Indonesia Lawyers Club (ILC) mendapatkan indeks kualitas program talkshow tertinggi yakni 

3,08. ILC diikuti oleh program Mata Najwa dari Metro TV dengan indeks 3,05. Keduanya 

mencapai standar yang ditetapkan KPI sebagai program berkualitas dari panel ahli. Program 

ILC juga memperoleh nilai tinggi di indikator keberagaman (3,22), pengawasan (3,5), 

meningkatkan daya kritis (3,24) dan kepentingan publik (3,09). 

 

Tabel 1.2 Indeks Kualitas program Indonesia Lawyers Club 

Nama Program Talkshow Indonesia Lawyers Club 

Skor Indeks Kualitas program 3,08 (Sesuai Standar) 

Indikator Kualitas Program keberagaman (3,22), pengawasan (3,5), 

meningkatkan daya kritis (3,24) dan 

kepentingan publik (3,09). 
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Dan berdasarkan artikel pada Oke zone.com terdapat beberapa tayangan yang 

mendapatkan teguran oleh KPI karena didguga telah melanggar UU penyiaran, namun KPI 

menerangkan bahwa tidak semua acara tidak berkualtias. Karena Indonesia Lawyers Club 

merupakan salah satu dari sekian banyak acara yang berkualitas untuk ditonton. Karena 

kebanyakan acara pada saat ini hanya mengandung unsur hiburan semata tanpa memikirkan 

tujuan atau hasil yang bermanfaat nantinya bagi khalayak. Berbagai macam program acara 

televisi hanya memprioritaskan rating dan akhirnya nilai edukasi serta manfaatpun tak dapat 

didapatkan oleh para audience televisi saat ini. 

Dampak dari banyaknya program acara televisi yang kurang baik, membuat mahasiswa, 

tepatnya mahasiswa ilmu komunikasi membutuhkan tayangan dan informasi yang 

berukualitas untuk mereka. Oleh karena itu dengan adanya program Talkshow Indonesia 

Lawyers Club ini tentunya dapat membantu mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan 

infomarmasi akan berbagai macam isu isu terkini terkait di negeri ini. Dan melalui teori uses 

and gratifications kita akan mengukur hal tersebut, dengan tayangan Indonesia Lawyers Club 

sebagai variable X dan pemenuhan kebutuhan informasi hukum dan politik sebagai variabel Y. 

Dengan demikian konsep talk show “Indonesia Lawyers Club” yang mengedapankan 

informasi terkini terkait berbagai polemik yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat 

luas. Maka peneliti menganggap bahwa hal ini merupakan fenomena komunikasi yang menarik 

untuk diteliti. Melalui acara Indonesia Lawyers Club peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pemenuhan kebutuhan informasi politik dan hukum bagi mahasiswa kelas reguler ilmu 

komunikasi Universitas Gunadarma angkatan tahun 2015. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh terpaan tayangan Indonesia 

Lawyers Club terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum dan politik bagi mahasiswa 

reguler ilmu komunikasi Gunadarma 2015? 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

Komunikasi Massa 
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Komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris, mass communication, sebagai 

kependekan dari mass media communication. Artinya, komunikasi yang menggunakan media 

massa atau komunikasi yang mass mediated. Istilah mass communication atau communications 

diartikan sebagai salurannya, yaitu media massa (mass media) sebagai kependekan dari media 

of mass communication. Massa mengandung pengertian orang banyak, mereka tidak harus 

berada di lokasi tertentu yang sama, mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi, 

yang dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan 

komunikasi yang sama. Berlo (dalam Wiryanto, 2005) mengartikan massa sebagai meliputi 

semua orang yang menjadi sasaran alat-alat komunikasi massa atau orang-orang pada ujung 

lain dari saluran. 

Komunikasi Massa adalah bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (Media) dalam 

menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, terpencar, 

sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu. Selain itu pesan yang disampaikan 

cenderung terbuka dan mencapai khalayak dengan serentak. Menurut Charles R. Wright 

menyatakan komunikasi massa berfungsi untuk kegiatan penyelidikan (surveillance), kegiatan 

mengkorelasikan, yaitu menghubungkan satu kejadian dengan fakta yang lain dan menarik 

kesimpulan, selain itu juga berfungsi sebagai sarana hiburan. 

Sedangkan Dedi Mulyana mendefinisikan komunikasi massa sebagai komunikas yang 

menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik, yang dikelola oleh sebuah lembaga 

yang ditunjukkan kepada sejumlah besar orang yang tersebar dibanyak tempat, anonim dan 

heterogen. Dalam hal ini Indonesia Lawyer Club adalah salah satu produk komunikasi massa 

elektronik yang disiarkan secara nasional dan dapat dilihat oleh jutaan penduduk indonesia 

yang tersebar dibanyak tempat dan sifatnya heterogen. 

Dalam konteks komunikasi massa, komunikator berjumlah banyak. Komunikator 

berbentuk lembaga karena ada pembagian kerja, membutuhkan sumber daya manusia dan 

materi yang besar. Sumber komunikasi (source) diketahui secara terbatas atau bahkan tidak 

diketahui sama sekali. Sumber bekerja lewat suatu organisasi yang rumit. Sedangkan 

komunikan dalam komunikasi massa sendiri bersifat heterogen dan beraneka ragam, pesan 

(message) komunikasi massa bersifat publik atau tidak ditujukan kepada perseorangan. Pesan 

tersebut juga mewakili usaha banyak orang yang berlainan, yaitu orang-orang yang terlibat 
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sebagai komunikator. Pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan 

selintas (khususnya media elektronik). Yang membedakan komunikasi massa dengan konteks 

komunikasi lainnya adalah adanya media (channel) dengan jarak fisik yang rendah 

(komunikan-komunikator jauh). Tidak seperti dalam komunikasi tatap muka yang 

memungkinkan semua indera, potensi masukan yang diindera komunikan dalam komunikasi 

massa lebih terbatas (Mulyana, 2007, hlm.78-80). 

Definisi di atas menjelaskan bahwa komunikasi massa haruslah menggunakan sistem 

siaran media yang memiliki jangkauan luas untuk penyebarluasan informasi, sehingga pesan 

dapat sampai kepada khalayak dalam jumlah besar berlatar belakang berbeda (anonim). 

Televisi sebagai salah satu media massa yang menjadi fokus penelitian ini dianggap dapat 

mewakili penyebaran pesan ke khalayak yang besar guna memenuhi persyaratan terjadinya 

komunikasi massa. 

Dalam penyampaian pesannya, baik televisi sebagai fokus penelitian, maupun media 

massa lain, cetak maupun elektronik, harus memiliki perencanaan khusus yang dimaksudkan 

agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh khalayak. Beragamnya khalayak 

membuat pihak komunikator dalam komunikasi massa (dalam hal ini media massa) harus 

cerdas mengemas suatu pesan sehingga sesuai dengan khalayak yang dituju. Pengemasan 

sebuah pesan yang baik akan membawa implikasi diterimanya pesan dengan baik oleh 

khalayak dan memenuhi kebutuhan informasi khalayak yang dimaksud. 

Dari beberapa pendapat tersebut didapat bahwasanya komunikasi massa ialah suatu 

proses untuk menciptakan pandangan, pengalaman, serta pendengaran dalam jarak yang luas 

dan tidak terbatas dan proses ini diupayakan untuk proses secara berulang. 

 

Terpaan Media 

 

Media exposure atau terpaan media menurut Rosengren (1974), adalah penggunaan 

media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media, media 

yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan (Rakhmat, 2004, p.66). Selain itu, 

terpaan media dapat diukur melalui frekuensi, durasi, dan atensi dari individu, berikut 

penjelasan mengenai ukuran terpaan media tersebut; 
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1. Frekuensi, Frekuensi penggunaan media mengumpulkan data khalayak tentang berapa kali 
sehari seseorang menggunakan media dalam satu minggu (untuk meneliti program harian); 
berapa kali seminggu seseorang menggunakan dalam satu bulan (untuk program mingguan 
dan tengah bulanan); serta berapa kali sebulan seseorang menggunakan media dalam satu 
tahun (untuk program bulanan). Dalam penelitian ini menggunakan media televisi sehingga 
diukur dari berapa kali sehari seorang menggunakan televisi dalam satu minggu (untuk 
meneliti program harian). 

2)  Durasi, Pengukuran durasi media yaitu dengan menghitung berapa lama khalayak 
mengkases media (berapa jam sehari) atau berapa lama (menit) khalayak mengakses media. 
Dalam penelitian ini dapat diukur dari seberapa lama (menit) seseorang mengikuti suatu 
program. 

3)  Atensi, Atensi (perhatian) adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli 
menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Indikator atensi 
dalam penelitian ini diukur dari faktor eksternal penarik perhatian dan faktor internal 
penaruh perhatian. Dalam penelitian dapat diukur dari perhatian terhadap suatu acara, 
kepercayaan terhadap isi dan daya tarik acara tersebut. 

 
Dari ketiga pola tersebut yang sering dilakukan adalah pengukuran program harian 

(berapa kali dalam seminggu). Sedangkan pengukuran variabel durasi penggunaan media 

menghitung berapa lama khalayak bergabung dengan suatu media (berapa jam sehari); atau  

berapa lama (menit) khalayak mengikuti suatu program (audience’s share on program) 

(Ardianto, 2014: 168). 

Terpaan media dalam komunikasi massa tidak hanya menyangkut apakah seseorang telah 

merasakan kehadiran media massa, tetapi juga apakah seseorang benar-benar terbuka 

terhadap pesan yang disampaikan oleh media tersebut. Terpaan dapat diartikan sebagai 

kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan media atau pun mempunyai 

pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada individu atau 

kelompok. Terpaan media berusaha mencari data khalayak tentang penggunaan media baik 

jenis media, frekuensi penggunaan maupun durasi penggunaan (longevity). 

 

Televisi  

  

Televisi merupakan alat penangkap siaran bergambar berupa audio visual dan penyiaran 

videonya disiarkan secara broadcasting. Kata televisi berasal dari bahasa yunani yaitu dari kata 

“Tele” yang berarti jauh dan “Vision” yang berarti melihat. Jadi, jika disimpulkan secara harfiah 

berarti “melihat jauh”, karena pemirsa berada jauh dari studio televisi. (Ilham Z, 2010:255). 
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Menurut Adi Badjuri (2010:39), televisi merupakan media pandang sekaligus media pendengar 

berupa audio-visual, sehingga penonton tidak hanya melihat gambar yang ditayangkan televisi, 

tetapi juga mendengar ataupun mencerna narasi dari gambar tersebut. Televisi sebagai 

komunikasi massa memiliki fungsi sebagai surveillance (pengawasan), interpretation 

(penafsiran), linkage (pertalian), transmission of values (penyebaran nilai) dan entertainment 

(hiburan) (Dominick dalam Elvinaro, dkk, 2007).  

Sedangkan pengertian komunikasi massa media televisi ialah proses komunikasi antara 

komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah sarana, yaitu televisi. Dalam 

komunikasi massa media tersebut, lembaga penyelenggara komunikasi bukan secara 

perorangan, melainkan melibatkan banyak orang dengan organisasi yang kompleks dan 

pembiayaan yang besar. Karena media televisi bersifat transitory (hanya meneruskan), mata 

pesan-pesan yang disampikan melalui komunikai massa media tersebut hanya dapat didengar 

dan dilihat sekilas. Pesan-pesan televisi bukan hanya didengar, tetapi juga dapat dilihat dalam 

gambar yang bergerak (audio visual) (Wawan Kuswandi, 1996:16). 

Karena sifat komunikasi massa media televisi yang transitory (hanya meneruskan) itu 

maka: (1) isi pesan yang akan disampaikannya harus singkat dan jelas, (2) cara penyampaian 

kata per kata harus benar, (3) intonasi suara dan artikulasi harus tepat dan baik (Wawan 

Kuswandi, 1996:18). 

 

Program Televisi 

 

Kata “program” itu sendiri berasal dar bahasa inggris programme atau program yang 

berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata 

program untuk acara tetapi menggunakan istilah “siaran” yang didefinisikan sebagai pesan 

atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk.  

Dengan demikian pengertian program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun 

penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiencenya. Program atau acara yang disajikan adalah 

faktor yang membuat audience tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun 

penyiaran apakah itu radio atau televisi. 
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Karakteristik suatu program televisi selalu mempertimbangkan agar program acara 

tersebut itu digemari atau dapat diterrima oleh audience. Dan inilah empat karakteristik dari 

program Televisi, yaitu Product (materi program yang dipilih), Price (biaya yang harus 

dikeluarkan untuk memproduksi atau membeli program sekaligus menentukan tarif bagi 

pemasang iklan yang berminat memasang iklan pada program bersangkutan), Place (kapan 

waktu siaran yang tepat program) dan Promotion (bagaimana memperkenalkan dan kemudian 

menjual acara itu sehingga dapat mendatangkan iklan dan sponsor). 

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat 

banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja dapat dijadikan program untuk 

ditayangkan di televisi selam program itu menarik dan disukai oleh audience, dan selam tidak 

bertentangan dengan kesusilaan, hukum, dan peraturan berlaku. 

Dari berbagai macam program yang disajikan stasiun penyiaran jenis-jenis program 

terbagi menjadi dua bagian yaitu: 

1) Program informasi, dibagi ke dalam dua jenis; 

a.  Berita keras (Hard News), adalah segala bentuk informasi yang penting dan menarik 

yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya yang harus segera 

ditayangkan agar dapat diketahui oleh khalayak audience secepatnya. 

b. Berita lunak (Soft News), adalah informasi yang penting dan menarik yang disampaikan 

secara mendalam (indepth) namun tidak bersifat harus segera ditayangkan, seperti 

halnya talkshow. 

2. Program hiburan (entertainment), dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu; 

a.  Musik 

b.  Drama Permainan (Game Show) 

c.  Pertunjukan (Variety Show) 
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Gambar 1.  

Talkshow Indonesia Lawyers Club 

 

 

Talkshow Indonesia Lawyers Club  

 

Indonesia Lawyers Club (disingkat ILC; sebelumnya bernama Jakarta Lawyers Club) 

adalah acara talkshow yang disiarkan di tvOne. Acara ini menampilkan dialog mengenai 

masalah hukum dan kriminalitas selama 210 menit dan dipandu oleh Karni Ilyas. Acara ini 

disiarkan setiap hari Selasa pukul 19:30 WIB dan hari Sabtu pukul 19:00 WIB. 

Indonesia Lawyers Club adalah nama sebuah program acara di  TVOne yang berkaitan 

dengan berbagai problematika hukum dan politik yang sedang terjadai di negara ini. Sebuah 

program acara yang diproduseri oleh Otis Hahijary, menyajikan hal-hal yang dapat diambil sisi 

positifnya dari setiap fenomena yang terjadi, ragam informasi peristiwa yang sedang 

berlangsung dan berita informasi yang masih hangat dihadirkan dengan  disertai  penjelasan  

sehingga  pemirsa  dapat  memenuhi kebutuhannya akan informasi sekaligus solusinya. Acara 

ini sangat bermanfaat dan memuat unsur-unsur kenegaraan baik itu mengenai hukum maupun 

politik, terlepas dari niat murni hanya untuk memenuhi pangsa pasar demi meraup 

keuntungan semata, namun yang jelas acara ini membantu dalam proses memberikan 

informasi-informasi hukum dan politik yang transparant dan mudah dimengerti oleh 

masyarakat dan audience.   

Acara ini tayang setiap hari selasa dan sabtu, berita atau informasi yang  ditayangkan 

berbeda setiap episodenya. Satu episode terdiri dari  beberapa segmen, yaitu segmen opening 

oleh host, segmen isi yang diisi oleh diskusi oleh para narasumber hingga segmen kesimpuan 

atau segmen penutup.  TvOne   merupakan salah  satu  stasiun  televisi  yang  mempunyai 
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banyak penggemar. Hal ini dikarenakan banyaknya program acara baru dan menarik yang 

dihadirkannya. Terbukti seperti acara “Indonesia Lawyers Club” ini yang berawal setiap hari 

Selasa 19 :00 WIB, mengalami perubahan waktu penayangan menjadi seminggu dua kali yaitu, 

setiap Selasa dan  Sabtu. 

Indonesia lawyers club sendiri memiliki konsep talkshow yang fokus pada topik mengenai 

dunia hukum, politik dan kriminalitas yang sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat, 

acara Indonesia Lawyers Club ini juga sangat menarik dan menegangkan. Dalam acara 

Indonesia Lawyers Club ini juga sangat menarik karena menghadirkan narasumber-

narasumber yang kredibel dan kompeten dalam mengupas setiap tema tema yang dibahas, oleh 

karena itu acara  ditayangkan secara live ini kerap kali disertai perdebatan panas yang 

menegangkan antar narasumber. 

 

Kebutuhan Informasi 

 

Informasi merupakan unsur dasar dalam komunikasi. Informasi merupakan Suatu data 

atau objek yang diproses terlebih dahulu sedemikian rupa sehingga dapat tersusun dan 

terklasifikasi dengan baik, sehingga memiliki arti bagi penerimanya yang selanjutnya menjadi 

pengetahuan bagi penerima tentang suatu hal tertentu yang membantu pengambilan 

keputusan secara tepat. Tidak seluruhnya sepakat mengenai pengertian informasi itu sendiri. 

Untuk memperjelas pemahaman terhadap informasi, Fisher (1986) mengelompokkan berbagai 

pandangan mengenai konsep informasi ke dalam tiga buah variasi. 

a. Informasi mengacu kepada fakta atau data  
Istilah informasi menunjukan pada fakta atau data yang diperoleh selama komunikasi 
berlangsung. Informasi dikonseptualisasikan sebagai kuantitas fisik yang dapat 
dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain, invidu satu kepada individu yang lain, atau 
medium yang satu ke medium lainnya. Semakin banyak memperoleh fakta atau data, secara 
kuantitas seseorang juga memiliki banyak informasi (Fisher 1986, 422). 

b. Informasi mengacu ke makna data 
Informasi menunjukkan makna data. Informasi merupakan arti, maksud atau makna yang 
terkandung dalam data. Peranan seseorang sangat dominan di dalam memberikan makna 
data. Suatu data akan mempunyai nilai informasi bila bermakna bagi seseorang yang 
menafsirkannya. Menurut pandangan ini, informasi berbeda dari data. Informasi adalah arti, 
maksud dan makna yang dikandung data.  

c. Informasi mengacu ke jumlah data 
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Istilah informasi menurut teori informasi, yang menganggap informasi sebagai jumlah 
ketidakpastian yang dapat diukur dengan cara mereduksikan sejumlah alternatif pilihan 
yang tersedia. Semakin masalah mengalami ketidakpastian, maka semakin menimbulkan 
banyak alternatif informasi, yang dapat digunakan untuk mereduksi ketidakpastian itu. 
(Wiryanto 2005, 26). 

 
Dalam interaksi sosialnya sehari hari, keyakinan serta perilaku manusia terbentuk karena 

pengaruh oleh banyak hal, salah satunya ialah kebutuhan. Kebutuhan menjadi salah satu motif 

sekunder (sosiogenesis) yang mempengaruhi perilaku sosial manusia. Beberapa ahli psikolog 

menjelaskan bahwa kebutuhan manusia dibedakan menjadi beberapa kategori.  McClelland 

menyebutkan kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan 

kekuasaan, dan kebutuhan untuk berafiliasi (kebutuhan kasih sayang). Abraham maslow 

memberikan hirarki kebutuhan manusia menjadi lima tingkatan yaitu : 

1. Kebutuhan Fisiologis 
Merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia. Antara lain ; pemenuhan kebutuhan 
oksigen dan pertukaran gas, cairan (minuman), nutrisi (makanan), eliminasi, istirahat dan 
tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, serta seksual. 

2. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan 
Dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik, meliputi 
perlindungan dari ancaman terhadap tubuh dan kehidupan seperti kecelakaan, penyakit, 
bahaya lingkungan, dll. Perlindungan psikologis, perlindungan dari ancaman peristiwa atau 
pengalaman baru atau asing yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. 

3. Kebutuhan rasa cinta 
Kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, 
persahabatan, dan kekeluargaan. 

4. Kebutuhan akan pengargaan  
Berkaitan dengan kebutihan manusia untuk mendapatkan penghormatan  dan perasaan 
dihargai oleh orang lain serta pengakuan dari orang lain. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri 
Kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, yang berupa kebutuhan untuk berkontribusi 
pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya. 

 
Fungsi informasi merupakan fungsi yang paling penting yang terdapat dalam komunikasi 

massa. Memahami fungsi informasi dalam komunikasi massa adalah hal yang cukup penting. 

Informasi merupakan komponen dari komunikasi secara umum. Setidaknya bila digambarkan, 

dalam proses komunikasi itu terdapat  tiga unsur utama yaitu komunikator, komunikan dan 

pesan. Pesan inilah yang kemudian bisa kita sebut sebagai informasi. Demikian pula jika kita 

sudah membahas bentuk komunikasi lain seperti komunikasi massa. Di dalamnya pasti ada 
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juga proses pertukaran atau penyampaian informasi, hanya saja melibatkan individu dalam 

jumlah yang lebih besar. 

 

Teori Uses and Gratification 

 

Teori Uses And Gratifications milik Blumer dan Katz (Nurudin, 2007: 191-194) ini 

mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan 

media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses 

komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam 

usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, Teori Uses And Gratifications mengasumsikan bahwa 

pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Uses & Gratifications model 

 

 Esensi teori ini menjelaskan bahwa penonton, pendengar dan pembaca memilih dan 

menggunakan opsi berbagai media dan program untuk kepuasan mereka. Gambaran teori 

media ini berkaitan dengan khalayak aktif dan penuh perhatian ketika isi media menyampaikan 

sejumlah fungsi yang mereka percayai untuk sebuah nilai tambah atau sesuatu yang berharga. 
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Sejalan dengan hal tersebut di atas, kiranya penulis menganggap cukup relevan dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan apabila teori Uses and Gratification, merupakan teori yang 

mendasari penelitian ini. Pendekatan Uses and Gratification menempatkan manusia sebagai 

khalayak yang bersifat aktif dalam menghadapi terpaan pesan melalui media. Pesan yang 

diterima oleh khalayak, diolah sesuai bidang pengalaman yang dimiliki masing-masing 

khalayak dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan.  

Pendekatan ini pertama kali dikemukakan oleh Elihu Katz pada tahun 1959 melalui hasil 

penelitian yang menunjukan bahwa orang yang berbeda dapat menggunakan pesan 

komunikasi massa yang sama untuk kegunaan yang berbeda-beda. (Effendy, 1993: 289).  

Istilah Uses and gratification timbul dari sikap aktif khalayak dalam menggunakan media 

dari pemenuhan kebutuhan khalayak melalui penggunaan media tersebut. Model Uses and 

Gratification menunjukan bahwa, yang menjadi permasalahan utama bukanlah bagaimana 

media mengubah sikap prilaku khalayak, tetapi bagaimana media memenuhi kebutuhan 

pribadi dan sosial khalayak.  

Jadi bobotnya ialah khalayak yang aktif, yang sengaja menggunakan media untuk mencapai 

tujuan khusus. Asumsi Uses and Gratification yang diungkapkan oleh, Tan yaitu: 

1. Penggunaan media pada akhirnya untuk mencapai suatu tujuan. Kita menggunakan media 
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya spesifik, kebutuhan ini berkembang 
dalam lingkungan sosial kita. 

2. Khalayak memilih jenis dan isi media untuk memenuhi isi kebutuhan. Jadi khalayak terlibat 
dalam satu proses komunikasi massa dan mereka dapat mempengaruhi media untuk 
kebutuhan-kebutuhan mereka secara lebih cepat dibandingkan dengan media yang dapat 
menguasai mereka. 

3. Disamping media massa sebagai sumber informasi maka ada pula berbagai sumber lain yang 
dapat memuaskan kebutuhan khalayak. Oleh karena itu media massa harus bersaing dengan 
sumber-sumber lain. Dari sekian banyak sumber yang bukan media yang dapat memuaskan 
kebutuhan antara lain misalnya keluarga, teman-teman, komunikasi antar pribadi (dengan 
media, tanpa media), mengisi waktu luang bahkan minum obat tidur. 

4. Khalayak mengetahui kebutuhan tersebut dan dapat memenuhi jika dikehendaki, juga 
mengetahui alasan-alasannya untuk menggunakan media massa. (Liliweri, 1991: 134). 

 
 Kebutuhan melalui media massa dapat dipenuhi melalui surat kabar, radio, televisi, film 

baik dalam isinya maupun melalui gaya terpaan (exposure) serta konteks sosial dimana 

terpaan berlangsung. Model ini ditutup dengan pemuasan khalayak melalui pemanfaatan atau 
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fungsi media sebagai pengamatan lingkungan, diversi dan hiburan, sebagai peneguhan 

identitas personal maupun penghubung sosial. 

Teori Uses and Gratifications memberikan kerangka piker untuk memahami kapan dan 

bagaimana individu mengkonsumsi produk-produk media menjadi lebih atau kurang aktif dan 

berdampak pada meningkatnya atau menurunnya keterlibatan. Beberapa asumsi Teori Uses 

and Gratifications yangdikemukakan oleh penemu dalam pendekatan ini yaitu Katz, Blimer dan 

Gurevitch (1974), bahwa terdapat lima asumsi dasar dalam Teori Uses and Gratifications yaitu:  

1. Khalayak adalah aktif dan menggunakan media adalah bertujuan. 
2. Inisiatif atas keterlibatan pemuasan kebutuhan terhadap pemilihan media tertentu Berada 

ditangan khalayak.  
3. Media dan sumber-sumber lain bersama-sama memenuhi kebutuhan khalayak. 
4. Orang-orang memiliki cukup kesadaran atas penggunaan media, ketertarikan dan motif. Hal 

ini yang membuat para peneliti mendapatkan gambaran lebih akurat atas penggunaan 
media tersebut. 

5. Penilaian terhadap isi media hanya dapat dilakukan oleh khalayak itu sendiri. 
 

Mark Levy dan Sven Windahl (1985) memberikan gambaran terhadap konsep khalayak 

aktif yaiitu adanya rasa suka rela dan orientasi yang selektif dari khalayak terhadap proses 

komunikasi. Selanjutnya Jay G Blumer (1979) mengemukakan beberapa aktifitas khalayak 

dimana konsumsi media akan terjadi yaitu: 

1. Utility. Media mempunyai kegunaan dan manusia dapat menempatkan media pada 
kegunaan tersebut.  

2. Intentionality. Terjadi pada saat motivasi utama manusia menentukan konsumsi dari isi 
media mereka.  

3. Selectifity. Penggunaan media merupakan refleksi dari ketertarikan dan preferensi mereka.  
4. Imperviouses to influence. Khalayak membangun makna mereka atas isi media dan makna 

tersebut mempengaruhi apa yang dipikirkan dan lakukan. 
 

Teori Uses and Gratifications memberikan perbedaan yang jelas antara aktifitas dan 

derajat keaktifan. Aktifitas berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh konsumen media. 

Sedangkan derajat keaktifan yaitu kebebasan dan otonomi khalayak dalam situasi komunikasi 

massa. 

 

Kerangka Pemikiran  
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Di dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu pengaruh tayangan talkshow Indonesia 

Lawyers Club terhadap mahasiswa ilmu komunikasi `dalam pemenuhan kebutuhan informasi 

hukum dan politik. Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator pemenuhan informasi ; 

pesan, data dan atensi. Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan, maka yang 

menjadi kerangka konsep peneliti adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bagan Kerangka Pemikiran 

Hipotesis 

  

Hipotesis adalah dugaan awal terhadap suatu fenomena yang akan diteliti dan nantinya 

akan dikembangkan kebenarannya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan hipotesis 

asosiatif yaitu: 

Ho: “Tidak terdapat pengaruh terpaan tayangan talk show Indonesia Lawyers Club di Tv One 

terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum dan politik bagi mahasiswa ilmu 

komunikasi universitas Gunadarma 2015”. 

Ha: “Terdapat pengaruh terpaan tayangan talk show Indonesia Lawyers Club di Tv One 

terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum dan politik bagi mahasiswa ilmu 

komunikasi universitas Gunadarma 2015”. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian ialah acara talk show Indonesia 

Lawyers Club yang memiliki konsep talkshow yang fokus pada topik mengenai berbagai 

probelamatika hukum dan politik yang terjadi dinegeri ini. Dan tujuan dari konsep ini adalah 

Variabel Bebas (x) 

Terpaan Media  

Variabel (y) 

Pemenuhan Kebutuhan 

Informasi 
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memberikan informasi secara jelas mengenai polemik hukum dan politik yang terjadi 

masyarakat. 

Sedangkan subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa reguler Ilmu Komunikasi 

Universitas Gunadarma 2015. Adapun pertimbangannya dikarenakan mahasiswa ilmu 

komunikasi adalah pemerhati media yang baik, dan diharapkan dapat memberikan pengaruh 

untuk menyebarluaskan pesan kepada orang sekitarnya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana peneliti mencoba 

berusaha untuk memaparkan dan menafsirkan data yang ada untuk memperoleh gambaran 

yang sistematis pengaruh terpaan talk show Indonesia Lawyers Club terhadap pemenuhan 

kebutuhan informasi hukum dan politik pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Gunadarma 2015.  

 

Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian yang digunakan sesuai penelitian kuantitatif yaitu paradigma 

positivistik karena ingin mengukur sebab-akibat seperti yang telah di jelaskan oleh paradigma 

positivisme ini pada pengaruh Talkshow Indonesia Lawyers Club terhadap pemenuhan 

informasi hukum dan politik pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma 2015 

 

Metode Pengumpulan Data 

peneliti memerlukan instrumen yaitu alat bantu agar pengerjaan pengumpulan data 

menjadi lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Survey/Kuesioner. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan kuesioner online untuk 

metode pengumpulan data. 

2. Studi Pustaka. Merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat dokumen-dokumen 

yang ada baik di buku, jurnal, artikel dan data pendukung lainnya (Rachmat Kriyantono, 

2009: 108). 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik survei, sedangkan alat ukurnya adalah 

kuisioner.  

 

Sumber Data 
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Kegiatan penelitian tidak akan berjalan apabila peneliti tidak dapat mengumpulkan data 

dan bahan yang diperlukan untuk melengkapi penelitian. Maka peneliti memerlukan sumber 

untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung jalannya penelitian. Data hasil 

penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data data sekunder. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Gunadarma Angkatan 2015 yang berjumlah 327 orang. Alasan pemilihan populasi dikarenakan 

mahasiswa ilmu komunikasi merupakan pemerhati media yang baik, selain itu mahasiswa ilmu 

komunikasi 2015 juga telah mendapatkan mata kuliah komunikasi politik, oleh karena itu 

dengan ilmu yang didapat, diharapkan agar dapat memberikan pengaruh untuk 

menyebarluaskan pesan faktual terutama pesan-pesan yang terkait dengan polemik hukm dan 

politik yang terjadi di Indonesia.  

Untuk menetapkan jumlah sampel dapat menggunakan rumus dengan metode purposive 

sampling. Adapun keriteria sampel pada penelitian ini adalah: 

1. Mahasiswa Reguler Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma Angkatan 2015 

2. Pernah menonton Talkshow Indonesia Lawyers Club di Tv One. 

Rumus ukuran sampel menurut Siregar (2013: 34) ditentukan berdasarkan pada pendapat 

Slovin dengan formula sebagai b sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

  n = Jumlah sampel.  

N = Jumlah populasi.  

e = Prosentase tingkat kesalahan yang ditoleransi adalah 10%. 

𝑛 =
390

1 + 390 (0,1)2
 

𝑛 =
390

4,9
 

𝑛 = 79,59 dibulatkan menjadi 80 responden. 

 

Skala Pengukuran Variabel     
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Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala liker, sebagai berikut: 

Tabel 3.1Tabel Skala Likert 

No. Keterangan Bobot 

1. Sangat Setuju (SS) 5 

2. Setuju (S) 4 

3. Kurang Setuju (KS) 3 

4. Tidak Setuju (TS) 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Uji Validitas 

Ketentuan pengujian uji validitas adalah rhitung dibandingkan dengan rtabel (dengan 

melihat taraf signifikasi penelitian, yakin sebesar 5% atau 0,05 dan jumlah responden, barulah 

kita akan mendapatkan nilai rtabel). Maka didapat kriteria pengujiannya adalah sebagai 

berikut : 

 Jika rhitung > rtabel maka butir pertanyaan valid 

 Jika rhitung < rtabel maka butir pertanyaan tidak valid 

 

Uji Reliabilitas  

Kriteria penerimaan uji reliabilitas untuk menguju apakah keputusan pada sebuah butir 

pertanyaan dikatakan reliabel atau tidak reliabel adalah: 

a) Jika ralpha > rtabel maka dapat dikatakan reliabel 

b) Jika ralpha < rtabel maka dapat dikatakan tidak reliabel 

Adapun tingkat reliabilitas nilai alpha dapat diuraikan dalam tabel berikut: 

 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan seluruh data dan informasi yang 

diperlukan dalam suatu penelitian, biasanya peneliti akan melakukan beberapa tahapan 

persiapan data untuk memudahkan proses analisis dan  interpretasi  hasilnya.  Demikian juga  

peneliti  melewati beberapa tahap dalam pengolahan datanya, yakni:  

1.  Pengeditan (Editing) 
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data diperoleh tersebut dihimpun oleh peneliti. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan 

terhadap data yang sudah terkumpul baik data primer maupun sekunder. Hal yang diperiksa 

meliputi kelengkapan isian dari responden di lembar kuesioner, readability, kejelasan 

jawaban, relevansi jawaban dan sebagainya. 

2.  Pemberian Kode (Coding)  

Dalam tahap ini, setelah peneliti memeriksa, maka peneliti  memberikan kode- kode pada 

setiap data yang sudah terkumpul. Fungsinya adalah untuk memudahkan  dalam  proses  

penganalisisan  dan  penafsiran  data  untuk bahan penelitian.  

3.  Pemprosesan Data (Data Processing)  

Penulis menggunakan program SPSS 21. guna  menghitung  data  berupa  angka-angka  yang  

kemudian  dihitung dengan rumus statistik. Program ini membuat proses tersebut lebih 

cepat, mudah dengan tingkat keakuratan lebih tinggi. 

4.  Tabulating 

Memasukkan data-data tersebut dalam table sesuai dengan pengklasifikasiannya agar 

menjadi data yang lebih mudah  dicerna.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  skala  likert  

sebagai metode  pengukuran.  Peneliti menggunakan skala nilai dari 1 sampai 5, dan bobot 

yang  diberikan pada setiap jawaban responden adalah sebagai berikut:   

Tabel 1. 
Skor peneliaian berdasarkan skala likert 

 

 

 

 

 

Analisis Data  

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengaturan, mengurutkan, mengelompokan dan 

mengkategorikan. Data yang diperoleh dari penyebaran angket untuk selanjutnya diolah 

dengan menggunakan statistik dengan bantuan SPSS. Dalam analisis deskriptif ini perhitungan 

yang digunakan untuk mengetahui tingkat presentase skor jawaban dari masing – masing 

variable dengan rumus sebagai berikut: 

 

SS   : Sangat Setuju = 5 
S     : Setuju = 4 
KS  : Kurang Setuju = 3 
TS  : Tidak Setuju = 2 
STS: Sangat Tidak Setuju = 1 
 

 

% = n/N X 100% 
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Keterangan:  

n = skor empirik (skor yang diperoleh)  

N = jumlah seluruh skor atau nilai (skor ideal)  

 

Uji Koefisien Korelasi 

Analisis korelasi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kekuatan 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Tingkat hubungan tersebut dapat 

dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, 

dan tidak mempunyai hubungan. Untuk mengetahui korelasi dan hipotesis hubungan antara 

variabel, digunakan rumus spearman rank correlation untuk megetahui ukuran dari keeratan 

hubungan antar variabel, dengan rumus sebagai berikut:  

Keterangan :  Rs  = Koefisien korelasi spearman rank 

   ∑𝑑 2 = Total kuadrat selisih antar ranking 

            n  = Jumlah sampel 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah proses pengolohan koefisien korelasinya, 

penulis menggunakan SPSS versi 20.00 untuk mengetahui ukuran korelasi antar variabel. Maka 

penulis dapat berpedoman dengan tabel berikut yang menjelaskan kriteria nilai koefisien 

korelasi: 

 

Tabel 2. Interpretasi koefisien korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 
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0,40-0,599 Cukup 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

 

Koefisien Determinasi 

Dalam penelitian ini koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel X yaitu pengaruh kepercayaan dan kemudahan terhadap variabel Y yaitu 

keputusan pembelian secara online aplikasi traveloka, dengan menggunakan rumus yang 

adalah sebagai berikut: 

Kd = 𝑟2 x 100% 

Keterangan: Kd = Koefisien Determinasi  

                     r    = Koefisien Korelasi  

 

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah proses penghitungan, penulis menggunakan 

SPSS versi 20 untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi yang dapat dilihat pada tabel model 

summarydari tabel bagian r-square. Pada penelitian ini untuk mengetahui tinggi rendahnya 

koefisien determinasi tersebut, maka penulis menggunakan pedoman yang dikemukakan oleh 

Guilford yang adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 
Tabel Tinggi Rendahnya Koefisien Determinasi 

 
Pernyataan Keterangan 

> 4 % Pengaruh Rendah Sekali 

5 % - 16 % Pengaruh Rendah Tapi Pasti 

17 % - 49 % Pengaruh Cukup Berarti 

50 % - 81 % Pengaruh Tinggi atau Kuat 

> 80 % Pengaruh Tinggi Sekali 

 

Analisis Regresi linier Sederhana 
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Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya kelinieran pengaruh variabel indepen terhadap variabel dependen. Berikut 

merupakan rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

a = Konstanta (nilai Y apabila X = 0) 

b = angka arah koefisien regresi, menunjukkan angka variabel independen.  

X = Variabel independen 

 

Bila b (+) maka menunjukan kenaikan dan  

bila b(-) maka menunjukan penurunan 

 

Uji Hipotesis 

Uji t 

 Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap 

konstan. Menurut Sugiyono (2014:250), menggunakan rumus: 

𝑡 =  
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

Keterangan:   

  t    = Distribusi t  

  r    = Koefisien korelasi parsial  

  𝑟2= Koefisien determinasi  

  𝑛   = jumlah data 

 

Y = a+bX 
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Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik 

yang lebih substansif dari satu konsep. Tujuannya adalah agar peneliti dapat mencapai suatu 

alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah di definisikan konsepnya, maka 

peneliti harus memasukkan proses atau alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi 

gejala atau variabel yang ditelitinya.  

Operasional dari Talkshow Indonesia Lawyers Club yang akan diteliti yaitu mengetahui 

rangsangan yang ditimbulkan dan dampak perubahan perilaku yang terjadi pada khalayak baik 

khalayak pasif maupun aktif dari program Indonesia Lawyers Club. Sementara itu definisi 

operasional dari pemenuhan kebutuhan informasi hukum dan politik, yaitu suatu kebutuhan 

yang disebabkan oleh adanya keinginan untuk mendapatkan sebuah kepastian terhadap satu 

situasi yang dianggap membingungkan   dan mendapatkan jawaban atas ketidakpastian 

tersebut. 

 
Tabel 4.  

Operasional Variabel 
VARIABEL DIMENSI INDIKATOR JML 

PERTA-
NYAAN 

SKALA 

Terpaan Media  
( Variabel X) 

Frekuensi  Jadwal Program 
 Intensitas Program 

 

1-4  
 
 
Skala Likert Durasi  Durasi Program 

 Pembukaan Konten 

 Pembahasan Konten 

5-9 

Atensi 4. Konsep Program 

5. Host 

6. Narasumber 

10-18 

Pemenuhan 
Kebutuhan 
Informasi  
( Variabel Y) 

Pesan 1.Isi Materi (Pesan) 19-22  
 
 
Skala Likert 

Sumber Pesan 1.Sumber Materi (Pesan) 23-24 
Kegiatan 
Menyebarluaskan 

1.   Di Keluarga 

2.   Di Universitas 

3.   Di Media Sosial 

25-27 

Peranan Sosial 1.   Memberi wawasan 

hukum dan Politik 

2.   Menerapkan Wawasan 

hukum dan politik 

28-30 
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PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Responden 

 Survei ini mengambil data dari 80 responden yang berasal dari mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas angakatan 2015 dan dikhususkan untuk mahasiswa kelas reguler yang 

diharapkan dapat menjadi komunikator yang baik. 

Para mahasiswa dapat dijadikan sebagai penyebar pesan, menyebarkan informasi dengan 

baik serta, opinion leader dan trendsetter yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. 

Karakterikstik dari responden ini di lihat dari segi kelas, yaitu diambil dari kelas reguler dengan 

jumlah 8 kelas yaitu dari kelas 3ma01 hingga kelas 3ma08, selain itu responden juga 

merupakan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2015 yang dimana telah mendapatkan mata 

kuliah komunikasi politik serta sedikit banyak mengetahui dan menonton tayangan talkshow 

Indonesia Lawyers Club, kemudian usia dari responden sendiri berkisar antara 20 hingga 22 

tahun.  Semua ditampilkan untuk mendeskripsikan   dalam bentuk tabel dan diagram. 

 

Usia 

Penulis mengelompokkan responden ke dalam 

karakteristik usia responden pada 3 (tiga) kriteria,   yaitu 

responden yang masuk dalam kriteria usia 20 tahun, 21 

tahun, dan 22 tahun.  

Diagram 4.1  
Usia Responden 

 

Jenis Kelamin 

Penulis mengelompokkan responden ke dalam karakteristik jenis kelamin, yaitu laki-laki 

dan perempuan yang berstatus sebagai mahasiswa reguler 

ilmu komunikasi Universitas Gunadarma 2015. 

  

 

 

 

Diagram 4.2  
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Jenis Kelamin Responden 

 

 

Terpaan Tayangan Talkshow Indonesia Lawyers Club 

 Acara atau program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk 

memenuhi kebutuhan audiennya. Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang 

membuat audien tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran televisi. 

Televisi menghasilkan program atau acara untuk disajikan kepada penonton.  Acara atau  

program  adalah  segala  hal  yang  ditampilkan  stasiun penyiaran berupa produk atau barang 

(goods) atau pelayanan (Services) untuk memenuhi  kebutuhan  audiennya  serta  dijual  kepda  

pihak  lain  (audien  dan pemasang  iklan).  Salah satu karakteristik komunikasi  yaitu  

komunikator terlembagakan,  komunikasi massa  itu  melibatkan  lembaga  atau  organisasi 

sehingga  dalam  penyebaran  pesannya  harus  sejalan  dengan  kebijaksanaan lembaga atau 

organisasi yang mewakilinya . Sesuai dengan visi misi  TvOne dalam menyampaikan program-

program berkualitas,  memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  serta 

kecerdasan masyarakat. Tv One  menyajikan talkshow Indonesia Lawyers Club sebagai  

program  yang  informatif  karena  acara  ini  memberikan informasi dan hukum dan politik 

mengenai problematika yang sedang terjadi di negara ini  tentang ajaran islam yang 

berdasarkan dari fakta dan data dari sumber yang kredibel. Salah satu cara untuk melihat 

bagaimana talkshow Indonesia Lawyers Club dimata mahasiswa reguler Ilmu Komunikasi 

angkatan 2015 dengan mengukur elemen-elemen acara televisi seperti frekuensi, durasi dan 

atensi.  

 Berikut merupakan indikator dari variabel terpaan tayangan talkshow Indonesia Lawyers 

Club:  

1. Frukensi merupakan  ukuran  seberapa  sering  audiens  menonton  acara tersebut.  Berapa  

kali  dalam  seminggu.  Dari  indikator  ini  di  dapatkan bahwa rata-rata audiens 

menyaksikan acara tersebut satu kali dalam seminggu.  Dimana  program  talkshow 

Indonesia Lawyers Club yang tayang setiap hari selasa dan sabtu dinilai efektiv dan 

memuaskan, ini dimungkinkan  karena jadwal penayangan talkshow tersebut sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa. talkshow Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan dua kali dalam 

seminggu yaitu pada pukul 19.00 dan 19.30 merupakan waktu penayangan yang efektiv bagi 
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mahasiswa selaku responden, hal ini di karenakan waktu penayangan tersebut sudah tepat 

dengan waktu senggang para mahasiswa setelah menyelesaikan berbagai kegiatan dan 

urusan dengan talkshow Indonesia Lawyers Club sambil  menantikan  bersantai bersama 

keluarga.  Dapat  dilihat  dari  hasil presentase  sebesar  90%,  dengan  pertanyaan  talkshow 

Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan pada pukul 19.00 dan 19.30 sudah efektif sesuai  

dengan  kebutuhan  yaitu  dengan  hasil  rincian  resonden  yang memilih jawaban setuju 

sebanyak 64 orang (80%) dan jawaban sangatsetuju sebanyak 8 orang (10%) 

2. Durasi merupakan berapa lama audiens menonton acara tersebut dalam sekali waktu 

tayang. Berapa jam, berapa menit maupun berapa detik dalam sekali tayangan sebuah acara. 

Dilihat dari pernyataan Durasi 160 menit dalam 1 episode sudah  efektif,  memuaskan,  dan  

sesuai  kebutuhan  saya.  mayoritas audiens  menjawab  setuju,  dengan  presentase  76,3%  

atau  sebanyak 61 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas durasi penayangan dapat 

membuat audiens tertarik untuk menyaksikan acara tersebut setiap harinya. 

3. Atensi  dalam  indikator ini  diukur  dari  perhatian  terhadap  suatu  acara, ketertarikan, 

kemudahan dalam memahami isi pesan dalam suatu acara, kepercayaam terhadap isi pesan, 

daya tarik dalam acara tersebut. Atensi (perhatian) merupakan proses mental ketika stimuli 

atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya 

melemah. Indikator atensi dalam penelitian ini diukur dari faktor eksternal penarik 

perhatian dari faktor internal penarih perhatian.  

 

 Dari hasil yang didapat peneliti  maka sebanyak 55 orang dengan 68,8% menjawab 

setuju. Berbagai konten  yang  dimunculkan  dalam  talkshow indonesia lawyers club 

merupakan konten yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dimungkinkan sangat 

dibutuhkan audiens untuk dipahami/dimengerti dan sebagai keberlangsungan  hidup.  Lalu  

indikator  daya  tarik  dijelaskan  dalam pertanyaan talkshow Indonesia Lawyers Club di pandu 

oleh narasumber dan host menarik perhatian responden untuk menonton program tersebut. 

talkshow Indonesia Lawyers Club memang cukup menarik untuk terus diikuti karena adanya 

para narasumber yang kredibel serta dipandu oleh host yang memang kompeten dibidangnya.  

hal tersebut dapat membuat talkshow Indonesia Lawyers Clubyang merupakan acara semi 
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formal yang membahas mengenai problematika kehidupan hukum dan politik serta dibumbui 

dengan berbagai dapat dengan sangat menarik.  

Dengan  hasil  jawaban  dari  data  yang  telah  peneliti  kelola  mengenai  pertanyaan-

pertanyaan indikator dari terpaan media pada tayangan talkshow Indonesia Lawyers 

Club,dapat diketahui bahwa terpaan program Berita Islami Masa Kini di Trans memiliki  nilai  

presentase  sebesar  65,7 %.  artinya  dilihat  dari  tabel  analisis deskriptif persentase angka 

tersebut tergolong ke dalam persentase yang Baik. 

 

Pemenuhan Kebutuhan Informasi Hukum dan Politik 

Peneliti  menjabarkan  indikator  dalam  pemenuhan  kebutuhan  informasi dari penjelasan 

mengenai informasi itu sendiri. Berikut merupakan indikator dari variabel pemenuhan 

kebutuhan informasi; 

1. Pesan yang disampaikan oleh seseorang atau sejumlah orang yang baginya merupakan 

sesuatu yang baru diketahui. Audiens membutuhkan informasi atau pesan yang 

menguntungkan untuk keberlangsungan hidupnya. Pesan-pesan yang diserap masuk 

merupakan pesan yang ingin mereka serap, karena audiens baru mendengarnya atau jumlah 

pesan yang memang diinginkan.  Didalam inidikator ini rata-rata audiens merasa sangat 

terpenuhi oleh pesan-pesan yang ada dalam tayangan talkshow indonesia lawyers club 

dilihat dari angka 96 % dengan total responden sebanyak 77 orang. Untuk rata rata 

indikator pesan dapat disimpulkan sangat merasa terpenuhi akan pemenuhan kebutuhan 

informasi hukum dan politik, baik secara isi materi, tayangan audiovisual yang ditampilkan 

maupun gambar-gambar yang ditampilkan pada talkshow Indonesia Lawyers Club. 

2. Sumber pesan yang diolah untuk disampaikan kepada yang memerlukan atau untuk 

mengambil keputusan mengenai suatu hal. Tayangan talkshow Indonesia Lawyers Club 

mampu memberikan informasi mengenai berbagai problematika hukum dan politik yang 

sedang marak diperbincangkan dengan tidak mengesampingkan kredibilitas dan keabsahan 

pesan itu sendiri. Dari hasil hitung inidikator ini rata-rata audiens merasa sangat terpenuhi 

oleh pesan-pesan yang ada dalam tayangan talkshow indonesia lawyers club dilihat dari 

angka 87,6% dengan total responden sebesar 80 orang. Untuk rata rata indikator sumber  

pesan dapat disimpulkan  bahwasannya responden sangat merasa terpenuhi dan percay 
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akan sumber pesan atau sumber  informasi hukum dan politik yang ditayangkan oleh 

talkshow Indonesia Lawyers Club tersebut.  

3. Peranan sosial televisi tidak berarti bahwa kita akan menghilangkan media televisi. Yang 

patut dilakukan adalah reposisi dan revitalisasi peran sosial media televisi . Peran dan 

tanggung jawab sosial menuntut media televisi untuk tidak sekedar menjadi unit bisnis dan 

media hiburan. Dengan sekedar menjadi unit bisnis maka penyelenggaraan siaran televisi 

akan menjadi sangat pragmatis, hanya soal untung rugi dan mengabaikan nilai dan prinsip 

serta pendidikan publik. Dengan sekedar menjadi media hiburan maka media televisi 

berorientasi kepada pasar, menyenangkan publik tanpa memperdulikan apa yang disajikan 

benar atau tidak, baik atau tidak dan perlu atau tidak. Selain itu, media televisi dengan 

visualisasinya memiliki kekuatan pengaruh yang lebih besar dari koran dan radio. 

Visualisasi dapat membangkitkan imajinasi dan imitasi dengan sangat mudah. Itu sebabnya, 

jika media televisi tidak mempertimbangkan dan menyadari tanggung jawab sosialnya, 

sungguh kehadiran media televisi bukanlah menjadi berkah bagi masyarakat justru akan 

menjadi malapetaka. 

 

Pengaruh Terpaan tayangan talkshow Indonesia Lawyers Club Masa Kini terhadap 

Pemenuhan Kebutuhan  

 Dari perhitungan di atas nilai r tabel pada α0,05 adalah didasarkan dengan derajat bebas 

(df)= jumlah kasus – 2. Jumlah kasus pada penelitian ini adalah 67 responden, jadi df adalah 67 

- 2= 65 , sehingga didapat ttabel = 1997 sedangkan nilai thitung sebesar 6,403 maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini disebut valid karena thitung >  ttabel.  Selanjutnya, diadakan 

uji realibilitas, penelitian dikatakan reliable ketika nilai cronbach’s alpha > 0,60. Pada variabel 

pemenuhan kebutuhan  informasi  ajaran  Islam  peneliti  menemukan  bahwa  penelitian  ini 

reliabel karena memiliki nilai cronbach’s alpha senilai 0,879 maka komponen pertanyaan 

kuisoner mengenai terpaan program dinyatakan reliabel dengan 10 pertanyaan. Variabel 

tingkat kebutuhan informasi cronbach’s alpha > 0,60 yaitu 0,855, maka instrumen ini reliable 

dengan 10 pertanyaan. 

 Variabel Terpaan Program Berita Islami Masa Kini (X) diukur dengan 3 indikator  yatu  

frekuensi,  durasi,  dan  Atensi.  Perhitungan  menunjukkan  bahwa terpaan  Program  Berita  
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Islami  Masa  Kini  di  trans  TV  menghasilkan  nilai presentase sebesar 79,06%. hal ini 

menunjukkan bahwa tayangan Program Berita Islami Masa Kini di trans TV sudah memberikan 

tayangan yang baik. Namun perlu  dicatat  bahwa  responden  menilai  beberapa  indikator  

dalam  pertanyaan kuisioner yang menunjukkan bahwa tayangan program berita islami masa 

kini masih jarang ditonton secara berkala. 

 Media masa merupakan organisasi yang rumit. Pesan-pesan yang sampai kepada  

audiens  adalah  hasil  kerja  kolektif.  Karena  itu,  berhasil  tidaknya komunikasi  massa  

ditentukan  oleh  berbagai  faktor  yang  terdapat  di dalam organisasi media massa. Faktor-

faktor tersebut diantaranya adalah faktor dari sifat komunikasinya, sifat dari media massanya, 

sifat pesan, komunikator dan efeknya.  Televisi  umumnya  menyiarkan  programnya  secara  

universal,  tetapi fungsi utamanya adalah tetap menghibur. Kalaupun ada program-program 

yang mengandung  segi  informasi  dan  pendidikan,  memang  untuk  pelengkap  dalam rangka  

memenuhi  kebutuhan  alamiah  manusia.  Setiap  orang  dimanapun  juga ingin mengetahui apa 

yang terjadi. Baik didalam negri maupun di luar negeri dalam waktu yang secepat-cepatnya. 

Dengan kata lain informasi mengenai ajaran islam memanglah jarang di siarkan dalam 

pertelevisian. Oleh karena itu, informasi yang ada  didalam  program  Berita  Islami  Masa  Kini  

sangat  dibutuhkan  oleh  para audiensnya, hanya saja acara ini belum berada di jam-jam prime 

time sehingga waktu untuk menonton acara tersebut harus disesuaikan oleh para ibu-ibu 

rumah tangga.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel “Terpaan Program Berita Islami Masa Kini” terhadap “Pemenuhan Kebutuhan 

Informasi Ajaran Islam ibu-ibu majlis ta’lim al – ikhlas dan mengukur seberapa besar antara 

kedua variabel tersebut. Hasil uji korelasi menunjukkan hubungan antara variable Terpaan 

Program Berita Islami Masa Kini (X) dengan pemenuhan kebutuhan informasi pengetahuan 

islam ibu-ibu majlis ta’lim al –ikhlas (Y) sebesar 0,622, Ini berarti berdasarkan pedoman 

interpretasi koefisien korelasi, hubungan antara variabel X dengan variabel Y merupakan 

hubungan yang kuat. karena nilainya berkisar antara 0,60 – 0,799. Korelasi menunjukkan 

angka yang positif, artinya korelasi menunjukan arah yang sama pada hubungan antar variabel, 

artinya semakin besar terpaan program Berita Islami Masa Kini maka semakin besar pula 

pemenuhan kebutuhan informasi ajaran Islam ibu-ibu majlis ta’lim al-ikhlas. Sementara angka 
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pobabilitas hubungan antara variabel “Terpaan  program  Berita  Islami  Masa  Kini”  

dengan”pemenuhan  kebutuhan informasi ajaran islam” adalah sebesar 0,000 angka 

probabilitas antar variabel tersebut < (lebih kecil dari) 0,05 sehingga bisa dikatakan bahwa 

hubungan antara kedua variabel signifikan.   

Dengan nilai korelasi sebesar 0,622 maka menghasilkan pengaruh sebesar 38,7%. Hal  ini 

berarti 38,7% variabel  “Terpaan program Berita Islami Masa Kini” adalah kontribusi dari 

variabel “Pemenuhan Kebetuhan Informasi Ajaran Islam”. Sedangkan sisanya yaitu sebear 61,3 

% (100%-38,7%) dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lain. Tentunya faktor eksternal dan 

internal dalam menonton program Berita Islami Masa Kini berpengaruh juga terhadap audiens 

dalam menyaksikan atau menonton program Berita Islami Masa Kini. Namun untuk 

memastikan  hal  tersebut  perlu  diketahui  penelitian  lanjutan,  penulis  hanya menjelaskan 

sedikit mengenai masalah yang terlihat di hasil kuesioner saja dan penulis  membuka  

kesempatan  kepada  pihak  lain  untuk  melakukan  penelitian lanjutan guna menyempurnakan 

penelitian ini.  

Dari hasil perhitungan uji regresi linear sederhana dengan program SPSS 21, maka 

persamaan regresi linear dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Y = 13,620 + 0,558X. Maka 

apabila frekuensi “terpaan program Berita Islami Masa Kini”  (Variabel  X)  bertambah  satu  

satuan,  maka  “Pemenuhan  Kebutuhan Informasi Ajaran Islam” (Variabel Y) akan bertambah 

sebesar 0,558.   

Hal  tersebut  dapat  dikatakan  sesuai  dengan  teori  yang  digunakan  dan relavan  dalam  

penelitian  ini,  yatu  teori  uses  and  gratification.  Teori  tersebut menjelaskan  kapan  dan  

bagaimana  audiens  sebagai  konsumen  media  menjadilebih  aktif  atau  kurang  aktif  dalam  

menggunakan  media  dan  akibat konsekuensi dari penggunaan media itu.  atau  Audiens 

dipandang sebagai partisipan yang aktif dalam proses penentuan media, namun tingkat 

keaktifan setiap individu tidak sama. Dengan kata lain tingkat keaktifan audiens merupakan 

variabel.  

Dalam hal ini ibu-ibu Majlis Ta’lim Al-ikhlas akan melihat acara yang akan mereka tonton 

sesuai dengan kebutuhannya   masing-masing. Karena audienslah  pemilih  aktif  dalam  

pemenuhan  kebutuhan  hidupnya.  Akan  ada simbiosis mutualisme yang dihasilkan dari 

audiens dan media yang menyajikannya, jika banyak penonton dari program tayangan tersebut 
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maka rating tayangan tersebut akan naik, kemudian akan banyak tawaran iklan yang masuk 

pada tayangan tersebut sehingga menguntungkan media. Program tayangan Berita Islami Masa 

Kini dikemas semenarik mungkin hingga para audiens memilihnya untuk  ditonton  dan  para  

audien  mendapatkan  manfaat  dari  informasi  yang ditayangkan oleh program tersebut. 

Setelah menjabarkan hasil dari penelitian ini maka penulis akan memberi kesimpulan dan 

saran atas penelitian ini.  

 

 

 

SIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dikemukakan penulis pada bab-

bab sebelumnya mengenai “Pengaruh Terpaan Program Berita Islami Masa Kini Terhadap 

Pemenuhan Kebutuhan Informasi Ajaran Islam Ibu- ibu Majlis Ta’lim Al-Ikhlas” maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:  

a. Terpaan  program  berita  islami  masa  kini  (Variabel  X)  memiliki  nilai persentase sebesar 

79.06%, artinya bahwa terpaan program berita islami masa kini  di Trans Tv dapat 

dikategorikan Baik. Terpaan program berita islami  masa  kini  dengan  indikator  frekuensi,  

durasi  dan  atensi  sudah memberikan tayangan yang berkualitas. Tayangan yang 

berkualitas ialah dapat  memberikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  khalayaknya. 

Maka dengan itu khalayak akan terus mengikuti tayangan yang dianggapnya 

menguntungkan untuk dirinya.  

b. Kebutuhan informasi ajaran Islam (Variabel Y) memiliki nilai presentase sebesar  78.24%,  

artinya  bahwa  pemenuhan  kebutuhan  akan  informasi dapat dikategorikan Baik menurut 

ibu-ibu Majlis Ta’lim Al-Ikhlas. Dalam  hal ini pemenuhan informasi  para ibu-ibu dapat 

dijelaskan dengan faktor  kebutuhan  individu,  peran  sosial,  dan  lingkungan.  Sehingga  

terjadi pengaruh bertingkat yang akan membentuk kebutuhan informasi dengan 

melakukakn  kegiatan  menyebarluaskan  pesan  dengan  aktif,  agar  dapat terciptanya 

informasi-informasi yang berkualitas.  
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c. Hasil nilai korelasi variabel “Terpaan program Berita Islami Masa Kini di Trans  TV” 

terhadap variabel  “Pemenuhan Kebutuhan  Informasi  ajaran Islam”  adalah  sebesar  0,622,  

maka  variabel  “Terpaan  program  Berita Islami  Masa  Kini”  menghasilkan  pengaruh  

sebesar  38,7%  terhadapvariabel “Pemenuhan Kebutuhan informasi ajaran Islam”. Hal ini 

berarti 38,7%  variabel  “Terpaan  program  Berita  Islami  Masa  Kini”  adalah kontribusi 

dari variabel “Pemenuhan Kebutuhan Informasi Ajaran Islam”. Sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 61,3 (100%-38,7%) dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lain. Perlu dilakukan 

penelitian lanjutan untuk menjelaskan sebab-sebab lain tersebut. Sementara uji regresi 

linear sederhana didapat persamaan linar Y = 13,620 + 0,558X. Maka apabila frekuensi 

“Terpaan program Berita Islami Masa Kini” (Variabel X) bertambah satu satuan, maka 

pengaruhnya adalah “Pemenuhan kebutuhan informasi ajaran Islam” (Variabel Y) akan 

bertambah sebesar 0,558 satuan. Diketahui nilai korelasi sebesar 0,558 Hal ini menunjukan 

bahwa hubungan antar kedua variabel bernilai 0,622. bernilai kuat, karena berada pada 

interval korelasi 0,60 – 0,799  seperti yang tercantum pada tabel 3.3 Interval Koefisien 

Korelasi. 

 

Saran  

 

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti setidaknya dapat sesuatu yang bermanfaat  dan  

berguna  bagi  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  instansi  atau lembaga serta berbagai pihak 

yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran- saran yang penulis berikan setelah meneliti 

masalah dalam penelitian ini antara lain:   

1. Dari kesimpulan di atas menunjukkan terpaan program Berita Islami MasaKini didapat 

sekor sebesar 79.06%, skor tersebut sudah memenuhi kriteria analisis deskriptif data 

dengan kategori baik.  Namun menurut peneliti, akan lebih baik dan efektif jika pada proses 

penyusunan gambar dibuat lebih  menarik.  Dengan  cara  membuatnya  lebih  terpadu,  video  

yang ditampilkan dalam setiap episodenya dibuat sesuai dengan konsep program dan tema 

materi yang disampaikan. Karena, menurut peneliti di dalam episode Berita Islami Masa Kini 

sebelumnya, ada beberapa video yang tidak sesuai antara tema dan video yang ditampikan.   
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2. Sama halnya dengan terpaan program Berita Islami Masa Kini di atas yang telah dibahas 

pada kesimpulan, pemenuhan kebutuhan informasi  yang terjadi pada ibu-ibu majlis ta’lim 

juga memiliki sekor dengan   kategori baik yaitu sebesar 78.24%, sekor tersebut juga telah 

memenuhi kriteria analisis deskriptif data namun untuk pemenuhan kebutuhan informasi 

jauh lebih  baik metode  penyajaian  pesan,  lebih variatif.  Audien  diajak berpartispasi 

menentukan informasi apa saja yang ingin diketahui melalui media telfon maupun jejaring 

sosial. Karena audiens akan lebih tertarik. 
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Abstrak 

Persaingan radio yang sangat kompetetif mengharuskan stasiun radio memberikan suguhan 

yang berbeda kepada pendengarnya, apalagi radio dengan segmentasi anak muda harus bisa 

menghadirkan inovasi dan kreatifitas dalam program yang sesuai dengan karakteristik audiennya. 

Radio OZ FM sebagai radio anak muda di Kota Bandung menghadirkan program yang berbeda 

dengan radio lainnya melalui program acara Extreme Moshpit. Metode yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian kualitatif untuk pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara 

mendalam dengan informan – informan yang berperan penting dan memahami strategy 

programming pada program Extreme Moshpit 103.1 FM OZ Radio Bandung. Menggunakan metode 

penelitian kualitatif menghasilkan hasil penelitian bahwa program Extreme Moshpit sudah mampu 

menerapkan lima poin teori strategy programming yaitu strategi kesesuaian, strategi membangun 

kebiasaan, strategi pengontrolan aliran pendengar, strategi pemeliharaan Sumber Daya dan srategi 

daya tarik yang Luas 

 

Kata kunci: Strategi Pemrograman, Media Massa, Program Radio 

 

PENDAHULUAN 

Informasi merupakan kebutuhan manusia dalam berinteraksi, banyak sarana untuk 

medapatkan informasi salah satunya melalui radio. Karena kelebihannya radio mudah 

dijangkau oleh siapapun, seperti di rumah, kendaraan, dan tempat umum. Perkembangan 

ini yang membuat eksistensi radio masih ada. Akibat dari kemajuan teknologi tersebut 

perkembangan radio di Indonesia sudah semakin banyak dan hampir setiap kota memiliki 

stasiun radio (Putra, Rahadi. E., Nuraeni, R., & Prasetio, A. (2016, 1). 
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Radio di Kota Bandung memiliki jumlah yang sangat banyak, bahkan bisa dibilang kota 

Bandung merupakan kota dengan jumlah stasiun radio terbanyak di Indonesia, dilanjutkan 

dengan ibu kota Jakarta, Medan, Semarang, dan Surabaya. Berikut penulis membuat daftar 

stasiun radio yang ada di kota Bandung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 
Grafik 
Pertumbuhan 
Radio di 
Indonesia 

Sumber : http://www.radioprssni.com/prssninew/mop3.asp 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sumber: http://4.bp.blogspot.com 

Gambar 1.2 
Grafik Populasi Pendengar Radio di Indonesia 
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Tabel 1.1 

Daftar Radio di Kota Bandung 

 

STASIUN RADIO DI KOTA BANDUNG 

 87,7 FM – Hard Rock FM 
 88,1 FM – SE Radio 
 88,5 FM – Radio Mora 
 88,9 FM – Auto Radio 
 89,3 FM – Radio El Shinta 
 89,7 FM – Global FM 
 90,1 FM – Radio Zora FM 
 90,5 FM – Radio SKY 
 90,9 FM – Radio Lita FM 
 91,3 FM – Trijaya FM 

 99,2 FM – Kids Radio 
 100,0 FM – 99ers Radio 
 100,4 FM – KLCBS 
 100,7 FM – GRG Radio 
 101,1 FM – Radio MGT 
 101,3 FM – OZ FM 
 101,5 FM – Dahlia 
 101,9 FM – Cosmo 
 102,3 FM – Rase FM 
 102,7 FM – MQ FM 

 91,7 FM – Radio CBL FM 
 92,5 FM – Maestro FM 
 93,3 FM – Radio Walagri 
 93,7 FM – Radio Paramuda 
 94,4 FM – Delta FM 
 95,6 FM – B Radio 
 96,0 FM – RRI Bandung Pro-2 FM 
 96,4 FM – Bobotoh FM 
 97,6 FM – RRI 
 98,4 FM – Prambors Radio 
 98,8 FM – Radio Raka FM 
 107,9 FM – Alfa FM 

 103,1 FM – Oz Radio 
 103,5 FM – Chevy 
 103,9 FM – Radio Antassalam 
 104,3 FM – U-FM 
 104,7 FM – Radio Rama 
 105,1 FM – I Radio 
 105,5 FM – Radio Garuda 
 105,9 FM – Radio Ardan 
 106,3 FM – Urban Radio 
 106,7 FM – Radio Maraghita FM 
 107,1 FM – K-Lite FM 
 107,5 FM – PR FM 

Sumber: https://dillacollection.com 

Melihat begitu banyak nya perusahaan radio komersial yang ada, menuntut setiap 

perusahaan radio komersial untuk bersaing dalam menggaet pendengar. Persaingan yang 

begitu terlihat antar perusahaan radio komersial adalah persaingan melalui program radio 

yang dimiliki. Satu sama lain saling berlomba dalam menghadirkan program-program 

siaran terbaiknya.  

Program yang menarik dan berkualitas akan mudah untuk mendapatkan pendengar 

setia. Jumlah pendengar tersebut akan membuat para pengiklan yang akan memasukan 

iklan sehingga mendatangkan pendapatan dan keuntungan bagi stasiun radio yang berhasil 

dalam mengudarakan programnya (Romli, 2008 : 103). 
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Perbedaan yang terdapat pada suatu program radio dengan radio lainnya merupakan 

suatu hal yang penting untuk eksistensi uatu program. Karena apabila program yang 

diudarakan berbeda, maka pesaing dari program tersebut akan berkurang dibandingkan 

program yang memiliki jenis yang sama dengan program – program pada umumnya. Untuk 

mengetahui berapa jumlah pendengar suatu program radio merupakan hal yang sulit 

karena pendengar memiliki akses penuh untuk menekan tombol saluran radio. Sehingga 

pendengar bisa dengan begitu mudahnya berpindah-pindah saluran sesuai dengan 

kesukaan dan suasana hati mereka. Karena hal itu, maka strategi pengontrolan aliran 

pendengar sangat dibutuhkan untuk meminimalisir jumlah   pendengar yang berpindah 

program radio. 

Pada saat ini program yang ada di radio pun semakin beragam. Tentu saja dikarenakan 

mengikuti berkembangnya zaman. Hal ini membuat persaingan yang ada diantara stasiun 

radio menjadi semakin ketat. Program yang menarik adalah senjata utama bagi sebuah 

stasiun radio untuk menarik minat pendengar agar tetap setia mendengarkan program 

yang disuguhkan. 

Untuk beberapa stasiun radio, mereka membuat program yang lebih spesifik. Yang 

tujuannya tentu saja agar pendengar bisa menjadi alternative utama bagi masyarakat yang 

suka dalam mendengarkan radio. Stasiun radio ternama biasanya memiiki program yang 

selalu dinantikan oleh pendengar setianya. Oleh sebab itu banyak stasiun radio yang selalu 

mencari ide – ide baru agar dapat bersaing dengan program lainnya. Dengan program yang 

lebih spesifik tadi, tentu saja segmentasi dan target dari suatu program akan lebih jelas. OZ 

Radio Bandung adalah salah satu radio yang memiliki program dengan segmentasi sangat 

spesifik, terutama dibidang program musik. 

Untuk itu OZ Radio Bandung tentu saja membutuhkan strategi programming untuk 

menentukan dan mengemas sebuah program agar sesuai dengan yang dimiati oleh 

pendengar. Maksud dari Programming di sini yaitu bagaimana suatu stasiun radio 

memberikan penjadwalan terhadap program yang akan diudarakan. Kata lain dari 

programming adalah scheduling, yang tujuannya adalah untuk merencanakan suatu 
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program yang akan disuguhkan kepada pendengar selama jangka waktu tertentu ataupun 

khusus oleh bagian atau departemen yang bertanggung jawab untuk program tersebut.  

Program ini memberikan kesempatan kepada pendengarnya untuk aktif berkarya, 

sehigga tidak hanya menjadi pendengar saja. Program ini memacu pendengar untuk bisa 

berkarya seperti hal nya musisi – musisi metal lainnya. Aliran musik metal masih kurang 

diterima salah satunya di Indonesia, sehingga membuat ruang gerak untuk berkembang 

pun menjadi sempit.  

Program Extreme Moshpit mencoba memberikan jalan untuk pendengar yang ingin 

berkembang dan berkarya, dengan cara memfasilitasi musisi – musisi baru untuk rekaman 

dan di promosikan melalui program ini tanpa dipungut biaya sedikit pun, dan 

menghadirkan musisi – musisi metal yang sudah besar untuk berbagi ilmu dengan musisi – 

musisi baru dalam atu studio. Target pendengar dari program Extreme Moshpit pada 

awalnya merupakan kumpulan komunitas musik metal. Setelah program ini berhasil masuk 

kedalam ranah komunitas, nama program ini menjadi pembicaraan anggota komunitas 

musik metal dan menyebar hingga pendengar program ini berasal dari luar Indonesia. 

KAJIAN LITERATUR 

Strategi pemrograman pada radio siaran mencakup lima elemen, yaitu: 

a. Compatibility (Kesesuaian) 

 Strategi kesesuaian adalah kesesuaian penjadwalan, pemilihan tipe program, dan pokok 

masalah terhadap kebutuhan khalayak pendengar. Personil-personil stasiun pendengar 

harus mengetahui komunitas yang dituju, sesuai dengan jadwal program yang mereka 

rancang. 

b. Habit Formation (Membangun Kebiasaan) 

 Pembentukan kebiasaan di sini adalah membentuk kebiasaan mendengarkan yang 

dihasilkan dari adanya penjadwalan program acara melalui prediksi yang seksama. Oleh 

Karena itu, penyajian setiap program acara dilakukan secara rutin selalu sama waktunya 

pada jangka waktu tertentu. 
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Strategi yang dilakukan untuk membangun kebiasaan ini adalah dengan pembuatan 

adlips dan pembuatan rundown. Dengan adanya adlips akan menjadikan pendengar 

selalu ingat dengan program-program yang ada, dan rundown adalah salah satu acuan 

bagi penyiar untuk menyiarkan secara tepat sekuen-sekuen pada sebuah program  

dengan tujuan pendengar akan terbiasa dengan alur penyajian program yang disiarkan. 

Pembuatan adlips atau iklan baca dan spot iklan dimaksudkan untuk mempromosikan 

program. Dapat dilakukan sebelum program berlangsung, untuk membangun kesadaran 

dan minat pendengar akan adanya sebuah program yang menarik dan harus 

didengarkan. Dapat pula dilakukan selama program berlangsung untuk menjaga agar 

pendengar tidak lupa dan tetap mendengarkan program tersebut setiap hari. 

Rundown sendiri adalah petunjuk teknis pelaksanaan program, dimana suatu program 

acara akan dibagi ke dalam menit-menit dengan sekuen-sekuen yang ditetapkan. 

Rundown dibuat untuk membangun kebiasaan pendengar, karena dengan pelaksanaan 

program yang tak pernah diubah. 

c. Control of Audience Flow (Mengontrol Aliran Pendengar) 

 Pengontrolan arus pendengar dilakukan dalam rangka memaksimalkan jumlah 

pendengar yang mengalir dari program yang satu ke program acara berikutnya, dan 

untuk meminimalkan jumlah pendengar yang mengalir ke saluran lawan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan metode menyajikan program yang berbeda dengan radio siaran lain 

(countering) atau menyajikan program acara serupa atau mirip dengan radio siaran lain 

(blunting). Strategi mengontrol aliran pendengar ini dilakukan dengan menetapkan 

standar mutu, melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi. 

 Ukuran standar mutu pada suatu radio mempunyai klasifikasi yang rumit, tetapi bukan 

berarti tidak ada patokan. Standar mutu dibuat sebagai acuan agar tim produksi 

berusaha semaksimal mungkin mencapai standar mutu yang telah ditetapkan, dengan 

harapan salah satunya adalah memaksimalkan jumlah pendengar. Standar mutu juga 

dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah suatu program sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan atau tidak. Evaluasi sendiri untuk mengetahui apakah program 

yang disiarkan sesuai dengan perencanaan atau tidak, serta untuk mengetahui 

kesalahan- kesalahan yang dilakukan sewaktu program berlangsung. Evaluasi juga 
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dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan berbagai macam perbaikan demi 

kemajuan program.  

d. Conservation of Program Resources (Pemeliharaan Sumber Daya Program) Penyimpanan 

sumber-sumber program ini dimaksudkan agar program-program tersebut bisa dipakai 

lagi suatu saat, tetapi tentu saja dengan cara penyajian yang berbeda. Ketersediaan 

materi dan sumber daya lain sebagai pendukung program harus benar-benar 

diperhitungkan karena jam siaran yang terus menerus sepanjang hari. Materi yang 

terbiasa digunakan sepanjang hari, yaitu dengan cara mengemas ulang materi tersebut 

dengan pendekatan dan cara penyajian yang berbeda. 

e. Bredth of Appeal (Daya Tarik yang Luas) 

 Radio siaran harus memperhatikan perbedaan minat dan kesukaan dari para 

pendengarnya. Sehingga harus diupayakan program-program acara yang menarik, serta 

dapat mengakomodir semua minat dan kesukaan pendengar (Eastman & Ferguson, 

2013: 18-23). 

METODE PENELITIAN 

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan 

untuk menggambarkan situasi serta kondisi yang ada dalam lingkup strategi pemrograman 

pada program “Extreme Moshpit” OZ Radio Bandung yang dijelaskan secara mendalam dan 

mengarah ke target penelitian. Penelitian ini juga mendeskripsikan data sesuai dengan apa 

adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat- kalimat penjelasan secara 

kualitatif. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, 

situasi, ataupun fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Observasi.  

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku 

dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan tujuan- tujuan 

empiris. Adapun teknik observasi yang peneliti lakukan adalah observasi langsung, yaitu 
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mendatangi lokasi studio siaran program “Extreme Moshpit” OZ Radio Bandung dengan 

mengamati secara sistematis apa yang dilihatnya di lokasi penelitian (Rakhmat, 2012: 83). 

b. Wawancara.  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat mendalam (depth interview), yaitu 

wawancara terperinci yang dilakukan dengan menggunakan petunjuk berupa daftar 

pertanyaan yang telah disusun peneliti sebelumnya. Wawancara ini dilakukan kepada 

pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan strategi pemrograman program “Extreme 

Moshpit’ OZ Radio Bandung. 

PEMBAHASAN 

Program Extreme Moshpit merupakan program yang memang diangkat khsusus untuk 

pendengar yang merupakan penikmat musik dengan aliran extreme. program Extreme Moshpit 

adalah musik dengan aliran extreme, program dengan format yang berbeda dengan program 

pada umumnya. Pada program ini, sisi yang ditonjolkan adalah bagaimana penikmat musik 

extreme juga bisa ikut aktif sebagai pendengar radio, walaupun aliran musik yang mereka 

gemari masih menjadi minoritas pada program yang ada di radio – radio komersial. Pendengar 

yang dijadikan target oleh program Extreme Moshpit berasal dari kalangan komunitas – 

komunitas musik metal yang ada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Peneliti, 2017 

Gambar 3. Target Pendengar Program Extreme Moshpit 
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Program Extreme Moshpit mengatur penjadwalan program ini dengan berbagai cara. 

Dengan cara melakukan surveI melalui media sosial milik program Extreme Moshpit dan 

OZ Radio. Program Extreme Moshpit merupakan program yang tidak menggunakan adlips 

sebagai cara membuat pendengar bisa ingat terhadap program.  

Dikarenakan seluruh program OZ Radio Bandung yang tidak menggunakan adlips 

menjadi bagian dari programnya hanya mengandalkan panggilan pendengar yang 

sederhana terhadap semua program yang diudarakan. Gaya siaran pembawa acara yang 

menggunakan bahasa lokal, dan penuh hiburan membuat program ini dapat dijadikan 

alternatif untuk meghilangkan kejenuhan. Pembawaan pembawa acara inilah yang begitu 

membuat pendengar menyukai program ini. Untuk sumber daya manusia yang bekerja 

dibalik program Extreme Moshpit merupakan orang – orang yang telah mengemas program 

ini dengan segala pertimbangan yang dilakukan sebelum program ini mengudara. 

Diantaranya ialah producer, program director, dan announcer dari pogram ini.  

Sementara itu untuk sumber daya teknis sendiri lebih kepada ruang siaran yang 

digunakan program Extreme Moshpit untuk mengudara, peralatan siaran seperti mixer dan 

sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan siaran, serta studio band full set yang 

dimiliki OZ Radio Bandung untuk melangsungkan live performance dari para musisi yang 

diundang untuk hadir saat siaran berlangsung. Materi siaran sebuah program haruslah 

menarik agar dapat membuat pendengar betah dengan program yang diputar. Sehingga 

kemungkinan untuk mengganti frekuensi siaran menjadi berkurang.  

Extreme Moshpit sudah mampu menerapkan lima poin teori strategy programming 

yang dikemukakan oleh Sydney. Dalam strategi Kesesuaian, program disiarkan pada jam 

prime time yaitu pukul 21:00 – 23:00. Dalam strategi Membangun Kebiasaan, program 

Extreme Moshpit melakukannya dengan gaya siaran yang berbeda serta melibatkan 

komunitas musik metal untuk materi siaran. Dalam strategi Pengontrolan Aliran 

Pendengar, program Extreme Moshpit memberikan kesempatan kepada para pendengar 

untuk berkarya lewat program ini. Dalam strategi Pemeliharaan Sumber Daya Program, 

materi program diperoleh dari komunitas metal yang telah dirangkul oleh OZ Radio 

Bandung. Dalam srategi Daya Tarik yang Luas, program Extreme Moshpit memberikan 

apresiasi kepada para pendengarnya dan mengajak pendengar untuk ikut aktif berkarya 
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bersama Extreme Moshpit. Kesimpulan dari penelitian ini, strategi pemrograman ini dirasa 

sudah tepat diterapkan oleh program Extreme Moshpit OZ Radio Bandung.  

Extreme Moshpit memposisikan diri nya sebagai wadah dari minat dan kesukaan 

pendengar. Selain membuka jalan dan memberikan kesempatan lebih kepada musisi – 

musisi dengan aliran musik extreme untuk berkembang, program ini juga berencana 

meberikan apresiasi yang sebesar–besarnya untuk semua musisi, komunitas, dan penikmat 

musik beraliran extreme. Sebuah program yang berkualitas dandikemas secara menarik 

akan membantu program tersebut dalam menarik antusias dari pendengar yang telah 

ditargetkan. Program Extreme Moshpit meningkatkan kualitasnya melalui kualitas materi 

yang telah dipersiapkan dengan matang dan mengikutsertakan pendengar dalam mencari 

referensi materi siaran. 

 

SIMPULAN 

Sumber daya manusia yang berada di balik program Extreme Moshpit announcer, 

producer, dan program director. Sementara itu untuk sumber daya teknis yang ada pada 

program ini diataranya dua buah studio siaran yang dapat digunakanprogram ini untuk 

mengudara, serta sebuah studio band full set yang membuat program ini dapat 

melaksanakan keinginan nya diawal untuk mengajak musisi – muisisi lokal dan amatir 

untuk berkarya dan berkembang. 
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Abstrak 

Penelitian ini mengenai media massa terutama radio, dimana suatu program dapat 
mempengaruhi khalayak atau pendengarnya untuk mendengarkan program tersebut. Program 
yang dipilih dalam penelitian ini adalah program Bogor Kasohor yang terdapat pada Radio 
Megaswara Bogor 100.8 FM. Program ini dipilih karena memiliki keunikan tersendiri, yaitu 
sebuah program yang membahas mengenai informasi seputar Bogor yang dikemas dalam 
konsep sitcom dengan obrolan ‘nyunda’ dan gaya humoris. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apakah program Bogor Kasohor mempengaruhi minat pendengar Radio 
Megaswara Bogor. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Uses and 
Gratification. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan paradigma postivistik 
dengan metode penelitian kuantitaif ekplanatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
program Bogor Kasohor dengan pendengar Radio Megaswara Bogor. Dibuktikan dengan 
pengolahan data regresi linear sederhana menggunakan program SPSS 20 for windows. 
Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, koefisien regresi diperoleh dalam penelitian ini 
adalahY = 3,033 + 0,561X dengan tingkat signifikasi 0,00 kurang dari α = 0,05. Dan hasil uji 
determinasi menunjukkan bahwa program Bogor Kasohor mempengaruhi minat pendengar 
Radio Megaswara Bogor sebesar 43,7%, hasil tersebut menunjukkan bahwa program Bogor 
Kasohor memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap minat pendengar Radio Megaswara 
Bogor. 

Kata Kunci: Program radio dan pendengar 

 

 

PENDAHULUAN 
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Komunikasi merupakan hal yang dilakukan oleh setiap individu di setiap harinya, 

komunikasi meliputi seluruh cakupan kehidupan manusia. Komunikasi sudah dilakukan ketika 

manusia bangun dan mulai beraktifitas di pagi hari. Kenyataannya, setiap manusia melakukan 

komunikasi untuk memenuhi beragam keperluan sehari-hari. Sebagai dasar kehidupan, 

komunikasi pada makhluk hidup terjadi melalui pertukaran pesan. Dari perspektif komunikasi, 

tanpa komunikasi tentu saja tiada kehidupan. Bergerak atau diamnya individu tergantung pada 

komunikasi yang dilakukannya. Terpenuhi atau tidaknya seluruh atau sebagian hajat manusia 

ditentukan oleh keberhasilan dalam berkomunikasi. Sukses atau tidaknya kehidupan manusia 

banyak dipengaruhi oleh keterampilan berkomunikasi yang dimiliki. 

Menurut Harlod Lasswell, komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan 

dari komunikator melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan maksud memberikan dampak atau efek kepada komunikan sesuai dengan 

yang diinginkan komunikator. Dimana ia membaginya dalam lina unsur yaitu who, says what, 

in which channel, to whom, with what effect. 

Komunikasi massa memiliki kaitan yang erat dengan media massa. Dimana Komunikasi 

Massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan 

komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Dan media massa 

adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada penerima dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi dengan karakteristik bersifat melembaga, satu arah, 

meluas & serempak, memakai peralatan teknis & mekanis dan bersifat terbuka (Cangara 

2007:126). 

Komunikasi Massa dilihat dari segi bentuk dan pengelolaannya, terbagi atas media massa 

cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak jenisnya adalah surat kabar, majalah, 

tabloid dan lain-lain. Media komunikasi massa elektronik adalah radio dan televisi. Di 

Indonesia, radio termasuk sebagai media yang banyak digunakan oleh masyarakat. Bahkan 

setiap kota-kota besar di Indonesia pasti memiliki radio daerahnya sendiri, tidak hanya radio 

milik negara, radio swasta juga sudah meraimakan media massa Indonesia. Saat ini banyak 

terdapat radio-radio swasta yang memiliki pendengar dengan jumlah yang cukup banyak. 

Berikut adalah 10 radio dengan jumlah pendengar terbanyak di Jabodetabek berdasarkan data 

A.C Nielsen, periode Survei Januari 2018 – Maret 2018: 
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Tabel 1. Jumlah Pendengar Radio 

No. Stasiun Radio 
Jumlah 

Pendengar 
1. Elgangga 1.640.000 
2. Radio RDI 1.598.000 
3. Elshinta 1.527.000 
4. Bens 1.420.000 
5. Gen FM 1.290.000 
6. Megaswara 999.000 
7. I-Radio 910.000 
8. Mersi 831.000 
9. Prambors 688.000 

10. Pop FM 629.000 
Sumber: Data AC Nielsen 

 

Informasi hasil survei A.C. Nielsen menunjukan bahwa mendengarkan radio masih 

diminati oleh masyarakat Jabodetabek untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam segala 

aspek kehidupan. Tabel 1.1 juga menunjukan bahwa Radio Megaswara adalah salah satu 

stasiun radio yang diminati oleh masyarakat. Hal tersebut ditunjukan dari ranking jumlah 

pendengar yang berada pada posisi 6. Dan Radio Megaswara juga merupakan Radio No.1 di 

kota Bogor. 

Ditinjau dari segi komunikasi, radio yang merupakan salah satu sarananya. Maka siaran 

radio itu menyampaikan pesan kepada pendengarnya atas campur tangan orang yang berada 

di belakang radio siaran (broadcaster) sebagai komunikatornya, untuk lebih giat merangsang 

pendengarnya. Pengusaha yang berbisnis di radio siaran (radio broadcast), harus mampu 

menciptakan produk siaran yang sesuai dengan keinginan pendengarnya. Karena competitor 

mereka sangat banyak dan hampir semua ingin menyajikan acara-acara yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Untuk itu, pebisnis radio siaran perlu memperhatikan keinginan pendengarnya, 

kecenderungan  perubahan sosial yang terjadi, kiat-kiat kompetitor, mengamati perkembangan 

teknologi, ekonomi, politik dan sosial budaya (Djuroto,2007:161). 

Menurut Cangara (2003:151) khalayak adalah penerima, sasaran, pembaca, pendengar, 

pemirsa, audience, decoder atau komunikan. Sehingga unsur khalayak tidak boleh diabaikan 

dalam proses penyampaian infromasi. Pendengar radio merupakan khalayak atau audience 

dari radio. Khalayak adalah salah satu faktor proses dari komunikasi, oleh karena itu unsur 
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khlayak tidak boleh diabaikan, sebab berhasil atau tidaknya proses komunikasi ditentukan oleh 

khalayak. Dan untuk mengetahui respon dari pendengar radio dapat dilihat dari minat yang 

ditunjukan audience untuk mendengarkan program acara tersebut. 

Informasi-informasi yang baik adalah informasi yang cepat dan mudah dimengerti oleh 

audience yang mendengarnya. Kemasan informasi yang menarik juga menyebabkan audience 

tertarik untuk menjadi pendengar yang setia pada sebuah radio. Salah satu program radio yang 

memiliki kemasan program mengenai infromasi yang menarik adalah program Bogor Kasohor 

yang terdapat pada Radio Megaswara Bogor 100.8 FM. 

Program Bogor Kasohor termasuk kedalam kategori soft news program yang membahas 

segala sesuatu tentang Kota Bogor dan Jawa Barat. Dari mulai info sosial, budaya, sejarah, objek 

wisata, tokoh terkemuka hinga kuliner. Program ini terbagi kedalam 4 segmen yaitu beja ti 

bogor, bobodoran, baheula ayena dan kirim salam.  Program Bogor  Kasohor mengudara selama 

4 jam pada hari Minggu mulai pukul 20:00 WIB hingga pukul 00:00 WIB. Program ini bertujuan 

untuk mengajak audience nya untuk mencintai Kota Bogor dan melestarikan budaya yang ada 

di Kota Bogor. 

Menariknya program ini dikemas dalam konsep sitcom dengan obrolan ‘nyunda’ dan gaya 

humoris. Dimana bahasa sunda ini cukup familiar digunakan oleh masyarakat Kota Bogor, yang 

merupakan segmentasi dari pendengar program Bogor Kasohor. Sehingga membantu 

masyarakat Kota Bogor lebih memahami segala informasi yang disampaikan, serta 

memperkuat kesan bahwa bahasa sunda identik dengan Kota Bogor. 

Sejauh ini, program Bogor Kasohor merupakan satu-satunya program yang menyajikan 

segala informasi mengenai Kota Bogor dengan penyampain atau gaya bahasa menggunakan 

bahasa sunda, Dapat dikatakan bahwa belum ada competitor lain untuk program sejenis Bogor 

Kasohor di Kota Bogor.  

Program Bogor Kasohor merupakan program yang dikemas mengikuti gaya siaran yang 

diminati pendengar saat ini, dengan tidak menghilangkan ciri khas nya, yaitu program yang 

mengangkat tema kedaerahan khusus nya Kota Bogor dan Jawa Barat. Berdasarkan karakter 

program siaran tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana minat pendengar saat ini terhadap 

program siaran yang mengangkat tema kebudayaan.  
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Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

korelasi program Bogor Kasohor dengan minat pendengar Radio Megaswara 100.8 FM Bogor.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program Bogor Kasohor 

berpengaruh terhadap minat pendengar Radio Megaswara 100.8 FM Bogor. 

 

 

KAJIAN LITERATUR 

Komunikasi Massa 

 

Komunikasi massa berasal dari istilah bahasa inggris “Mass Communication”, sebagai 

kependekan dari Mass Media Communication. Artinya, komunikasi yang menggunakan media 

massa atau komunikasi yang mass mediated. Istilah mass communication atau communications 

diartikan sebagai salurannya, yaitu media massa (mass media) sebagai kependekatan dari 

media of mass communication. Massa mengandung pengertian orang banyak, mereka tidak 

harus berada di lokasi tertentu yang sama, mereka dapat tersebar dan terpencar di berbagai 

lokasi, yang dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan 

komunikasi yang sama. Dimana massa meliputi semua orang yang menjadi sasaran alat-alat 

komunikasi massa atau orang-orang pada ujung lain dari saluran. Jadi sasaran dari komunikasi 

massa adalah masyarakat. 

 

Media Massa  

Media massa merupakan media penyampaian pesan dalam komunikasi massa yang dapat 

menyampaikan pesan kepada banyak orang. Karena itu media massa berperan penting dalam 

proses komunikasi massa. Pengertian media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang 

bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen. 

Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi 

hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika 

pada waktu yang tidak terbatas (Nurudin,2007). 
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Radio  

Sejarah radio dimulai pada awal tahun 1890-an seorang ahli bernama Guegliemo Marconi 

menciptakan inovasi-inovasi atas dasar peralatan yang diciptakan oleh Hertz. Marconi telah 

berhasil meningkatkan jarak pancaran gelombang electromagnet dan mengisinya dengan 

informasi. Sehingga peralatan transmitter dan receiver ciptaan Marconi tersebut mampu 

memindahkan infromasi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa kawat, inilah awal dari 

komunikasi radio.  

Sebagai media massa, radio siaran mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan media 

massa yang lainnya. Jelas berbeda dengan surat kabar yang merupakan media cetak, juga 

dengan film yang bersifat mekanik optik. Dengan televisi, kalau pun ada persamaannya dalam 

sifatnya yang elektronik, terdapat perbedaan, yakni radio bersifat auditif, sedangkan televisi 

bersifat audiovisual. Penyampaian pesan melalui radio siaran dilakukan dengan menggunakan 

bahasa lisan, kalaupun ada lambang-lambang nonverbal yang digunkan jumlahnya sangat 

sedikit. 

Menurut Cangara (2002:140-144), salah satu kelebihan medium radio dibanding media 

lainnya, ialah lebih cepat dan mudah dibawa kemana-mana. Kecanggihan media radio lebih 

hebat lagi ketika transitor ditemukan pada tahun 1949 oleh William Shockley. Sesudah itu radio 

mendapat tempat di hati pendengarnya. 

 

Program Radio 

Kata “program” berasal dari bahasa inggris programme atau program yang berarti acara 

atau rencana. Undang-Undang Penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata program untuk 

acara tetapi menggunakan istilah “siaran’ yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian 

pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Namun kata “program’ lebih sering digunakan 

dalam dunia penyiaran di Indonesia daripada kata “siaran” untuk mengacu pada pengertian 

acara. Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi 

kebutuhan audiennya. Dengan demikian, program memiliki pengertian yang sangat luas.  

Program atau acara yang disajikan adalah factor yang membuat audien tertarik untuk 

mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran apakah itu radio atau televisi. Program 
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dapat disamakan atau dianalogikan dengan produk atau barang (goods) atau pelayanan 

(service) yang dijual kepada pihak lain. Dengan demikian, program adalah produk yang 

dibutuhkan orang sehingga mereka bersedia mengikutinya. Dalam hal ini terdapat suatu 

rumusan dalam dunia penyiaran yaitu program yang baik akan mendapatkan pendengar atau 

penonton yang lebih besar, sedangkan acara yang buruk tidak akan mendapatkan pendengar 

atau penonton. 

Menurut Dominick (2001) format stasiun penyiaran radio ketika Diterjemahkan dalam 

kegiatan siaran harus tampil dalam empat wilayah, yaitu: “1) Kepribadian (personality) penyiar 

dan reporter, 2) Pilihan musik dan lagu, 3) Pilihan musik dan gaya tutur (talk), 4) Materi, spot 

atau kemasan iklan, jinggel dan bentuk-bentuk promosi acara radio lainnya”. 

Dalam penelitian ini, yang dijadikan indikator program Bogor Kasohor adalah kepribadian 

penyiar, music, dan materi. Hal ini sesuai dengan jurnal komunikasi tahun 2012 dari 

Universitas Riau (Dewi, 2012:4). 

 

Minat  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat merupakan momen dari 

kecenderungan-kecenderungan yang terarah secara inensif kepada suatu obyek yang dianggap 

penting.  

Minat dapat dipahami untuk menunjukkan kekuatan motif yang menyebabkan seseorang 

memberikan alasan-alasan mengapa seseorang lebih tertarik kepada benda, orang atau 

aktivitas tertentu dibandingkan dengan yang lainnya. Minat juga dapat membantu seseorang 

untuk memutuskan apakah ia akan mekasanakan aktivitas yang ini atau aktivitas yang lain. 

Dalam penelitian ini minat pendengar radio dapat diukur dengan menggunakan teori 

terpaan media. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teori terpaan media dapat diketahui 

minat pendengar radio yang ditunjukkan melalui penggunaan medianya. Penggunaan suatu 

media akan memperngaruhi dan memberi dampak yang besar bagi para penggunanya. 

Menurut Ardianto dan Erdiyana (2004), tingkat penggunaan media tersebut dapat dilihat dan 

diukur dari frekuensi penggunaan media tersebut maupun durasi penggunaanya. 
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Penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu : 1) Jumlah waktu 

(frekuensi, intensitas, durasi), 2) Jenis isi media, 3) Hubungan antara individu dengan media 

(atensi). Dalam penelitian ini indicator minat ditentukan dengan frekuensi, durasi dan atensi. 

 

Teori Uses and Gratifications 

Helbert Blumer dan Elihu Katz adalah orang pertama yang mengenalkan teori ini. Teori 

Uses and Gratifications (kegunaan dan kepuasan) ini dikenalkan pada 1974 dalam bukunya The 

Uses On Mass Communication: Current Perspective On Gratifications Research. Teori Uses and 

Gratification milik Blumer dan Katz ini mengatakan bahwa penggunaan media memainkan 

peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, penggunaan 

media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Penggunaan media berusaha untuk 

mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhan. Artinya, teori 

Uses and Gratification mengasukmsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk 

memuaskan kebutuhannya (Nurudin,2007:191-192). 

Teori Uses and Gratification lebih menekankan pada pendekatan manusiawi dalam melihat 

media massa. Artinya, manusia itu mempunya otonomi, wewenang untuk memperlakukan 

media. Menurut pendapat teori ini, konsumen media mempunyai kebebasan untuk 

memutuskan bagaimana (lewat media mana) mereka menggunakan media dan bagaimana 

media itu akan berdampak pada drinya. Teori ini juga menyatakan bahwa media dapat 

mempunyai pengaruh jahat dalam kehidupan (Nurudin,2007:192). 

 

 

Kerangka Pemikiran 

 
        

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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Hipotesis 

 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah penelitian, dirumuskan dalam 

pernyataan yang dapat diuji dan menjelaskan hubungan dua perubah atau lebih. Hipotesis juga 

dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan penelitian. 

H0: Tidak terdapat pengaruh antara program Bogor Kasohor terhadap minat  

       pendengar Radio Megaswara Bogor. 

H1: Terdapat pengaruh antara program Bogor Kasohor terhadap minat 

pendengar.  

       Radio Megaswara Bogor. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:8) metode 

penelitian kuantitaif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada sampel 

filasafat postivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik, dengan tujuan untuk manguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan 

adalah survei, yaitu metode riset dengan menggunakan kuisoner sebagai instrument 

pengumpulan datanya. Sementara jenis atau tipe riset yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksplanasi. Eksplanasi yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi 

sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh suatu 

variable dengan yang lain. 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma postivistik. Paradigma 

ini adalah tradisi pemikiran Perancis dan Inggris yang antara lain diilhami oleh David Hume, 

John Locke dan Berkeley yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan dan 

memandang pengetahuan memiliki kesamaan hubungan dengan pandangan aliran filsafat yang 

dikenal dengan nama postivisme, serta sering kali juga disebut dengan berbagai label lain 

seperti empirisme, behaviorisme, naturalism dan sainsisme. 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan, Teknik yang digunakan peneliti dengan pemanfaatan literature 

atau buku-buku penelitian-penelitian sebelumnya, dan telaah dokumen yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti. 

2. Penelitian Lapangan, Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan. 

Meliputi kegiatan survey di lokasi penelitian, yaitu dengan cara penyebaran kuisoner. 

 

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing 

variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. 

Dalam penelitian ini, definisi operasional dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 2. Definisi Operasional 
No. Variabel Definisi Indikator Skala 

1.  Program Radio 
(X) 

Program radio 
didefinisikan sebagai 
pesan atau rangkaian 
pesan yang disajikan 
dalam berbagai bentuk 
atau segala hal yang 
ditampilkan stasiun 
penyiaran untuk 
memenuhi kebutuhan 
audiennya 

-Kepribadian 
penyiar 
-Musik 
-Materi  

Ordinal 

2. Minat 
Pendengar 
(Y) 

Minat pendengar 
didefinisikan sebagai 
rasa ketertarikan pada 
suatu hubungan antara 
diri sendiri dengan 
sesuatu yang ada di 
luar diri. 

-Frekuensi 
-Durasi 
-Hubungan 
antara 
individu 
dengan media 

Ordinal 

 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian (Bungin: 

2005). Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah pendengar Radio Megaswara 

Bogor. Tercatat dari data A.C Nielsen, jumlah pendengar Radio Megswara Bogor sebanyak 

999.000 orang. 

Sampel adalah wakil dari semua unit strata dan sebagianya yang ada di dalam populasi 

(Bungin: 2005). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampel Purposive Sampling, 
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yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. 

Kriteria sampel pada penelitian in sebagai berikut: 1) Pendengar Radio Megaswara Bogor, 2) 

Mengetahui program Bogor Kasohor, 3) Pendengar program Bogor Kasohor 

Kemudian untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Taro Yamane sehingga 

diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh 

tersebut peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS 

20 for windows yang didahulukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 

 

 

PEMBAHASAN 

Analisis Data Pribadi Responden 

 

Untuk mengetahui data pribadi responden, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

yang berkaitan dengan salah satu aspek kehidupan pribadi responden antara lain: jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Dan data responden dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 3. 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Kategori Jumlah Persentase 

1. Laki-laki 63 63% 

2. Perempuan 37 37% 

Total 100 100% 
Sumber: Hasil penyebaran kuisoner online 

 
Tabel 4.  

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No. Kategori Jumlah Persentase 

1. 20 - 25 Tahun 67 67% 

2. 26 - 30 Tahun 15 15% 

3. 31 - 35 Tahun 8 8% 

4. > 35 Tahun 10 10% 

Total 100 100% 
Sumber: Hasil penyebaran kuisoner online 
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Tabel 5.  
Karakteristik RespondenBerdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

No. Kategori Jumlah Persentase 

1. SLTA 42 42% 

2. Diploma 8 8% 

3. Sarjana 40 40% 

4. Lain-lain 10 10% 

Total 100 100% 
Sumber: Hasil penyebaran kuisoner online 

 

Tabel 6.  
Karakteristik RespondenBerdasarkan Pekerjaan 

 

No Kategori Jumlah Persentase 

1 Mahasiswa 47 47% 

2 Karyawan 25 25% 

3 Wiraswasta 14 14% 

4 Lain-lain 14 14% 

Total 100 100% 
Sumber: Hasil penyebaran kuisoner online 

 

Analisis Data Variabel Penelitian 

Program Bogor Kasohor (X) 

Tabel 7. 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel X (Program Bogor Kasohor) 
 

No. Daftar Pernyataan 
Jawaban Responden 

SKOR 
TOTAL SS (5) S (4) CS (3) TS (2) 

STS 
(1) 

1. 
Bahasa yang digunakan mudah 
dipahami 

32 
(32%) 

51 
(51%) 

15 
(15%) 

2 
(2%) 

0 
100 

(100%) 

2. 
Gaya penyiar dalam 
menyampaikan informasi menarik 

28 
(28%) 

56 
(56%) 

16 
(16%) 

0 0 
100 

(100%) 

3. 
Selera humor penyiar membuat 
pendengar terhibur 

25 
(25%) 

51 
(51%) 

20 
(20%) 

3 
(3%) 

1 
(1%) 

100 
(100%) 

4. 
Pengetahuan penyiar membuat 
informasi yang disampaikan 
menarik 

28 
(28%) 

51 
(51%) 

19 
(19%) 

2 
(2%) 

0 
100 

(100%) 
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5. 

Lagu mancanegara yang diputar 
dapat menarik pendengar untuk 
mendengarkan program Bogor 
Kasohor 

24 
(24%) 

42 
(42%) 

20 
(20%) 

12 
(12%) 

2 
(2%) 

100 
(100%) 

6. 

Lagu Indonesia yang diputar dapat 
menarik pendengar untuk 
mendengarkan program Bogor 
Kasohor 

42 
(42%) 

46 
(46%) 

12 
(12%) 

0 0 
100 

(100%) 

7. 

Lagu Daerah yang diputar dapat 
menarik pendengar untuk 
mendengarkan program Bogor 
Kasohor 

43 
(43%) 

41 
(41%) 

13 
(13%) 

3 
(3%) 

0 
100 

(100%) 

8. 
Lagu yang disajikan adalah lagu-
lagu up date 

27 
(27%) 

50 
(50%) 

18 
(18%) 

4 
(45%) 

1 
(1%) 

100 
(100%) 

9. 
Informasi tentang Bogor yang 
disampaikan menarik 

36 
(36%) 

51 
(51%) 

12 
(12%) 

0 
1 

(1%) 
100 

(100%) 

10. 
Informasi tentang Bogor dapat 
mempengaruhi kebutuhan 
informasi pendengar 

40 
(40%) 

42 
(42%) 

17 
(17%) 

1 
(1%) 

0 
100 

(100%) 

11. 
Informasi yang disajikan menarik 
pendengar untuk mendengarkan 
program Bogor Kasohor 

34 
(34%) 

52 
(52%) 

13 
(13%) 

1 
(1%) 

0 
100 

(100%) 

12. 
Informasi yang disajikan adalah 
info up date 

31 
(31%) 

53 
(53%) 

14 
(14%) 

2 
(2%) 

0 
100 

(100%) 

Keterangan: SS: Sangat Setuju, S : Setuju, CS: Cukup Setuju, TS : Tidak Setuju, STS : Sangat Tidak Setuju 

Sumber: Hasil penyebaran kuisoner online 

 

Dalam penelitian ini variabel program Bogor Kasohor termasuk variabel X, yaitu variabel 

bebas atau variabel independen. Dimana dalam variabel X ini terdiri atas 3 indikator, yaitu: 

kepribadian penyiar, musik dan materi. Berikut ini merupakan tanggapan 100 responden 

terhadap 12 butir pernyataan untuk variabel X (Program Bogor Kasohor) dan diukur 

menggunakan skala likert dapat dilihat pada tabel diatas. 

Berdasarkan hasil analisis variabel penelitian yaitu variabel Program Bogor Kasohor (X) 

dapat disimpulkan bahwa Program Bogor Kasohor mempunyai kualitas yang baik menurut 

pendengarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang cukup besar dari jawaban positif 

para responden mengenai penilaian terhadap program Bogor Kasohor.Dibuktikan dengan hasil 

rata-rata jawaban responden yang memilih setuju di setiap pernyataan kuisoner.   
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Minat (Y) 

Tabel 8. 
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Y (Minat) 

 

No. Daftar Pernyataan 
Jawaban Responden SKOR 

TOTAL SS (5) S (4) CS (3) TS (2) STS (1) 

1. 

Mendengarkan program 

Bogor Kasohor dalam satu 

bulan lebih dari 1 kali 

27 

(27%) 

52 

(52%) 

17 

(17%) 

3 

(3%) 
1 (1%) 

100 

(100%) 

2. 

Berperan aktif melalui SMS 

dalam satu bulan lebih dari 1 

kali  

10 

(10%) 

36 

(36%) 

26 

(26%) 

23 

(23%) 
2 (2%) 

100 

(100%) 

3. 
Mendengarkan program 

Bogor Kasohor ≥ 2 jam 

16 

(16%) 

44 

(44%) 

29 

(29%) 

10 

(10%) 
1 (1%) 

100 

(100%) 

4. 
Telah mengikuti program 

Bogor Kasohor ≥ 1 tahun 

16 

(16%) 

41 

(41%) 

25 

(25%) 

17 

(17%) 
1 (1%) 

100 

(100%) 

5. 
Responden ikut bernyanyi 

lagu yang sedang diputar 

25 

(25%) 

48 

(48%) 

24 

(24%) 

3 

(3%) 
0 

100 

(100%) 

6. 

Responden dapat memberikan 

opini terhadap informasi yang 

disampaikan 

19 

(19%) 

59 

(59%) 

21 

(21%) 

1 

(1%) 
0 

100 

(100%) 

7. 

Responden dapat 

berpartisipasi dalam 

menyampaikan salam dan 

request lagu 

36 

(36%) 

45 

(45%) 

15 

(15%) 

4 

(4%) 
0 

100 

(100%) 

8. 

Responden tetap 

mendengarkan selama siaran 

berlangsung 

28 

(28%) 

54 

(54%) 

15 

(15%) 

3 

(3%) 
0 

100 

(100%) 

Sumber: Hasil penyebaran kuisoner online 

Keterangan: SS: Sangat Setuju, S : Setuju, CS: Cukup Setuju, TS : Tidak Setuju, STS : Sangat Tidak Setuju 
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 Dalam penelitian ini variabel minat termasuk variabel Y, yaitu variabel terikat atau 

variabel dependen. Dimana dalam variabel Y ini terdiri atas 3 indikator, yaitu : frekuensi, durasi 

dan atensi. Ketiga indikator tersebut untuk mengukur minat pendengar terhadap program 

Bogor Kasohor. Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap 8 butir pernyataan 

untuk variabel Y (Minat) dengan total 100 responden dan diukur menggunakan skala likert, 

dapat dilihat pada tabel diatas. 

 Berdasarkan hasil analisis variabel penelitian yaitu variabel Minat (Y) dapat disimpulkan 

bahwa minat pendengar Radio Megaswara Bogor terhadap Program Bogor Kasohor cukup 

baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang cukup besar dari jawaban positif para 

responden mengenai penilaian terhadap program Bogor Kasohor. 

 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya satu pengaruh 

variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Uji regresi linear 

sederhana dalam penelitian ini dilakukan pada 100 responden pendengar Radio Megaswara 

Bogor. Hasil analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS dapat dilihat 

pada table berikut :  

Tabel 9. 
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3,033 3,189  ,951 ,344 

PROGRAM ,561 ,064 ,661 8,717 ,000 

a. Dependent Variable: MINAT 

Sumber : Hasil uji regresi linear sederhana dengan SPSS 

Tabel 9 di atas menjelaskan bahwa diketahui nilai constant (a) sebesar 3,033 sedangkan 

nilai program (b atau koefisien regresi) sebesar 0,561. Dari data tersebut sehingga persamaan 

regresi nya adalah : 

Y = a + bX 
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Y = 3,033 + 0,561X 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konstanta (a) sebesar 3,033, artinya jika nilai variabel bebas X sama dengan nol, maka nilai 

konsisten variabel program sebesar 3,033. Selain itu, nilai konstanta tersebut juga 

menyatakan bahwa minat pendengar Radio Megaswara Bogor dalam keadaan positif. 

2. Koefisien regresi pengaruh program Bogor Kasohor terhadap minat pendengar Radio 

Megaswara Bogor (b) sebesar 0,561 menyatakan bahwa jika setiap penambahan 1% (1 

satuan) nilai program, maka akan mempengaruhi minat pendengar Radio Megaswara Bogor 

bertambah sebesar 0,561. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara 

variabel program dengan variabel minat. Semakin meningkat nilai program maka akan 

semakin meningkat minat pendengar Radio Megaswara Bogor. 

 

Tabel 10. 
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Model Summary 

M

odel 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,661a ,437 ,431 3,551 

a. Predictors: (Constant), PROGRAM 

Sumber : Hasil uji regresi linear sederhana dengan SPSS 

 

Dari hasil tersebut dapat diketahui : 

1. Nilai R pada tabel sebesar 0,661 atau 66,1%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara 

variabel program (X) terhadap minat (Y).  Jika dilihat pada tabel interpretasi koefisien 

korelasi, maka R tabel sebesar 0,661 termasuk kategori hubungan yang kuat. Dengan kata 

lain, hubungan antara variabel program (X) terhadap minat (Y) kuat. 

2. Nilai R Square pada tabel sebesar 0,437 atau 43,7%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

pengaruh program (X) terhadap minat (Y) sebesar 43,7% sedangkan sisa nya sebesar 56,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dengan kata lain, Pengaruh Program Bogor 

Kasohor Terhadap Minat Pendengar Radio Megaswara Bogor sebesar 43,7%. 
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3. Addjusted R Square sebesar 0,431 atau 43,1% merupakan faktor minat pendengar Radio 

Megaswara Bogor dipengaruhi oleh program Bogor Kasohor, sedangkan sisa nya 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. 

4. Standard Error for The Estimate artinya mengukur variasi dari nilai yang diprediksi atau 

disebut juga dengan standard deviasi. Dalam penelitian ini standard error for the estimate 

sebesar 3,551. Semakin kecil standar deviasi maka semakin baik. 

 

Tabel 11. 
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Const

ant) 
3,033 3,189 

 
,951 ,344 

PROGR

AM 
,561 ,064 ,661 

8,71

7 
,000 

a. Dependent Variable: MINAT 

Sumber : Hasil uji regresi linear sederhana dengan SPSS 

 

Berdasarkan tabel 11, diperoleh nilai t hitug 8,717 > t table 1,660. Dan nilai signifikasi (Sig.) 

0,00 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya “Program 

(X) berpengaruh signifikan terhadap Minat (Y)”. 

Penelitian ini mengenai pengaruh suatu program radio terhadap minat pendengarnya. 

Dimana dalam penelitian ini digunakan 2 variabel, yaitu variabel program (X) dan variabel 

minat (Y). Penelitian berfokus pada “Pengaruh Program Bogor Kasohor Terhadap Minat 

Pendengar Radio Megaswara Bogor”. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 100 

kuisoner secara online kepada pendengar Radio Megaswara Bogor. 
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Dari hasil data kuisoner yang diperoleh dan juga hasil olah data menggunakan software 

SPSS 20, diketahui kuisoner sebanyak 20 butir pernyataan telah dinyatakan valid setelah diuji 

validitasnya. Dimana hasil uji validitas sesuai dengan kriteria uji validatas yaitu nilai r hitung > 

r tabel. Kemudian hasil uji relibialitas dari 20 butir pernyataan juga dinyatakan reliabel. Karena 

sesuai dengan kriteria yang ada. Dimana nilai alpha (0,899) > 0,60. Dan tingkat reliabilitasnya 

sangat reliabel. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara 

program Bogor Kasohor terhadap minat pendengar Radio Megaswara Bogor, yang dibuktikan 

dengan hasil pengolahan data regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS 

20. Adapun hasilnya yaitu nilai koefisien regresi pada penelitian adalah Y = 3,033 + 0,561X. 

Persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar 3,033 mengandung arti nilai 

konsisten variabel program sebesar 3,033. Dan koefisien regresi X sebesar 0,561 menyatakan 

bahwa setiap penambahan 1% (1 satuan) nilai program, maka nilai minat bertambah sebesar 

0,561. Dan koefisien regresi bernilai posotif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X 

(program) berpengaruh positif terhadap variabel Y (minat). Dengan kata lain, Program Bogor 

Kasohor berpengaruh posotif terhadap Minat Pendengar Radio Megaswara Bogor. 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi juga diperoleh nilai determinasi (R2) sebesar 0,437 

artinya variabel terikat atau variabel Y (minat pendengar) dipengaruhi sebesar 43,7% oleh 

variabel bebas atau variabel X (Program Bogor Kasohor), sedangkan sisanya sebesar 56,3% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang berada di luar penelitian ini. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui  nilai t hitug sebesar 8,717 > t table 1,660. 

Dan nilai signifikasi (Sig.) 0,00 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima, yang artinya “Program Bogor Kasohor (X) berpengaruh signifikan terhadap Minat 

Pendengar Radio Megaswara Bogor (Y)”. 

Selain penjabaran diatas, berdasarkan hasil dari kuisoner yang telah diisi oleh pendengar 

Radio Megaswara Bogor, terbukti sesuai dengan suatu rumusan dalam dunia penyiaran yaitu 

program yang baik akan mendapatkan pendengar atau penonton yang lebih besar, sedangkan 

acara yang buruk tidak akan mendapatkan pendengar atau penonton. Program Bogor Kasohor 

mempunyai kualitas positif dalam mempengaruhi minat pendengarnya. Hal tersebut juga dapat 

dilihat dari persentase yang cukup besar dari jawaban positif para responden mengenai 
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penilaian terhadap program Bogor Kasohor. Pada kuisoner penelitian, terdapat beberapa 

indikasi bagi responden untuk menilai program Bogor Kasohor, seperti yang telah disebutkan 

sebelum nya, indikasi tersebut berupa kepribadian penyiar, pemilihan musik atau lagu dan 

materi. Dimana ketiga indikasi tersebut mempengaruhi minat pendendengarnya sebesar 

43,7%. Dari ketiga indikasi tersebut, indikasi mengenai kepribadian penyiarlah yang sangat 

mempengaruhi minat pendengar Radio Megaswara Bogor 

Kemudian berdasarkan teori Uses and Gratifications yang dikemukakan oleh Elihu Katz, 

Jay Blumer dan Michael Gurevitch, dimana teori ini meneliti asal mula kebutuhan secara 

psikologis dan social yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-

sumber lain yang membawa pada pola terpaan media yang berlainan dan menimbulkan 

pemenuhan kebutuhan akibat-akibat lain, termasuk yang tidak diinginkan. Melalui pendekatan 

teori Uses and Gratificatios, hasil penelitian menunjukan bahwa program Bogor Kasohor dapat 

mempengaruhi secara signifikan minat pendengar. Hal ini dapat berarti bahwa dengan adanya 

minat audience untuk memilih mendengarkan program Bogor Kasohor, audience mempunyai 

motif ataupun harapan tertentu untuk memnuhi kebutuhan yang mereka inginkan seperti 

informasi dan hiburan. Hal tersebut juga dilihat dari atensi audiens atau pendengar yang cukup 

baik terhadap program Bogor Kasohor. 

 

 

SIMPULAN   

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program Bogor Kasohor terhadap 

minat pendengar Radio Megaswara Bogor. Analisis yang telah dilakukan, dapat menjawab 

tujuan penelitian dengan kesimpulan yaitu: 

Terdapat pengaruh antara variabel Program Bogor Kasohor (X) terhadap Minat Pendengar 

Radio Megaswara Bogor (Y) sebesar 43,7%, jika dilihat pada tabel analisa pengaruh, maka 

pengaruh program Bogor Kasohor terhadap minat Pendengar Radio Megaswara Bogor cukup 

kuat. Sedangkan sisanya sebesar 56,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang berada di luar 

penelitian ini. 
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Program Bogor Kasohor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Pendengar 

Radio Megaswara Bogor, dimana hal ini dijelaskan dengan pengujian parsial. Sehingga dapat 

dikatakan program Bogor Kasohor yang terdiri dari indikator kepribadian penyiar, pemilihan 

musik dan materi mempunyai kualitas positif dalam mempengaruhi minat pendengar. 

Oleh karena itu, aktivitas stasiun radio untuk menarik jumlah audiens atau pendengar 

melalui program siaran merupakan langkah yang tepat dan efektif. Karena program yang baik 

akan mendapatkan audiens atau pendengar yang banyak. Radio Megaswara telah mengelola 

program siaran dengan baik, sehingga dapat meningkatkan minat pendengar untuk 

mendengarkan Radio Megaswara Radio. Dengan demikian, kualitas program ini tetap harus 

dipertahankan dan ditingkatkan. 
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Abstraksi 

Merujuk pada artikel Hamudi, Womanizer merupakan seorang pria yang dapat memahami 
dengan baik apa yang diinginkan dan diharapkan oleh wanita, dan dapat memahami setiap 
sinyal cinta yang dipancarkan oleh seorang wanita serta dapat menjadi siapa saja bagi wanita 
itu. Studi Retorika penelitian ini membedah Film 3 Dara terkait gaya komunikasi pria 
metroseksual tipikal womanizer. Film 3 Dara merupakan film yang menceritakan 3 tokoh laki-
laki yang memiliki karakter womanizer.  Analisis komunikator tipikal womanizer dalam riset 
ini menggunakan teori Retorika. Retorika diartikan sebagai seni berbicara yang dipergunakan 
dalam proses komunikasi antar manusia. Seni berbicara ini berkaitan erat dengan konsep 
womanizer yaitu kategori pria yang mampu menaklukan hati para wanita dengan mudahnya 
namun tidak berniat untuk menjalin hubungan serius dengan lawan jenis. Orientasi womanizer 
hanya untuk kesenangan semata. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis  tipikal 
komunikator womanizer mengenai bagaimana gaya komunikasi dan strategi komunikasi yang 
digunakan di lingkungan sosial mereka dalam berinteraksi. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan fenomenologi Alfred Schuzt dan teori Narsism yang merujuk pada Littlejohn 
(2009). Upaya mengungkap gaya komunikasi kategori pria metroseksual dalam film ini 
menempatkan paradigma konstruktivis. 

Kata Kunci: Retorika,  Narsism,  Gaya Komunikasi, Womanizer 

 

PENDAHULUAN 

Komunikasi merupakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan manusia dan hal 

yang tidak bisa dilepaskan pada diri seseorang. Komunikasi adalah proses penyampaian 

informasi dari komunikator kepada komunikan yang memiliki tujuan tertentu. Kajian 

komunikasi yang paling dekat untuk melihat gaya komunikasi seseorang adalah studi retorika. 
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Retorika diartikan sebagai seni berbicara yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar 

manusia. Seni berbicara ini berkaitan erat dengan konsep womanizer yaitu kategori pria yang 

mampu menaklukan hati para wanita dengan mudahnya namun tidak berniat untuk menjalin 

hubungan serius dengan lawan jenis. Orientasi womanizer hanya untuk kesenangan semata.  

Merujuk pada artikel Hamudi, Womanizer merupakan seorang pria yang dapat memahami 

dengan baik apa yang diinginkan dan diharapkan oleh wanita, dan dapat memahami setiap 

sinyal cinta yang dipancarkan oleh seorang wanita serta dapat menjadi siapa saja bagi wanita 

itu. Pria tipikal womanizer tidak tertarik pada kejelasan hubungan dan memilih untuk tetap 

bebas tanpa ikatan. 

Gaya komunikasi pada pria tipikal womanizer dapat dianalisis menggunakan teori retorika 

karena teori ini bisa mengungkapkan bagaimana pria dengan tipikal womanizer ini 

berkomunikasi dengan para wanita pujaannya. Teori retorika memiliki 3 konsep penting yaitu 

pathos, ethos, dan logos yang bisa dijadikan senjata dalam proses persuasi yang dilakukan oleh 

Pria tipikal womanizer. 

Salah satu film yang mempresentasikan sosok kehidupan pria-pria womanizer adalah film 

3 Dara. Film ini bercerita tentang tiga sahabat yaitu Affandi, Jay dan Richard dengan latar 

belakang berbeda namun memiliki kesamaan aitu mereka tipe pria womanizer dan kurang 

menghargai perempuan walaupun ketiganya memiliki pasangan. Affandi (Tora Sudiro), sudah 

menikah selama 20 tahun dan memiliki seorang anak perempuan yang mandiri. Jay (Adipati 

Dolken) sudah bertunangan namun masih menunda pernikahannya. Richard (Tanta Ginting) 

lebih memilih long distance relationship. 

Gaya komunikasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pada film 3 Dara Berbeda-beda namun 

mereka bertiga dikategorikan sebagai pria-pria dengan tipikal womanizer yang memiliki 

kharisma yang kuat dalam memikat hati wanita. Namun, jika dilihat dari sudut pandang 

komunikasi sangatlah menarik. Penelitian ini bisa mengungkapkan bagaimana gaya seorang 

womanizer saat berkomunikasi dengan para wanita.  

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis  tipikal komunikator womanizer mengenai 

bagaimana gaya komunikasi dan strategi komunikasi yang digunakan di lingkungan sosial 
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mereka dalam berinteraksi. Maka dari itu, penelitian ini dirasa  penting untuk diteliti karena  

bisa menambah pengetahuan baru mengenai kajian terhadap gaya komunikasi seorang tipikal 

komunikator womanizer.  

 

TUJUAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gaya tipikal komunikator 

womanizer dalam berkomunikasi serta berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya. Serta 

strategi komunikasi sepeti apa yang dilakukan oleh komunikator womanizer dalam mengikat 

para hati wanita.  

Setelah mengetahui bagaimana gaya komunikasi yang dilakukan oleh tipikal komunikator 

womanizer diharapkan bisa menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya kajian 

komunikasi pada studi retorika.    

 

KERANGKA TEORI 

Konsep Womanizer 

Womanizer merupakan istilah untuk seorang laki laki atau pria yang sangat baik kepada 

kaum perempuan. Entah dia hanya bermaksud baik atau hanya sekedar menebar pesona, yang 

pasti womanizer sering berhasil membuat perempuan salah tingkah dengan segala 

perhatiannya, dan karena kebaikannya, para womanizer memiliki banyak teman perempuan, 

yang tentu saja dikarenakan keberhasilannya dalam mengambil simpati mereka. Karena 

kebaikannya pula, perlakuan para womanizer kepada teman-teman perempuannya kadang 

sama baiknya dengan perlakuannya terhadap pasangannya sendiri, sehingga terkadang bisa 

membuat salah paham orang-orang yang berada di sekelilingnya, terlebih lagi jika diketahui 

oleh pasangannya. Jika dia kurang dapat dimengerti dan mengontrol womanizer, kemungkinan 

besar akan terjadi pertengkaran diantara mereka. 

Dalam kehidupan womanizer, dia belum tentu memiliki sifat playboy, tapi playboy sudah 

pasti womanizer, karena womanizer pada dasarnya hanya berniat baik kepada perempuan, 
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sedangkan playboy dari awal sudah tahu bahwa niatnya jahat tetapi tetap dilakukan kepada 

kaum perempuan. jadi, womanizer belum tentu laki-laki yang tidak baik. 

Womanizer cenderung suka menyombongkan segala kelebihan yang ada di dirinya. entah 

itu harta kekayaannya (yang seringkali sebagian besar masih berasal dari orangtua), 

keahliannya dalam bidang tertentu, dan lain-lain. Tetapi, tidak semua dari mereka benar-benar 

to the point ketika sedang menjalankan aksinya. Tak jarang mereka melakukannya secara 

terselubung, menyelipkan di sela-sela pembicaraan atau memamerkannya hanya dengan 

bahasa tubuh, dan dengan kadar yang berbeda-beda pula. Tujuannya tentu saja untuk membuat 

kaum perempuan tambah terkagum-kagum dengan si womanizer ini. 

Womanizer sangat mencintai ibunya, ibunya adalah segala-galanya bagi womanizer, 

bahkan melebihi semua wanita di kehidupannya, termasuk pacar atau istrinya. sekali ibunya 

berkata sesuatu, selalu dituruti oleh si womanizer ini. Dapat dikatakan dia (womanizer) seolah-

olah menjadi robot dadakan ketika sudah berhadapan dengan ibunya. Kebanyakan dari 

womanizer termasuk cowok yang supel dan mudah bergaul dengan siapa saja, termasuk kaum 

perempuan. Mereka bukan termasuk cowok yang sok cool dan jual mahal. Mungkin inilah salah 

satu kelebihan womanizer. Mereka tidak memilih-milih teman dalam bergaul dengan 

lingkungan sekitarnya. 

Womanizer mempunyai teknik khusus yang efektif untuk membuat wanita tanpa sadar jadi 

membutuhkannya, kemudian menjadi bersimpati, lalu menyukainya, dan seterusnya. bahkan 

mungkin saking seringnya ia melakukan teknik terselubung itu, sering dia melakukannya tanpa 

bermaksud apa-apa. 

Konsep Dasar Gaya Komunikasi 

Gaya komunikasi adalah jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang 

seseorang sepenuhnya sebagai suatu kepribadian unik. Hal ini mempengaruhi hubungan 

hubungan seseorang, karir dan kesejahteran emosional. Dengan memahami gaya komunikasi 

akan memungkinkan seseorang bekerja pada aspek yang dapaty dilihat sebagai sesuatu yang 

negatif. 
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Setiap orang memiliki gaya komunikasi masing-masing. Menurut Norton (1983) gaya 

komunikasi dibagi menjadi sepuluh, yaitu (a) Dominan, Komunikator dominan dalam 

berinteraksi. Orang seperti ini cenderung ingin menguasai pembicaraannya (b) Dramatic, 

Dalam hal berkomunikasi cenderung berlebihan, menggunakan hal-hal yang mengandung 

kiasan, metaphora, cerita, fantasi dan permainan suara (c) Animated Expresive , Komunikator 

cenderung menggunakan bahasa nonverbal untuk memberi warna dalam berkomunikasi, 

seperti kontak mata, ekspresi wajah, gesture dan gerak badan (d) Open , Komunikator bersikap 

terbuka, ramah tamah gregarious, tidak ada rahasia dan approachable, sehingga timbul rasa 

percaya dan terbentuk komunikasi dua arah (e) Argumentative , Komunikator cenderung suka 

berargumen dan agresif dalam berargumen (f) Relaxed, Komunikator lebih tenang, sabar dan 

menyenangkan (g) Friendly, Komunikator mampu bersikap positif dan saling mendukung 

terhaap orang lain (h) Attentive, Komunikator berinteraksi dengan orang lain demgan menjadi 

pendengar yang aktif, empati dan sensitif (i) Precise, Komunikator lebih fokus pada ketelitian, 

dokumentasi dan bukti dalam informasi dan argumentasi dan (j) Impression Leaving, 

Kemampuan seorang komunikator dalam membentuk kesan pada pendengarnya.  

Ada empat tipe dasar yang digunakan untuk menggambarkan gaya komunikasi seseorang 

a) Komunikasi Pasif 

Seseorang dengan komunikasi pasif ini tidak pernah membela diri sendiri, jika seorang 

komuniktor pasif, mereka akan mengindari untuk mengungkapkan pikiran, perasaan dan 

opininya. Ketika seseorang mengekspresikan perasaan sendiri dengan cara meminta maaf 

yang terkadang diabaikan oleh orang lain. Bahkan sebagai komunikator pasif, seseorang 

akan mengizinkan orang lain untuk mengambil keuntungan dengan melanggar hak-hak diri 

sendiri. Akibatnya, seseorang dengan tipe seperti ini akan merasa cemas, terjebak dan putus 

asa karena dirinya berada diluar kendali hidup. Perilaku seseorang dengan tipe ini 

membiarkan orang lain untuk mendominasi. Komunikator pasif ini dapat menjadi 

komunikator yang lebih kuat dengan menegaskan dirinya sendiri. 

b) Komunikasi Agresif 

Seseorang dengan tipe ini akan tetap mempertahankan diri sendiri secara langsunng namun 

terkadang berperilaku tidak pantas. Komunikasi verbalnya terkesan melecehkan dan 
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melanggar hak orang lain. Pribadi agresif juga berasal dari rassa rendah diri yang 

dilampiaskan dalam bentuk dominasi kekuaaan. Sebagai komunikator agresif, seseorang 

mencoba untuk mendominasi dan mengancam, sering mengkritik dan menyalahkan 

lemahnya orang lain untuk mendapat kekuasaan. Bahasa tubuhnya terlihat sombong dan 

cepat marah kalau tidak sesuai dengan keinginan. Sebagai hasilnya, si Agresif ini akan 

dijauhi orang lain dan merasa lepas kendali.  

c) Komunikasi Pasif-Agresif 

Tipe ini tidak berhubungan langsung dengan masalah. Mereka tampaknya tidak memiliki 

masalah dengan orang lain, sedangkan secara tidak langsung mengekspresikan kemarahan 

Anda dan frustasi. Sebagai komunikator Pasif-Agresif, seseorang ini menggunakan 

sarkasme, penolakan dan bahassa tubuh yang membingungkan. Komunikator ini, 

menghindari konfrontasi langsung, namun berupaya untuk mendapatkan bahkan melalui 

manipulasi. Mereka sering merasa tidak berdaya dan kesal. Mereka sering mengatakan “ya” 

ketika mereka benar-benar ingin mengatakan “tidak”. Pasif-Agresif komunikator sering 

sarkatis dan berbicara tidak baik tentang orang-orang di belakang punggung mereka. 

d) Komunikasi Tegas 

  Seorang komunikator dikatakan kuat jika memiliki tipe ini. Jika seorang komunikator tegas, 

maka mereka akan efektif menyatakan pikiran dan perasaan secara jelas dan hirmat. Mereka 

menangani masalah tanpa melanggar atau mengasingkan orang lain. Mereka cenderung 

memiliki sehat harga diri yang tinggi. Sebagai komunikator tegas, bahasa tubuhnya pun 

tenang, kontrol diri dan mendengarkan aktif. 

Caroon B. Goode mengemukakan 4 gaya komunikasi, yang meliputi;  

a) Gaya behavior, dimana komunikan yang memiliki gaya behavior tersebut lebih menyenangi 

kebebasan ekspresi diri  

b) Gaya kognitif, orang seperti ini membutuhkan pengakuan dan pemahaman. Pemahaman 

mereka, orang yang berpikir serius  

c) Gaya interpersonal, orang seperti ini membutuhkan apresiasi dalam komunikasi, mereka 

sangat menuntut kejujuran  
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d) Gaya afektif, orang seperti ini dinamakan juga sebagai seorang yang visioner atau bahkan 

juga disebut pemimpi. 

 

Konsep Dasar Retorika 

Retorika sebagai salah satu cabang ilmu mempunyai peranan yang sangat menentukan 

dalam kehidupan bertutur. Menguasai ilmu retorika dan keterampilan dalam mempergunakan 

bahasa secara tepat, dapat meningkatkan kemampuan, dan dapat mengalami kesuksesan 

dalam hidup. Sejak jaman Yunani-Romawi sampai sekarang para ahli filsafat dan ilmu 

pengetahuan mengemukakan pandanganpandangan tentang retorika. Secara rinci konsep 

retorika diuraikan sebagai berikut. Syafi’ie (1988: 1) menyatakan secara etimologis kata 

retorika berasal dari bahasa Yunani “Rhetorike” yang berarti seni kemampuan berbicara yang 

dimiliki oleh seseorang. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa retorika merupakan aktivitas 

manusia dengan bahasanya yang terwujud dalam sebuah kegiatan berkomunikasi.  

Aristoteles (Syafi’ie, 1988: 1) memandang retorika sebagai “the facult of seeing in any 

situation the available means of persuasion”. Menurut pengertian ini, Aristoteles mengartikan 

retorika adalah kemampuan untuk melihat perangkat alat yang tersedia untuk mempersuasi. 

Kemampuan melihat dalam pengertian ini ditafsirkan sebagai kemampuan untuk memilih dan 

menggunakan. Alat perangkat yang tersedia berupa bahasa dan segala aspeknya. Jadi, retorika 

menurut Aristoteles adalah kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dalam 

situasi tertentu secara efektif untuk mempersuasi orang lain. Persuasi dalam pengertian ini 

diartikan secara positif, yaitu menjadikan orang lain mengetahui, memahami dan menerima 

maksud yang disampaikan sebagai pesan atau isi komunikasi.  

Retorika dipandang sebagai studi yang paling sentral dalam berbagai studi kemanusiaan. 

Oleh sebab itu, pada awalnya retorika memang diartikan sebagai kesenian untuk berbicara 

baik, yang dicapai berdasarkan bakat alam dan keterampilan teknis. Dewasa ini retorika 

diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik, yang dipergunakan dalam proses komunikasi 

antarmanusia. Dalam hal ini kesenian berbicara tersebut bukan berarti berbicara lancar tanpa 

adanya jalan pikiran yang jelas dan tanpa isi dari berbicara itu sendiri, melainkan suatu 
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kemampuan untuk berbicara atau berpidato dengan singkat, jelas, padat, dan mengesankan 

(Hendrikus, 1991: 14).  

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa (a) retorika merupakan ilmu 

yang mempelajari kepandaian berbicara di depan umum; (b) retorika merupakan bertutur 

secara efektif dengan menggunakan bahasa lisan maupun tulisan sebagai media atau bahan 

dasar dalam mengungkapkan gagasan; (c) retorika merupakan ilmu yang mempelajari untuk 

menyusun komposisi katakata agar bisa memberikan pesan dengan baik kepada audience. 

Lebih daripada itu, retorika juga sangat penting bagi kehidupan keseharian tiap manusia untuk 

berinteraksi dengan orang lain. Adapun dalam berkomunikasi terdapat unsur persuasi yang 

bertujuan untuk mengubah tingkah laku. 

Teori retorika berpusat pada pemikiran mengenai retorika yang disebut Aristoteles 

sebagai alat persuasi yang tersedia. Maksudnya seorang pembicara yang tertarik untuk 

membujuk khalayaknya harus mempertimbangkan tiga bukti 

retoris: logika (logos), emosi (pathos) dan etika atau kredibilitas (ethos). Ketiga bukti 

retoris teresebu disebut sebagai segitiga retorika. 

Ethos 

Ethos adalah komponen di dalam argumen yang menegakkan kepercayaan pendengar 

terhadap kompetensi sang pembicara. Dalam prinsip persuasi  bisa termasuk ke dalam prinsip 

otoritas dan rasa suka. Wawasan, etika dan karakter orang yang menyampaikan argumen 

haruslah meyakinkan. Pembuktian etis (ethical proof) menurut Aristoteles berpulang kepada 

kredibilitas 

dari komunikator tersebut. Persuasi yang baik tidak hanya mengandalkan kata-kata yang baik 

semata, melainkan bahwa komunikatornya sendiri juga harus ‘terlihat’ memiliki kredibilitas. 

Karena seringkali khalayak sudah cukup terpesona kepada seseorang, bahkan sebelum orang 

tersebut melakukan persuasi.  

Etika adalah bagian filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang yang baik, berbuat 

baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup. Belajar etika merupakan langkah 
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terakhir dalam proses pendidikan dan pengertian akan sistem itu sebagaimana adanya dan 

cara kita menyesuaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip khusus kita (Solomon C Robert, 1987: 2). 

Jadi, dalam hal ini etika merupakan studi yang mempelajari tata perilaku yang baik dan buruk 

atau menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan.  

Aristotelels dan Plato (dalam Solomon C Robert, 1987: 5) menjelaskan etika berasal dari 

kata Yunani ethos yang berarti “sifat” atau “adat” dan ethika. Jadi, etika merupakan bagian dan 

pengertian dari ethos, usaha untuk mengerti tata aturan sosial yang menentukan dan 

membatasi tingkah laku manusia. Dari uraian berikut dapat disimpulkan bahwa etika adalah 

usaha untuk mengerti tata aturan sosial dan membatasi tingkah laku kita.  

Etika meliputi semua tindak tanduk pribadi dan sosial yang dapat diterima, mulai dari tata 

aturan “sopan-santun sehari-hari” hingga pendirian yang menentukan jenis pekerjaan kita, 

siapa yang menjadi sahabat-sahabat kita, dan cara-cara kita berhubungan dengan keluarga dan 

orang lain. Moralitas merupakan bagian dari hukum etika. Moralitas terdiri dari hukum dasar 

suatu masyarakat yang paling hakiki dan sangat kuat (Solomon C Robert, 1987: 7). Filsafat 

Eropa dan Amerika modern, “etika” kerap dipersamakan dengan “filsafat moral” dan filsuf yang 

belajar etika disebut “filsuf moral”. Hal ini sendiri menunjukkan ethos kita dan juga 

menunjukan kenyataan bahwa kita cenderung bersifat majemuk dalam menghadapi persoalan-

persoalan hidup yang beragam dan menentukan mana yang dapat dianggap tingkah laku 

pribadi dan sosial yang dapat diterima. Jadi, moralitas menjadi pusat etika dan pembicaraan 

prinsip-prinsip moral ada untuk merumuskan etika saja. Moral bukan keseluruhan etika, tetapi 

persoalan pokok dalam etika (Solomon C Robert, 1987: 7).  

Berkaitan dengan pentingnya etika dalam retorika ini, Rober L.Scott dalam bukunya yang 

berjudul “The Speaker’s Reader’s Concepts in Communication” menjelaskan tiga persyaratan 

etika yang harus diperhatikan komunikator dalam menyampaikan pesan komunikasi yaitu: (1) 

bertanggung jawab dalam pemilihan unsur-unsur persuasif, menyadari kemungkinan berbuat 

salah; (2) berusaha mengetahui dan menyadari secara jujur akan kerugian yang timbul sebagai 

akibat keangkuhan dan kecurangan diri sendiri; dan (3) toleransi terhadap mereka yang tidak 

setuju terhadap apa yang kita sampaikan (Syafi’ie, 1988: 6). Syafi’ie (1988: 5) menyatakan 
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pentingnya peranan etika dan moral dalam retorika ini lebih nyata oleh karena retorika pada 

hakekatnya mempunyai ciri utama yaitu kebebasan dalam memilih. Komunikator mempunyai 

kebebasan memilih dan menentukan struktur pesan komunikasinya, karena dia mengetahui 

unsur-unsur yang paling efektif dalam proses persuasif. Berdasarkan pengalamanya serta 

pengamatannya terhadap situasi ia dapat memilih dan menentukan unsur-unsur yang efektif 

untuk mempengaruhi audiennya. Ada tiga kategori ethos yaitu: 

1. Phronesis atau kemampuan dan kebijaksanaan yang berarti kepakaran dan kecedasan 

sang pembicara. Kecerdasan lebih kepada persoalan kebijaksanaan dan kemampuan dalam 

berbagi nilai atau kepercayaan antara komunikator dengan khalayaknya. Maksudnya adalah 

khalayak seringkali menilai “kecerdasan” komunikator dari sejauh mana mereka sepakat atau 

memiliki kesamaan cara pikir atau ide dengan komunikator tersebut. Komunikator yang 

cerdas adalah komunikator yang mampu menyesuaikan diri atau mampu membaca cara 

berpikir khalayaknya, untuk kemudian disesuaikan dengan cara berpikirnya. 

2. Arete atau kebaikan dan kehebatan sang pembicara yang dinilai sebagai kredibilitas 

serta reputasinya. Hal ini biasa disebut karakter komunikator. Karakter lebih kepada citra 

komunikator sebagai orang yang baik dan orang yang jujur. Jika seorang komunikator mampu 

memiliki citra sebagai orang yang baik dan jujur, apapun kata-kata yang disampaikan dalam 

persuasinya maka khalayak cenderung lebih mudah untuk percaya. Begitu pula sebaliknya, jika 

komunikator yang bersangkutan memiliki citra yang kurang baik maka sebaik apapun kata-

kata yang disampaikannya tidak akan dipercaya oleh khalayaknya. 

3. Eunoia atau niat baik komunikator kepada audiens-nya. Unsur ini penting karena berkaitan 

dengan penerimaan pendengar terhadap moralitas dan integritas dari orang yang berbicara. 

Niat baik adalah penilaian positif yang coba ditularkan oleh komunikator kepada khalayaknya. 

Seorang komunikator mungkin mampu memperlihatkan kecerdasannya, menunjukkan 

karakter kepribadiannya, akan tetapi belum tentu mampu ‘menyentuh hati’ khalayaknya. Niat 

baik ini biasanya dapat dirasakan oleh hati khalayak. 
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Logos 

Logos adalah isi dari argumen haruslah menggunakan argumentasi logika dan data. Data-

data yang disajikan harusah akurat dan tidak membingungkan. Informasi yang mendalam 

namun mudah dipahami akan semakin meningkatkan dimensi ethos dari sang pembicara. 

Struktur bahasa yang rasional dan proporsional akan ditangkap dengan jelas oleh pikiran para 

pendengar. Kejelasan dari alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat akan mendorong pesan 

dan argumen menjadi semakin persuasif. Persiapan yang matang adalah kuncinya. 

Karl Wallace (Syafi’ie, 1988: 4) mengatakan bahwa unsur pokok retorika adalah rasional 

yang baik. Tanpa adanya unsur rasional ini, pesan yang dikemukakan tidak memiliki kekuatan. 

Disinilah kekuatan retorika untuk menyanggah anggapan bahwa retorika hanya permainan 

bahasa. Aristoteles (Syafi’ie, 1988: 4) menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “Rhetoric“ 

menyebutkan istilah “good reason” yang dikemukakan oleh Karl Wallace itu dengan istilah 

“proof” (pembuktian atau alasan atau argumentasi). Aristoteles mengemukakan bahwa “proof” 

itu mungkin “artistic” dan mungkin pula “inartistic”. Artistic proof menurut Aristoteles di sini 

terdapat tiga macam, yaitu (a) ethical proof (pembuktian/ alasan/ argumentasi yang bersifat 

etis) yang menjanjikan sifat atau karakter yang baik dari pembicara untuk membangun 

kredibilitasnya sebagai penutur, (b) psychological proof (pembuktian/ alasan/ argumentasi 

yang bersifat psikologis) yang membawa auditor (pendengar/ pembaca) ke dalam suasana 

yang menunjang untuk menerima alasan yang dikemukakan penutur, (c) logical proof 

(pembuktian / alasan/ argumentasi yang bersifat logis) yang membuat kasus yang 

dikemukakan atau muncul untuk membuat kasus yang dikemukakan dalam peristiwa 

komunikasi. Dari tiga macam proof ini dapat dilihat bahwa retorika disatu sisi berhubungan 

dengan pembuktian kemungkinan, dan disisi lain retorika berhubungan dengan studi karakter 

manusia. Bertolak dari pendapat-pendapat di atas bahwa bentuk dari rasional dan kelogisan, 

dapat dituangkan dalam sebuah argumen untuk menentukan kelogisan sebuah wacana. Hal 

tersebut karena argumen merupakan salah satu bentuk retorika yang berusaha untuk 

membuktikan, meyakinkan kebenaran dengan menggunakan prinsip-prinsip logika.  

Pathos 



 

580 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

Pathos adalah sisi daya tarik emosional yang menyertai isi argumen dari sisi logos dan 

kompetensi komunikator dari sisi ethos. Penyampaian argumentasi dengan pathos inilah yang 

menguatkan unsur persuasinya. Pathos adalah penentu dari persetujuan pendengar pada 

pemaparan sang pembicara. 

Bujukan yang menyasar kepada segi emosi bisa berupa cara penyampaian pesan yang 

bersemangat dengan bentuk cerita, analogi, atau metafora untuk mengantarkan nilai-nilai 

secara empatik. Pembicara bisa juga menggunakan imajinasi, harapan, bahkan ketakutan dari 

audiens. Kelima prinsip persuasi lainnya bisa dimasukkan disini.  

Di sini komunikator dituntut untuk mampu menyesuaikan suasana emosional yang ingin 

dicapai dalam sebuah persuasi. Komunikator yang cerdas mampu mengendalikan suasana 

emosi yang diinginkan, bukan apa yang diinginkan khalayak, akan tetapi lebih kepada apa yang 

diinginkan oleh komunikator itu sendiri. Dengan mengetahui karakteristik khalayak, 

pemahaman yang mendalam terhadap berbagai macam karakter emosi, diharapkan persuasi 

yang dilakukan dapat berjalan efektif. 

Ketiga dimensi argumentasi yang berupa ethos, logos, dan pathos adalah satu kesatuan 

dalam segitiga retorika yang amat ampuh dalam membujuk atau seni persuasi. Pesan yang 

ingin disampaikan menjadi lebih persuasif dari segi isi atau subyek, pendengar atau pembaca, 

dan persona sang pembicara atau penulis. Audiens membutuhkan ketiga sisi segitiga retorika 

agar yakin terhadap kredibilitas sang komunikator, argumennya logis dan bisa diterima akal 

sehat, serta merasa dipahami sebagai manusia, bukan sekedar sebagai obyek yang sedang 

dipengaruhi. 

Konsep Dasar Narsisme 

Istilah narsisme sudah sering kita dengar dalan keilmuan psikologi, dan istilah ini sudah 

mulai biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari dikalangan kaum muda seperti 

mahasiswa. Namun banyak masyarakat yang kurang memahami istilah narsistik ini, dan asal 

usul munculnya istilah ini. Konsep dan istilah narsisme berawal dari sebuah mitologi Yunani 

kuno tentang seorang pemuda tampan yang bernama Narsisus. Pemuda ini sangat mengagumi 
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dan jatuh cinta pada refleksi gambar dirinya. ia sangat ingin menjamah dan memiliki wajah 

yang dilihatnya dalam air, namun setiap kali ia mengulurkan tangannya untuk meraih refleksi 

dirinya, bayangan itu kemudian menghilang (Harmawan, 1999). 

Secara istilah juga narsisme merupakan cinta kepada diri sendiri yang sangat ekstrim, 

paham yang menganggap bahwa dirinya sendiri sangat superior dan sangat. (Kartono, 2000: 

64-65). Orang yang berperilaku narsisme cenderung menjadi sangat self-consciousness 

(Chaplin, 2003: 451), yakni perhatian yang sangat berlebihan pada diri sendiri dan apabila 

kecenderungan ini semakin gawat maka muncul Imaginary Audience dalam pikirannya. 

Menurut aliran psikoanalisis, narsisme ialah perhatian yang sangat berlebihan kepada diri 

sendiri, dan kurang atau tidak adanya perhatian kepada orang lain. Narsisme ini biasanya 

berlanjut sampai memasuki masa kedewasaan sebagai bentuk fiksasi (Kartono, 2000: 59). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku narsisme adalah perilaku yang 

ditandai dengan kecenderungan untuk memandang dirinya dengan cara yang berlebihan, 

senang sekali menyombongkan dirinya dan berharap orang lain memberikan pujian, selain itu 

tertanam dalam dirinya perasaan paling mampu, paling unik (beda sendiri) dan merasa khusus 

dibandingkan dengan orang lain.  

Ciri- Ciri Perilaku Narsisme 

Sebenarnya setiap orang mempunyai kecenderungan narsisme, akan tetapi kadarnya 

itulah yang berbeda. Ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri narsisme dari Diagnostics and 

Statistik Manual, Fourth Editions Text Revision (Rahmathia, 2012: 1-2) antara lain:  

1. Pengidap narsisme juga yakin kalau dirinya unik dan istimewa, serta berpikiran bahwa tidak 

ada yang bisa menyaingi dirinya. Dia akan merasa lebih tinggi statusnya serta lebih cantik 

atau ganteng dibandingkan dengan yang lain. 

2. Orang narsisme selalu ingin dipuji dan diperhatikan. Mereka kurang peka terhadap 

kebutuhan orang lain, karena yang ada dalam pikirannya adalah dirinya sendiri. 

3. Orang narsisme sangat sensitif terhadap kritikan, kritikan yang kecil bisa berarti besar bagi 

mereka, dan tidak mau disalahkan.  
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4. Orang narsisme membutuhkan pengakuan dari orang lain demi memompa rasa percaya 

dirinya. Inilah rahasia terbesar orang narsisme. Sedangkan menurut Barlow dan Durand 

(2006: 212). 

 

Selain ciri-ciri yang di atas, narsisme juga memiliki ciri-ciri lain diantaranya sebagai 

berikut:  

1. Kurang memiliki empati  

2. Suka foto selfie  

3. Bersikap arogan dengan memakai aksesoris yang berlebihan, seperti gelang, kalung, anting-

anting, dll. Mempunyai fantasi-fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, kecerdasan, 

kecantikan, atau cinta ideal yang tanpa batas.  

Dari ciri-ciri tersebut, karakter narsis sekilas terlihat mirip seperti karakter orang dengan 

rasa percaya diri yang kuat, kurang memiliki sifat empati dan selalu ingin dipuji. Padahal hal 

tersebut tidaklah sama. Orang narsis memang memiliki rasa percaya diri yang kuat, namun rasa 

percaya diri tersebut adalah rasa percaya diri yang tidak sehat, karena hanya memandang 

dirinya yang paling hebat dari orang lain. Di sisi lain, orang dengan rasa percaya diri yang sehat 

tidak mengagung-agungkan dirinya saja, namun juga bisa menghargai orang lain.  

Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Narsisme  

Penyebab pasti gangguan atau perilaku narsisme tidak diketahui. Para peneliti 

mengidentifikasi faktorfaktor perkembangan masa anak-anak dan sikap orangtua yang 

mungkin mendukung terjadinya gangguan kepribadian narsisme antara lain:  

A. Temperamen yang sangat sensitif sejak lahir.  

B. Pujian dan penilaian yang berlebihan dari orang tua.  

C. Penilaian orangtua sebagai tujuan untuk mengatur harga diri mereka.  

D. Sanjungan yang berlebihan yang tidak pernah seimbang dengan kenyataan timbal balik.  

E. Pemberian perhatian yang tidak terduga dari orang tua.  

F. Penyiksaan yang terlalu pada waktu kecil.  

G. Membanggakan penampilan dan bakat orangtua (Barlow dan Durand, 2006: 212).  
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Menurut Kohut dan Kernberg (1978) mengemukakan lebih jauh bahwa kelainan 

kepribadian narsistik lebih mungkin berkembang jika orang tua lalai, menghilangkan nilai, atau 

tidak berempati kepada anak; individu ini akan terus menerus mencari penegasan dari sebuah 

pengidealan dan perasaan megah terhadap diri. Dari uraian tersebut bahwa faktor penyebab 

dari perilaku narsisme adalah temperamen yang sangat sensitif sejak lahir, pujian dan 

penilaian yang berlebihan dari orang tua. Jadi peran orang tua sangat penting dalam menunjang 

kepribadian anak menjadi lebih baik. Adanya kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan 

siswi berperilaku narsisme yaitu faktor lingkungan diantaranya berharap mendapatkan pujian, 

sering selfie, lingkungan pergaulan, dan sosial media. 

 

METODE PENELITIAN  

Sate Padang 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif. 

Menurut Sutopo (2002:34) pendekatan seperti ini tidak bermaksud menguji hipotesis, namun 

memberi penjelasan komprehensif dan mendalam mengenai hasil penelitian. Penelitian ini 

termasuk jenis penelitian kualitatif, di mana data dan temuan disajikan dalam bentuk uraian 

atau deskripsi kata-kata, bukan diuji atau dianalisis dengan angka-angka statistik atau 

matematika. Obyek dikaji melalui penelusuran pustaka, observasi dan pemanfaatan 

dokumentasi tertulis, arsip atau rekaman pidato dari para retor ulung. Data dikumpulkan 

melalui beberapa teknik pengumpulan data, yakni:  

a. Kajian Pustaka. Hal ini dilakukan dengan memperbanyak sumber referensi dan bahan 

pustaka, memungkinkan untuk terkumpul dan teridentifikasinya lebih banyak teori tentang 

retorika. 

b. Observasi, untuk mengamati film 3 Dara. Teknik observasi lazim digunakan untuk menggali 

data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman 

gambar (Sutopo, 2002: 28). Dalam menjaga reliabilitas observasi dilakukan beberapa kali.  
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c. Dokumentasi dalam bentuk rekaman audio visual dapat diunduh melalui sumber internet 

(YouTube).  

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif. Teknik analisis 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Model Analisis Interaktif. Tiga komponen pokok 

analisis (reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan) aktivitasnya dapat dilakukan 

dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, 

dalam proses yang berbentuk siklus. (Sutopo, 2002: 35). Untuk menjamin dan 

mengembangkan validitas data, digunakan teknik trianggulasi data/sumber yaitu 

mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda, dan trianggulasi 

peneliti, yaitu mendiskusikan data yang diperoleh dengan beberapa orang yang cukup 

memahami penelitian. Penggunaan triangulasi data/sumber seperti ini, diharapkan semakin 

meningkatkan kesahihan atau validitasnya (Harahap, 2003: 50). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigma 

konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil 

konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma 

konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam 

tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik.  

Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori 

fakta sosial dan defenisi sosial (Eriyanto 2004:13). Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri 

dari pemikiran Weber, menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku 

alam, karena manusia bertindak sebagai agen yang mengkonstruksi dalam realitas sosial 

mereka, baik itu melalui pemberian makna maupun pemahaman perilaku menurut Weber, 

menerangkan bahwa substansi bentuk kehidupan di masyarakat tidak hanya dilihat dari 

penilaian objektif saja, melainkan dilihat dari tindakan perorang yang timbul dari alasan-alasan 

subjektif. Weber juga melihat bahwa tiap individu akan memberikan pengaruh dalam 

masyarakatnya. Paradigma konstruktivis dipengaruhi oleh perspektif interaksi simbolis dan 

perspektif strukturan fungsional.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Film 3 Dara merupakan film yang bercerita tentang tiga sahabat yaitu Affandi, Jay dan 

Richard dengan latar belakang berbeda namun memiliki kesamaan aitu mereka tipe pria 

womanizer dan kurang menghargai perempuan walaupun ketiganya memiliki pasangan. 

Affandi (Tora Sudiro), sudah menikah selama 20 tahun dan memiliki seorang istri yang kurang 

diberikan perhatian dan cenderung sering mengintimidasi. Jay (Adipati Dolken) sudah 

bertunangan namun masih menunda pernikahannya. Richard (Tanta Ginting) lebih memilih 

long distance relationship dan memiliki beberapa teman kencan. 

Gaya komunikasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pada film 3 Dara Berbeda-beda namun 

mereka bertiga dikategorikan sebagai pria-pria dengan tipikal womanizer yang memiliki 

kharisma yang kuat dalam memikat hati wanita. Namun, jika dilihat dari sudut pandang 

komunikasi sangatlah menarik. Penelitian ini bisa mengungkapkan bagaimana gaya seorang 

womanizer saat berkomunikasi dengan para wanita. Kajian komunikasi yang paling dekat 

untuk melihat gaya komunikasi seseorang adalah studi retorika. Retorika diartikan sebagai seni 

berbicara yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Seni berbicara ini 

berkaitan erat dengan konsep womanizer yaitu kategori pria yang mampu menaklukan hati 

para wanita dengan mudahnya.  

No. Scene dan Tokoh Analisis  

1.  Scene ini memeperlihatkan bahwa pria-pria dengan 

tipe womanizer memiliki kharisma yang sangat luar 

biasa dalam menebarkan pesonanya. Hal ini bisa 

dilihat dari cara mereka berpakaian dan bergaul. 

Biasanya mereka sosok pria yang memiliki kehidupan 

menengah ke atas. Tipe pria womanizer juga bisa 

dikatakan narsis. Sesuai dengan ciri-ciri narsisme dari 

Diagnostics and Statistik Manual, Fourth Editions Text 

Revision.  3 pria tersebut menganggap diri mereka 

unik, istimewa, tidak ada yang menandingi dirinya 

serta selalu ingin diperhatikan.  

2.  Selaras dengan penjelasan konsep womanizer. Para 

Pria di film 3 Dara ini cenderung sering menonjolkan 

kelebihan serta kekuasaan mereka dan menganggap 
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kaum perempuan adalah kamu yang rendah dan hanya 

dijadikan alat pemuas kebutuhan mereka. penjelasan 

ini sesuai dengan salah satu scene dalam film 3 dara. 

Dimana mereka bertiga sedang berada di sebuah 

diskotik dan salah satu diantaranya mengajak pelayan 

untuk menemani mereka selain itu juga mereka 

mengolok-olok wanita itu karena memilki suara yang 

aneh.  

3.  

 

 

 

 

AFFANDI (TORA SUDIRO) 

Berdasarkan konsep womanizer para pria memiliki 

sifat penyayang dan sejatinya tidak ingin menyakiti 

hati perempuan namun dalam film ini. Aspek bukti 

retoris yang seharusnya lebih dominan digunakan oleh 

womanizer adalah pathos yaitu daya tarik emosional 

dan banyak menggunakan metphora dalam 

berkomunikasi sebaliknya tokoh Affandi lebih 

mengutamakan logika atau logos dimana dia selalu 

berfikir logis dan mengesampikan ethos atau etika 

ketika berbicara dengan istrinya atau perempuan 

lainnya. Gaya komunikasi yang diguakan pun 

cenderung gaya komunikasi behavior dan kognitif, 

dimana komunikan yang memiliki gaya behavior 

tersebut lebih menyenangi kebebasan ekspresi diri 

dan dikatakan gaya kognitif karena affandi ini sosok 

bos yang galak dan serius dan membutuhkan 

pemahaman dari karyawan-karyawannya (Caroon B. 

Goode).  Tokoh Affandi bisa digolongkan kedalam 

komunikator agresif karena dia kadangan 

merendahkan lawan bicaranya. Hal ini sesuai dengan 

salah satu scene dimana ia memarahi bawahannya 

dengan nada merendahkan dan perlakukan dia kepada 

istrinya yang tidak pernah dihargai.  

4.  

 

 

 

 

 

Jay merupakan sosok yang khrismatik dan tampan 

serta sudah memiliki tunanagan namun selalu 

menunda pernikhannya. Hal ini sesuai dengan tipikal 

pria womanizer yaitu pria yang mampu menaklukan 

hati para wanita dengan mudahnya namun tidak 

berniat untuk menjalin hubungan serius. Jay adalah 

orang yang tidak mau memiliki komitmen. Namun dia 

sangat menyayangi tunangannya. Aspek retoris yang 
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JAY (ADIPATI DOLKEN) menonjol pada cara berkomunikasinya adalah logos 

atau logika ketika meyakinkan pasangannya namun 

juga tidak mengesampingkan aspek ethos dan pathos-

nya. Karena jay juga bisa menghargai serta bertindak 

romantis pada pasangannya. Gaya komunikasi yang 

dilakukan oleh Jay adalah gaya komunikasi Behavior 

yaitu lebih menyenangi kebebasan ekspresi diri dan 

tidak mau diatur. Jay tergolong komunikator ynag 

pasif-agresif. Komunikator ini, menghindari 

konfrontasi langsung, namun berupaya untuk 

mendapatkan bahkan melalui manipulasi. Mereka 

sering merasa tidak berdaya dan kesal. Mereka sering 

mengatakan “ya” ketika mereka benar-benar ingin 

mengatakan “tidak”. Pasif-Agresif komunikator sering 

sarkatis dan berbicara tidak baik tentang orang-orang 

dibelakang punggung mereka. dan ia sering 

bertengkar dengan pasangannya dan bertindak 

demikian.  

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHARD (TANTA GINTING) 

Sosok Richard bisa dikatakan sosok yang paling 

dekat dengan konsep Pria womanizer karena Richard 

memiliki banyak teman kencan dikala ia jauh dengan 

pacaranya. Selain itu ia juga memiliki lebih dari satu 

pasangan. Orientasi kehidupannya hanyalah 

kesenangan semata dan tidak berniat untuk memiliki 

hubungan yang serius. Konsep narsisme juga sangat 

melekat pada sosok Richard. Ia selalu tebar pesona 

untuk mengikat hati para wanita. Namun jika dianalisis 

melaui aspek retoris sosok Richard lebih dominan 

menggunakan aspek pathos atau daya tarik emosional. 

Namun ia mengesampingkan aspek ethos atau etika 

ketika berbicara dengan wanita. Hal ini dibuktikan 

disalah satu scene ketika ia sedang menggoda pelayan 

dengan Bahasa yang tidak sopan dan ia merasa bahwa 

dirinya bisa melakukan apapun. bahasa yang ia 

gunakan cenderung menggunakan Bahasa-bahasa 

kiasan metapora yang sedikit berlebihan agar 

menimbulkan kesan dramatais. Bahasa-bahasa itu ia 

gunakan untuk memuji para wanita dan memikat hati 

mereka. Komunikasi yang dilakukannya tergolong 
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komunikasi agresif karena seseorang dengan tipe ini 

akan tetap mempertahankan diri sendiri secara 

langsung namun terkadang berperilaku tidak pantas. 

Komunikasi verbalnya terkesan melecehkan dan 

melanggar hak orang lain. Pribadi agresif juga berasal 

dari rasa rendah diri yang dilampiaskan dalam bentuk 

dominasi kekuasaan. 

 

 

SIMPULAN 

Film 3 Dara adalah film yang menceritakan pria-pria tipe womanizer yang memiliki 

berbagai karakter dan sifat. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bagaimana gaya 

komunikasi yang dilakukan oleh para pria womanizer dalam menaklukan hati perempuan. 

Serta pengelompokan tipe-tipe komunikator pada pria womanizer. Setelah dilakukan analisis 

komprehensip maka telah ditemukan hasil sebagai berikut: 

1) Pria dengan tipe womanizer memiliki kharisma yang sangat kuat sehingga ia mampu 

menaklukan hati perempuan dan terkadang cenderung narsis karena beranjak dari ciri-ciri 

narsisme yang dikemukakan dalam Diagnostics and Statistik Manual, Fourth Editions Text 

Revision,    pria narsis merasa bahwa dirinya berbeda dan istimewa, serta berpikiran bahwa 

tidak ada yang bisa menyaingi dirinya. Dia akan merasa lebih tinggi statusnya serta lebih 

tampan dibandingkan dengan yang lain. dalam film ini juga digambarkan bahwa mereka 

adalah pria-pria womanizer yang ingin selalu di puji dan diperhatikan namun tanpa 

memikirkan kebutuhan dan perasaan orang lain.  

2) Gaya komunikasi yang digunakan oleh ketiga tokoh pada film 3 dara cenderung lebih 

dominan menggunakan gaya komunikasi Behavior yaitu gaya komunikasi yang lebih 

menyenangi kebebasan ekspresi diri namun cenderung tergolong pada komunikasi agresif 

dimana komunikasi yang dilakukan juga terkadang merendahkan lawan bicara khusunya 

pada pria womanizer ini mereka banyak mamandang rendah perempuan.  

3) Retorika merupakan seni berkomunikasi yang erat kaitannya dengan para pria womanizer 

dimana mereka sering menggunakan kata-kata kiasan metapora untuk membuat kalimat 
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menjadi lebih menyentuh dan memiliki makna lebih dalam namun terkesan berlebihan. 

Tidak heran jika para womanizer pada film 3 Dara ini mampu menaklukan hati para wanita 

dengan mudahnya. Disamping itu aspek bukti retoris yang digunakan oleh Pria womanizer 

dalam mempersuasi lawan bicara berbeda-beda. Seperti tokoh Affandi dominan 

menggunakan aspek logos dan mengesampingkan aspek ethos dan pathos. Tokoh Jay lebih 

menonjolkan aspek logos namun juga tidak mengesampingkan aspek ethos dan pathos-nya. 

Sedangkan tokoh Richard lebih menonjolkan aspek logos dan mengesampingkan aspek 

ethos karena ia cenderung merendakan wanita dengan kata-kata yang tidak sopan.  
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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan atas dasar tujuan untuk mengetahui seberapa pahamnya remaja 

terhadap dampak Fenomena Nomophobia (No Mobile Phone Phobia) dan pola perilaku dari 

dampak tersebut. Dengan menggunakan metode fenomenologi dan didukung oleh teori 

determinisme teknologi dan media equation peneliti berusaha mengungkapkan kecanduan 

gadget adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan nomophobia. Fenomenologi 

menggambarkan remaja yang saat ini sangat tidak bisa lepas dari penggunaan gadget yang 

berlebihan atas kepentingan apapun, padahal seharusnya gadget adalah alat bantu manusia 

untuk berkomunikasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus, dengan menggunakan teknik sampling purposive, peneliti akan melakukan wawancara 

pada key informan dan narasumber remaja sesuai dengan kategorisasi yang telah ditentukan. 

Kata Kunci: Perilaku, Remaja, Nomophobia 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kehidupan sosial saat ini mengalami perkembangan pesat yang memberikan pengaruh 

besar, dilihat dari aspek perilaku maupun kepekaan Individu terhadap lingkungan yang 

ditempati. Ini menjadi sebuah tantangan ketika populasi manusia bertambah, namun esensi 

kebersamaan dalam kelompok menjadi kurang. Semua ini terlihat beberapa tahun terakhir, 

bahwasanya Individu akan lebih senang berinteraksi dengan sebuah perangkat elektronik dari 

pada membangun komunikasi dengan individu lainnya. Hal ini pula yang terjadi di kalangan 

generasi milenial yang dapat dikatakan perkembangan tumbuh kembangnya sebagian besar 
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mengikuti pesatnya teknologi. Mengikuti perkembangan zaman yang ada, perangkat elektronik 

yang berbasis internet kian diminati, hal ini dapat dilihat dengan tingginya pembelian 

smarthone di Indonesia. Menurut data International Data Corporation (IDC) Quarterly Mobile 

Phone Tracker. Pengiriman smartphone di Indonesia mencapai 9,4 Juta unit pada 2018 dengan 

pertumbuhan sebesar 22% dari kuartal sebelumnya (https://www.google.co.id/amp/s/ 

selular.id). 

Beberapa hal yang menjadikan pertumbuhan smarthpone semakin meningkat ialah 

kebutuhan generasi milenial akan perangkat yang mampu memiliki kapasitas besar untuk 

mendownload berbagai macam sosmed dan aplikasi yang memudahkan untuk melakukan 

kehidupan sehari-hari tanpa berinteraksi dengan individu lainnya. Generasi milenial yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah remaja dengan spesifikasi umur 18 – 24 Tahun, dimana 

umur yang dipakai adalah rentang umur yang sangat kecanduan perangkat elektronik 

smarthphone. Hal ini semakin memperkuat bahwa Mahasiswa adalah agen yang sangat 

melekat dengan smartphone dan lebih memilih untuk berinteraksi dengan perangkat 

bersangkutan dari pada interaksi dengan individu lainnya. Fenomena yang terjadi dapat dilihat 

dari bagaimana Mahasiswa ketika berada di kantin maupun kelas bersama teman mereka 

sendiri tetapi lebih aktif menggunakan smarthphone untuk berinteraksi. Hal inilah yang harus 

dilakukan berbagai pihak untuk menanggulangi akifitas bersangkutan (Winoto, 2013).  

Nomophobia (No Mobile Phone Phobia) adalah bentuk fenomena dimana individu sangat 

tergantung pada sebuah perangkat smartphone. Sehingga individu bersangkutan sangat sulit 

untuk lepas dari perangkat tersebut, ini dapat membuat kekhawatiran bahkan frustasi yang 

berlebihan jika tidak melakukan interaksi secara intens (Kendler dalam davidson, 2006: 1850) 

kadang dalam kehidupan sehari-hari, individu yang dimaksud lebih memilih untuk membeli 

paket internet dari pada untuk membeli makan. Karena ada stigma yang timbul bahwa aktifitas 

interaksi dengan smartphone telah memberikan kesan kepuasan yang mampu memberikan 

ketenangan tersendiri. Sehingga kebutuhan pokok lainnya tidak perlu dipenuhi.  

Nomophobia akan terus berkembang jika tidak ada langkah penanggulangan yang cepat 

dan tepat, menurut data Asosiasi Penyelenggara jasa Internet (APJI) bahwa penetrasi internet 

di Indonesia sekitar 35% dan jumlah smartphone terus berkembang (https://www.-

kompasiana.com/justin).  

https://www.google.co.id/amp/s/
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Ada beberapa ciri-ciri yang secara umum dapat ditemukan dalam individu yang 

mengalami Nomophobia yaitu komunikasi antar manusia menjadi jarang, lebih senang 

berkomunikasi secara visual seperti chatting di sosial media, rasa peduli atau kepekaan 

terhadap lingkungan sekitar menjadi berkurang, dan manusia menjadi apatis bahkan anti sosial 

yang akut.  

Kecenderungan dalam penggunaan smartphone di kalangan Mahasiswa yang berusia 18 – 

24 Tahun memang tidak dapat dipungkiri lagi, hal ini menjadi budaya atau trend terbarukan 

bagi mereka. Ini pula yang terjadi bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma 

yang memiliki smartphone bahkan lebih dari dua dan lebih parahnya berbagai sosial media 

dipakai untuk pemenuhan kebutuhan komunikasi secara intens. Kadang hal ini makin 

memperjelas bahwa Mahasiswa lebih memilih untuk menghabiskan waktunya untuk 

memenuhi kebutuhan aktif di smartphone dari pada belajar memalui buku atau sekedar 

mengerjakan sebuah makalah (Umi Dasiroh, Siti Miswatun, dkk). 

Budaya maupun trend kekinian adalah bentuk dari inteloren terhadap penyalahgunaan 

sebuah paltofrm terkait modernisasi yang melanda segalah sendi kehidupan. Kecemasan yang 

tentunya dapat berdampak pada intelegensi individu bersangkutan, takut kehabisan pulsa, 

takut smartphone habis batrey, dan sinyal yang buruk adalah gejala yang terjadi pada 

penderitaNomophobia (Qisthy Rabathy, 2018). Hasil riset yang lakukan oleh SecurEnvoy.com 

pada Februari 2012 bahwa 1000 responden di Inggris memberikan jawaban bahwa Mereka 

sangat takut jika kehilangan atau terpisah dengan smartphone. Selain itu terlalu terobsesi pada 

smartphone menjadikan Individu lebih percaya informasi dari perangkat tersebut dari pada 

informasi yang didapatkan secara langsung dari orang lain, pengidap Nomophobia merasa 

bahwa keterlambatan berinteraksi maupun pemenuhan kebutuhan informasi dari smartphone 

sama saja seperti mengalami ketertinggalan yang sulit untuk dikejar.  

Melakukan interaksi via whatsapp, berkabar melalui story instagram, mencari trend 

fashion kekinian di shoppe, dan update informasi melalui media online. Jika dihitung dalam 

durasi 24 jam, penggunaan smartphone berkisar minimal 6 jam atau 34X sehari. Apalagi yang 

terjadi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, yang esensinya merupakan 

pelajar yang wajib mengetahui berbagai hal terbaru terkait informasi terkini. 

(https://itjen.kemdikbud.go.id/-public/post/detail/nomophobia). 

https://itjen.kemdikbud.go.id/-public/post/detail/nomophobia
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Inilah yang menjadi alasan bahwa mengapa yang dijadikan bahan kajian adalah Mahasiswa 

Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, karena gejala yang mengarah kepada 

Nomophobiabisa terlihat. Dengan intensnya mereka membuka berbagai aplikasi yang 

terpasang pada smartphone dan jumlah besaran informasi yang harus di dapat sebagai 

kebutuhan pembelajaran dalam perkuliahan, namun hal ini harus lebih dikaji lebih dalam 

seberapa tingginya nomophobia yang dialami oleh mereka dengan tingkat intensitas 

penggunaan smartphone yang ada.  

Dalam penelitian terkait Nomophobia ini, ada beberapa tujuan yang menjadi faktor utama 

dalam mengetahui perubahan perilaku remaja, dalam hal ini Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Gunadarma dari mulai penggunaan smartphone, apa saja yang di download dan 

dikelola secara intens, serta lebih kepada bagaimana mereka berhubungan dengan lingkungan 

sosial setelah mengalami dampak Nomophobia yang tanpa mereka sadari termasuk dalam skala 

awal.  

Tujuan pertama adalah penelitian ini ingin mengetahui sejak kapan mereka menggunakan 

smartphone yang telah terkoneksi dengan beberapa aplikasi sosial media penunjang dan akses 

internet yang cepat. Karena hal ini menjadi dasar bahwa dengan alasan mereka membeli 

smartphone saja sudah bisa diketahui apa yang mereka inginkan dalam mengoperasikan 

smartphone bersangkutan.  

Tujuan kedua terkait dengan berapa lama dalam sehari mereka melakukan interaksi 

dengan smartphone baik melakukan telepon, akses informasi di media online, editing, update 

status di sosial media, chatting, dan memainkan permainan. Ini menjadi poin penunjang agar 

penelitian ini dapat melihat bahwasanya objek yang diteliti memiliki frekuensi tinggi dalam 

mengakses smartphone. 

Tujuan ketiga ialah mengetahui seberapa khawatirnya mereka ketika tidak menggunakan 

smartphone, kehabisan pake internet, kehilangan sinyal dan beberapa hal lainnya. Karena hal 

ini dapat menjawab dari Nomophobia itu sendiri yang pada esensinya para penderita sulit 

sekali untuk lepas dari pemakaian operasional smartphone walau hanya sekedar mengecek hal 

yang tidak penting. 

Tujuan diatas dapat memberikan gambaran jelas terhadap apa yang akan diteliti dan 

didapatkan saat dilapangan saat observasi dan juga wawancara terhadap para informan. Ini 
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tentunya mengindikasi bahwa hal kecil saja dalam penggunaan smartphone akan berakibat 

pada dampak Nomophobia, yang seringkali hanya terlihat jika telah mengalami fase akut, 

padahal gejala awal saja sudah dapat dikatakan Nomophobia walau dalam skala kecil. 

Ketergantungan dan kekhawatiran dapat menimbulkan peningkatan skala Nomophobia jika 

penderita tidak menyadari dan merasa nyaman dengan perilaku yang ada terhadap kegunaan 

smartphone. 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori determinasi teknologi yang 

dicetuskan oleh Marshall McLuhan.McLuhan dalam bukunya yang berjudul "The Guttenber 

Galaxy: The Making of Thyphographic Man pada tahun 1962", menjabarkan dasar dari teori 

determinasi teknologi yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dapat 

mengubah kebudayaan manusia dari cara kita berkomunikasi (Straubhaar, Larose& 

Davenport, 2010). Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa perkembangan teknologi berpengaruh 

terhadap pola pikir dan perilaku individu dalam kehidupannya bermasyarakat juga 

mengarahkan perubahan dari satu abad teknologi ke abad teknologi berikutnya, contohnya 

berawal dari individu yang belum mengenal huruf berkembang menjadi individu yang mulai 

mengenal tulisan dan membaca cetak hingga individu era modern yang bergantung pada 

teknologi. Ide dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara 

berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri (Nurudin, 2015:185).  

Teknologi membentuk individu bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat, 

dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad 

teknologi ke abad teknologi yang lain. Misalnya, dari masyarakat suku yang belum mengenal 

huruf menuju masyarakat yang memakai peralatan komunikasi cetak ke masyarakat yang 

memakai peralatan komunikasi elektronik. 

McLuhan berpikir bahwa budaya kita dibentuk oleh bagaimana cara kita berkomunikasi. 

Paling tidak, ada beberapa tahapan yang layak disimak. Pertama, penemuan dalam teknologi 

komunikasi menyebabkan perubahan budaya. Kedua, perubahan di dalam jenis-jenis 

komunikasi akhirnya membentuk kehidupan manusia. Ketiga, sebagaimana yang dikatan 
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McLuhan bahwa “Kita membentuk peralatan untuk berkomunikasi, dan akhirnya peralatan 

untuk berkomunikasi yang kitagunakan membentuk atau memengaruhi kehidupan kita 

sendiri”. 

 

Remaja 

Menurut Piaget (dalam Hurlock, 1999) secara psikologis masa remaja merupakan usia 

dimana individu berintegrasi dengan masyarakat. Lazimnya masa remaja dimulai pada saat 

anak matang secara seksual dan berakhir sampai ia matang secara hukum. Penelitian tentang 

perubahan perilaku, sikap dan nilai-nilai sepanjang masa remaja menunjukkan 

bahwa  perilaku, sikap dan nilai-nilai pada awal masa remaja berbeda dengan pada akhir masa 

remaja (Hurlock, 1999), oleh sebab itu masa remaja masih dibedakan dalam fase-fase tertentu.  

Hurlock (1999), membagi masa remaja menjadi dua bagian, yaitu masa remaja awal dan 

masa remaja akhir. Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari usia 13–16 tahun, dan akhir 

masa remaja bermula dari usia 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia yang dianggap matang 

secara hukum. Monks, (2001), batasan usia remaja adalah antara usia 12 tahun hingga usia 21 

tahun. Monks membagi masa remaja menjadi tiga fase, yakni 1) Fase remaja awal dalam 

rentang usia 12-15 tahun, 2) Fase remaja madya dalam rentang usia 15-18 tahun, dan 3) Fase 

remaja akhir dalam rentang usia 18-21 tahun.  

 Menurut Gea, Wulandari, dan Babari (2003), lingkungan sosial yangpaling dekat serta 

berpengaruh dalam kehidupan remaja adalah lingkungan social awal, yakni keluarga. Lalu 

kemudian dilanjutkan dengan lingkungan sebayanya, yang terdiri dari kelompok pertemanan 

atau kelompok permainan (sahabat). 

Keluarga adalah lingkungan yang paling utama dimana kita mengalami kedekatan dan 

kebersamaan yang sangat intensif, serta lingkungan tempat kitamenjalani proses sosialisasi 

berbagai nilai dasar kemanusiaan. Menurut Soekanto (2002), orang tua dan saudara 

melakukan sosialisasi yang biasa diterapkan melaluikasih sayang. Atas dasar kasih sayang 

tersebut, seorang individu dididik untuk mengenal nilai-nilai tertentu. Menurut Hurlock 

(1980), konsep hubungan keluarga mempengaruhi konsep diri remaja dimana seorang remaja 

yang mempunyaihubungan erat dengan seorang anggota keluarga akan mengidentifikasikan 

diri dengan orang lain dan ingin mengembangkan pola kepribadian yang sama. 



 

597 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

Menurut Mappiare (1982), kelompok teman sebaya merupakan lingkungan sosial pertama 

di mana remaja belajar untuk hidup bersama dengan orang lainyang bukan anggota 

keluarganya. Di dalamnya timbul persahabatan yang merupakan ciri khas pertama dan sifat 

interaksinya dalam pergaulan. Manfaat penting dari adanya persahabatan dalam masa remaja 

ini adalah mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan mengisi waktu 

luang. Lebih penting lagi, bahwa dalam persahabatan itu remaja dapat merasa dibutuhkan, 

dihargai dan dengan demikian mereka dapat merasa adanya kepuasan dalam interaksi 

sosialnya (Mappiare, 1982). 

 

Perilaku Remaja 

Suatu perilaku (behavior) yang merupakan cara bertindak dapat dipandang sebagai reaksi 

yang bersifat sederhana maupun yang bersifat kompleks (Azwar, 2003). Sebagai mahkluk 

sosial, perilaku remaja banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam diri remaja itu 

sendiri maupun dari lingkungannya. Menurut Kurt Lewin dalam Azwar (2003), perilaku adalah 

fungsi karakteristik individu dan lingkungan. Karakteristik individu meliputi berbagai variabel 

sepertimotif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu samalain dan 

kemudian berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan dalammenentukan perilaku. 

Sedangkan menurut Rakhmat (2001), terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku 

manusia yaitu: 

1) Faktor-faktor personal, yaitu faktor biologis dan faktor sosio-psikologis. 

2) Faktor-faktor situasional, yaitu faktor ekologis, faktor rancangan dan aksitektural, faktor 

temporal, suasana perilaku, teknologi, faktor-faktor sosial, dan lingkungan psiko-sosial. 

 

Nomophobia 

Nomophobia (no mobile phone phobia) adalah istilah baru, yang berarti ketakutan akan 

dipisahkannya pengguna dengan smartphone kesayangannya. Istilah ini diperkenalkan oleh 

peneliti dari Inggris. Di luar negeri telah banyak penelitian dilakukan mengenai nomophobia. 

Salah satu penelitian yang paling banyak dikutip adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Securenvoy, sebuah perusahaan IT di Inggris. Menurut penelitian Securenvoy dari 1.000 

responden yang menjawab polling, sekitar 66% memiliki rasa takut kehilangan atau terpisah 
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dari smartphone mereka, sementara lebih dari 41% memiliki lebih dari satu smartphone. Hal 

ini memprihatinkan, karena beberapa tahun yang lalu, survey serupa menyatakan bahwa 

hanya 53% responden yang takut kehilangan smartphone, akan tetapi sekarang angka tersebut 

meningkat ke 66%. 

Survei yang tak kalah menarik dilakukan oleh Chicago Tribune, di Amerika Serikat, dimana 

lebih dari 40% responden menyatakan 'lebih baik tidak gosok gigi selama seminggu daripada 

pergi tanpa smartphone'. Ada juga survei yang dilakukan oleh 11Mark, yang menyatakan 

bahwa 75% responden menggunakan smartphone di kamar mandi. Namun, tidak hanya 

Amerika Serikat dan Inggris saja yang terkena gangguan mental ini, namun juga 

Australia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Cisco di Australia, 9 dari 10 orang berusia 

dibawah 30 tahun mengakui mengalami nomophobia. Survei tersebut dilakukan terhadap 

3800 pemakai smartphone. 

Bagaimana dengan di Indonesia? Memang sampai sekarang belum ada data yang pasti. 

Namun, di Asia sendiri, nomophobia telah menjadi ancaman nyata. Berdasarkan sebuah survei 

yang dilakukan di India, 45% dari responden mengalami nomophobia. Namun menurut Dr 

Sanjay Dixit, seorang psikiater yang juga penelilti riset tersebut, nomophobia belum 

dimasukkan dalam kategori 'phobia' secara resmi oleh buku teks Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorder (DSM) yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association.  

Efek Nomophobia, tidak jauh berbeda dengan social disorder lain di antaranya: 

1) Komunikasi antar manusia secara tatap muka jadi makin jarang. 

2) Generasi muda kini lebih suka berkomunikasi via gadget (email, chatting, Twitter, 

Facebook), daripada tatap muka langsung. 

3) Orang jadi jarang mengamati lingkungan sekitar, karena lebih tenggelam dengan gadgetnya. 

Akibatnya, rasa peduli pada sekitar berkurang, justru lebih mempedulikan isu-isu di socmed 

dari gadgetnya. 

4) Manusia dapat saja teralineasi oleh mesin. Masih ingat film wall-e dimana robot melayani 

manusia yang menjadi pemalas? Pada saat itu, manusia akan menjadi apatis dan anti sosial.  
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Gadget, sebagai 'fetish' baru, telah menjadi semacam 'dewa' baru yang dipuja-puji. Hal ini 

menarik, karena di masa lalu, ketergantungan terhadap teknologi yang begitu masif seperti 

sekarang ini sama sekali tidak pernah terjadi (https://inet.detik.com/cyberlife). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu mencoba menjelaskan keputusan-

keputusan tentang mengapa studi tersebut dipilih, bagaimana mengimplementasikannya dan 

apa hasilnya (dalam Yin 2011:17). Selain itu pendekatan ini langsung menunjukkan setting dan 

individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan, subjek penyelidikan, baik berupa 

organisasi ataupun individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi 

hipotesis, melainkan dipandang sebagai bagian dari suatu secara keseluruhan.  

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan perilaku manusia dan 

menganalisis kualitas-kualitasnya alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif 

(Mulyana, 2010:150).Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu 

situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut mementingkan proses 

dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu urutan-urutan kegiatan dapat berubah 

sewaktu-waktu tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. 

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). 

Menurut Yin (2011:1) secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila 

pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan pertanyaan why atau how, bila peneliti hanya 

memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki, dan bila fokus 

penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini). Studi kasus dapat memberi 

nilai tambah pada pengetahuan kita secara unik mengenai fenomena individual, organisasi dan 

politik, studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakter holistik dan 

bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata, seperti siklus kehidupan seseorang, 

proses-proses organisasional dan manajerial, perubahan lingkungan sosial, hubungan-
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hubungan internasional hingga kematangan industri. (Yin 2011:4) 

Narasumber yang diwawancarai di dalam penelitian ini, adalah penderita Nomophobia, 

dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 1) Pengguna aktif aplikasi sosial media pada 

smartphone, 2) Menggunakan/mengakses smartphone lebih dari 6 jam bahkan lebih, 3) Selalu 

mengecek notifikasi yang masuk, 4) Lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan aksesibilitas 

smartphone dibanding kebutuhan pokok sehari hari. Dengan menggunakan purposive 

sampling maka, peneliti mewawancarai empat mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Gunadarma, yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 

1) Wawancara Ke-1 

Nama   : Bintang Shifa Semesta 
Tingkat   : Semester 5  
Lembaga  : Universitas Gunadarma 
Fakultas  : Ilmu Komunikasi 

 
(Pertanyaan) Apa kamu tau apa itu Nomophobia? 
(Jawaban) Setau saya Nomophobia itu kecanduan sama Handphone. 
 
Apa kamu merasa orang – orang di sekeliling kamu sudah kejanduan dengan  
Gadget? 
ngerasa banget 
 
realitas apa yg sering kamu liat? 
Biasanya temen – temen diajak ngobrol tapi liatnya ke  handphone terus,  entah itu main 
game  atau chat. 
 
Kamu merasa tidak? Kamu memiliki gejala – gejala orang yang  terkena 
nomophobia? Apa alasannya?  
Ngerasa sih, karen tiap hari ngeliat gadget dari bangun tidur sampai  malem pasti yang 
dilihat  itu gadged terus sih, kalau baterainya udah mau  habis aja panik banget. 
 
Aplikasi apa yang sering kamu Pakai di Handphone? 
Sosmed (Social Media), Instagram, Whats App, Line. 
 
Seberapa banyak atau sering kamu membuka Aplikasi tersebut? 
Banyak banget sih terutama lebih sering ke Whatsapp 
 
Apa hasrat yang mendorong kamu untuk condong membuka Medsos? 
Untuk tau informasi, misalnya grup line kelas dan kalo WA itu untuk temen  deket dan 
keluarga, setiap saat harus nge cek. 
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Apa kamu pernah mengalami Frustasi atau hampir putus asa kalo  handphone 
kamu? Hamper  mati atau kuota hampir habis? 
Baterai kan sering habis dan jarang bawa power bank setiap hari jadi kalo    batrenya 
udah oren pasti panik langsung nyari pinjeman charger , kalo    kuota internet habis di 
usahain cari counter yg jual pulsa. 
Pernah gak kamu lebih memilih beli kuota internet dari pada makan? 
pernah pernah, gak sering sih tapi berapa kali pernah , kalo ga nyari Wifi. 

 
Kamu pernah gak sih merasa menjadi Anti sosial ketika menggunakan  
smartphone? 
pernah, jadi lebih nyaman lewat handphone dari ngobrol langsung 

 
Dalam skala 1 – 10 , smartphone itu skala berapa si untuk kepentingan kamu? 
9 
 
untuk sekarang ini kamu sedikit mengurangi atau susah keluar dari  zona 
nomophobia  ini? 
Lagi mengurangi aja sih, kalo menjauhi agak sulit sih karena pasti nyariin. 

 

2) Wawancara ke-2 

Nama                 : Astri Nur Fadillah Hanafi 
Tingkat             : Semester 5  
Lembaga          : Universitas Gunadarma 
Fakultas         : Ilmu Komunikasi 

 
(Pertanyaan) Apa kamu tau apa itu Nomophobia? 
(Jawaban) Nomophobia itu gak bisa lepas dari handphonenya, ketergantungan 
handphone. 
 
apa kamu merasa  gak kalo kamu juga ketergantungan sama handphone? 
ketergantungan banget. Bangun tidur langsung cari handphone.  
 
Apa dari pagi hingga malam kamu selalu interaksi sama handphone atau tidak? 
Selalu interaksi, karena pagi pagi aku langsung buka handphone mau tau info  karena 
suka ketinggalan handphone, aku juga suka buka Instagram, Line, WhatsApp buat 
interaksi sama temen –temen. 
 
Apa kamu lebih nyaman pakai smatphone atau interaksi secara langsung? 
kalo udah kenal lebih baik langsung, kalo belum lebih suka lewat   smartphone karena 
kalau tatap muka langsung gimana gitu. 
 
Sudah berapa lama menggunakan Smartphone? 
SD kelas 5 
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Intens menggunakan media sosial sejak?  
SMP, Facebook 
 
Hal apa yg membuat kamu ingin selalu menggunakan Smartphone? 
Karena Bosan, kalo main game di handphone lebih banyak dan bisa streaming. Dan bisa 
semilih konten yang kita mau 
 
Seandainya kamu lupa bawa charger dan lupa bawa power bank? Apa kamu 
fustasi? 
aku akan panik dan minjem charger atau nyari kemanapun powerbank, bahkan aku 
baterai 70 % juga udah aku chargerin. 
 
kamu merasa atau tidak anak yang suka menggunakan smartphone lebih anti 
sosial? 
karena udah berpaling aku merasa banget jadi lebih menjauhi sama orang – oran 
terdekat 
 
apa kamu pernah melihat fenomena nomophobia di sekitar kamu? 
pernah, bener – bener gabisa kalo gak pakai handphone, adik saya sendiri sih, bahkan 
kalo mau makan juga dia main, bahkan kalau orang tua saya pun lagi ngomong dia tetep 
aja natap handphone sampai di tegur orang tua saya. 
 
Dalam skala 1 – 10 , smartphone itu skala berapa si untuk kepentingan kamu? 
10, apa lagi kalo di kereta pasti boring. 
 
untuk sekarang apa kamu inginkeluar dari zona nomo phobia ini? 
mau sih tapi susah, karena udah kebiasaan main handphone dan suka frustasi. 

 

3) Wawancara Ke-3 

Nama  : Adinda Ramadhani 
Tingkat  : Semester 5  
Lembaga : Universitas Gunadarma 
Fakultas : Ilmu Komunikasi 

 
(Pertanyaan) Apa kamu tau apa itu Nomophobia? 
(Jawaban) Ketergantungan sama Handphone 
 
kamu sadar gak dampak nomophobia bagi orang – orang sekarang ini? 
banyak, fenomenanya tuh orang orang lebih berinteraksi di media sosial kurang interaksi 
secara langsung. 
 
untuk penggunaan intens smartphonenya mulai kapan? 
SMP kelas 2 mulai pake sosial media  
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aktivitas kamu dengan smartphone shari – hari itu apa sih? 
dari pagi sampe sore aku selalu bawa handphone, sampe aku ke toilet pun harus bawa 
handphone 
 
media sosial apa yg sering kamu buka? 
Instagram, aku lebih suka liat Snapgram 
 
apa alasan kamu bisa sangat ingin mengetahui informasi di Instagram? 
karena kita bisa tau dan bisa ikut merasakan kehidupan orang – orang  itu. 
 
apa kamu merasa kehilangan jika tidak menggunakan handphone  seharian? 
kalo aku sih merasa kehilangan, aku biasa megang handphone di tangan kanan jadi kalo 
gaada handphone suka binggung mau gimana. 
kamu pernah gak merasakan gejala nomophobia, seperti kuota mau habis? 
panik bangst si kak, langsung binggung gabisa buka instagram, atau WA. 
 
Pernah gak lebih memilih beli kuota dari pada makan? 
pernah si kak, karena binggung pasti buat komunikasinya. 
 
skala 1 – 10 , smartphone itu skala berapa si untuk kepentingan kamu? 
8 deh ya 
 
Apa kegunaan Smartphone buat kamu sebagai anak komunikasi? 
komunikasinya jadi lebih efektif dan lebih cepat, banyak informasi yang di dapat. 
 
Apa kamu akan tetap menggunakan smartphone seperti ini atau akan 
mengurangi? 
Maunya sih mengurangi Cuma sulit karena ini kebutuhan. 

 

4) Wawancara Ke-4 

Nama  : Indri Pramesti Widyaningrum 
Tingkat  : Semester 5  
Lembaga : Universitas Gunadarma 
Fakultas : Ilmu Komunikasi 

 
(Pertanyaan) Apa kamu tau apa itu Nomophobia?  
(Jawaban)  ketergantungan sama gadget, jadi orang - orang gak bisa lepas dari  
  gadgetnya gitu padahal di situ gak ada apa - apa 
 
apa kamu bisa beri contoh yang real terkait sama nomophobia ini? 
misalnya kita lagi makan tapi tangannya iseng buat buka Handphone trus berulang -ulang 
setiap dua menit sekali walaupun gak ada notifikasi. 
 
Sudah sejak kapan menggunakan smartphone? 



 

604 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

Dari kelas 3 SMP, intensnya kelas 2 SMA 
 
Mencari Smartphone dengan Spesifikasi apa? 
Memori yang besar, muat untuk Software Editing, lebih banyak untuk social media 
Generasi milenial pasti mengikuti jaman. 
 
Ketika bangun pagi apa yg kamu lakukan? Social media apa yg kamu   buka 
pertama kali? 
Pasti nge cek HP karena buat Alarm, dan pertama kali itu pasti cek LineGrup soalnya  
informasi perkuliahan itu  semua ada di situ jadi kalo gak ngecek seperti ada yang kurang. 
 
bagaimana untuk social media yang lainnya? 
Instagram atau youtube biasanya kalo instagram udah gak menarik aku buka youtube. 
 
Apakah intens dari pagi hingga malam kamu buka sosmed – sosmed itu? 
sehari gabuka itu pasti merasa ketinggalan informasi, dari pagi sampai sore itu pasti 
dibuka.  
 
pernah atau tidak kamu merasa Frustasi karena handphone tertinggal di   kosan 
atau kuota yang habis? 
pasti frustasi banget, pada saat ketinggalan pasti Cuma bisa diem, untuk   orang –orang 
yang gak bawa handphone pasti merasa gapunya mainan, kalaupun gaada uang mau gak 
mau harus diisi mau bongkar celengan atau apa jadi kebutuhan wajib.  
 
Apa kamu merasa sudah memiliki gejala Nomopobia? 
merasa si, karena pernah handphone jatuh dibawah kasur aku panik gimana dan pas 
handphone rusak aku langsung mikir harus besok ada yang baru. 
 
skala 1 – 10, smartphone itu skala berapa si untuk kepentingan kamu? 
8 ya karena smartphone lebih mudah dan multi fungsi trus mudah dibawa kemana – 
mana 
 
Apa kamu akan tetap menggunakan smartphone seperti ini atau akan 
mengurangi? 
Mau balik lagi ke jaman dulu, mau main langsung tatap muka dan kalo Sekarang sendiri, 
saya sendiri susah banget berusaha keluar dari gejala ini. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Menurut hasil wawancara yang telah di lakukan bahwasanya mahasiswa sadar betul akan 

bahaya ketergantungan pada gadget. Namun semuanya tetap tidak bisa dihindari karena 
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fenomena ini adalah termasuk siklus pembaharuan teknologi dan menyebabkan masyarakat 

yang menerimanya menjadi ketergantungan akan kemudahan yang telah disediakan. 

Menurut hasil wawancara juga menyebutkan bahwa salah satu dari keempat subjek yang 

telah diwawancara. yaitu Astri menyatakan bahwa untuk dirinya pribadi, ia memberikan Skala 

10 untuk pentingnya Gadget di dalam hidupnya. 

Dijelaskan juga di atas bahwa Media sosial adalah salah satu alasan menariknya 

smartphone untuk terus digunakan. Perlahan lahan kehidupan nyata mulai pindah ke dalam 

media sosial yang menyebabkan masyarakat lebih tertarik dengan hal yang tidak real yang di 

share oleh pengguna media sosial lainnya. semua menjadi hanyut di dalam dunia maya akibat 

ketergantungan adanya Smartphone. 

Smartphone dalam kalangan remaja khususnya pelajar atau mahasiswa merupakan salah 

satu media untuk menunjang pembelajaran dan ladang informasi selain dari pada sebuah 

media untuk berkomunikasi. Hal ini tidak dapat di cegah karena kebanyakan lembaga 

menjadikan smartphone sebagai sebuah keharusan untuk dimiliki. 

Nomophobia adalah sesuatu fenomena serius yang sebenarnya dapat diatasi dengan cara 

membatasipenggunaan smartphone tersebut dari diri sendiri. Efek yang akan di timbulkan pun 

tidak akan menjadi serius jika masyarakat dapat membatasi diri dalam memperlalukan gadget 

dengan sewajarnya. 

Dari hasil wawancara dapat diuraikan bahwa narasumber sudah mengetahui Nomophobia 

termasuk dampak dampaknya. beberapa pernyataan juga mengarah kepada perilaku 

Nomophobia seperti  intensitas penggunaan gadget yang tinggi dan rasa frustasi serta panik 

ketika tidak bisa menggunakan gadget, bahkan ketika gadget masih ada digenggaman.  

Penilaian yang diberikan oleh mahasiswa terhadap seberapa penting gadgetpun juga besar 

yaitu 10, 9, 8, dan 8 dari rentang 1-10.  Hal ini membuktikan bahwa gadget merupakan alat 

yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian mahasiswa. Penggunaan gadget mahasiswa 

didominasi oleh media sosial. 

Selanjutnya, kesulitan mahasiswa untuk mengurangi kecanduan gadget dipengaruhi oleh 

kebutuhan akan informasi (informasi kampus dan informasi terupdate lainnya via media 

sosial). Mahasiswa tidak bisa menyangkal untuk tidak menggunakan Gadget Karena gadget 
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menjadi satu satunya media primer yang digunakan untuk berkomunikasi khususnya di 

lingkungan kampus.   

Perubahan pola perilaku dapat kita lihat dari penyataan narasumber yang 

menggambarkan perilaku acuh terhadap orangtua dan lingkungan sekitar, enggan untuk 

bertatap muka secara langsung dengan orang baru dan nyaman berkomunikasi melalui gadget.  

Gambaran tersebut memperkuat alasan mengapa nomophobia mempengaruhi pola perilaku 

karena selaras dengan ciri– ciri Nomophobia yang dikemukakan oleh Bragazzi dan Puente 

(2014) yaitu:  

a. Menghabiskan waktu menggunakan telepon genggam, mempunyai satu atau lebih 
gadget dan selalu membawa charger. 

b. Merasa cemas dan gugup ketika telepon genggam tidak tersedia dekat atau tidak pada 
tempatnya. Selain itu juga merasa tidak nyaman ketika gangguan atau tidak ada 
jaringan serta saat baterai lemah. 

c. Selalu melihat dan mengecek layar telepon genggam untuk mencari tahu pesan atau 
panggilan masuk. 

d. Tidak mematikan telepon genggam dan selalu sedia 24 jam, selain itu saat tidur 
telepon genggam diletakkan di kasur. 

e. Kurang nyaman berkomunikasi secara tatap muka dan lebih memilih berkomunikasi 
menggunakan teknologi baru.  

f. Biaya yang dikeluarkan untuk telepon genggam besar. 
 

Fenomena ini menjadi bukti bahwa determinisme teknologi benar-benar terjadi, 

perkembangan teknologi berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku individu dalam 

kehidupannya bermasyarakat. Karenanya budaya Nomophobia dibentuk oleh bagaimana cara 

kita berkomunikasi menggunakan teknologi gadget.  

Selain itu, Media Equation Theory (Teori Persamaan Media) juga mendukung fenomena 

ini karena  menjawab persoalan dengan alasan bahwa media juga bisa diajak berbicara. Media 

bisa menjadi lawan bicara individu seperti dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan 

dua orang dalam situasi face to face.  

Dalam kasus ini manusia secara tidak sadar merespon gadget sebagai lawan bicara bukan 

sebagai media. Intensitas penggunaan smartphone yang menyamai intensitas berkomunikasi 

dengan manusia menjadi salah satu faktornya. Hal ini menjadi lumrah karena  perkembangan 

teknologi yang mengharuskan manusia untuk berlaku demikian.   

Nomophobia merubah pola perilaku dan memudarkan hakikat manusia sebagai makhluk 

sosial. Padahal, individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu 
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lain. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari lingkungannya. Manusia sebagai makhluk 

individu dan makhluk sosial diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selain 

harus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk individu, manusia juga dituntut 

untuk dapat melakukan berbagai kegiatan sosial dalam berinteraksi dengan orang lain (Wahid 

& Nurul, 2008). 

 

 

SIMPULAN 

 

Penelitian terkait dengan fenomena Nomophobia pada pola perilaku remaja ini, menjawab 

bahwa memang masyarakat khususnya Mahasiswa yang rentang usianya 18 – 24 Tahun 

mengalami dampak atau gejala-gejala terhadap fenomena tersebut. Bukan hanya 

ketergantungan melainkan menganggap bahwa terpisah dan jauh dari smartphone adalah hal 

tersulit dalam hidupnya.  

Ini pun  bukan hanya sebagai fenomena biasa, dilihat dari  bagaimana hasil wawancara 

terhadap informan yang dipilih. Bahwa ketidakwajaran pun kadang dilakukan dalam 

pemenuhan kebutuhan akan smartphone, yang telah dianggap sebagai bagian hidupnya dan 

wadah untuk mengekspresikan diri terhadap realitas yang terjadi.  

Nomophobia akan terus berkembang dan dialami oleh siapapun, dikarenakan dengan 

pertumbuhan smartphone yang terus meningkat dan akses internet yang terus memadai. 

Terpaan media inilah yang mengakibatkan rangsangan yang begitu luar biasa dari smartphone 

ke penggunanya. Mulai dari awal aktifitas hingga menjelang tidur, terpaan yang diakibatkan 

oleh smartphone akan terus mengintai pengguna. Hingga apa yang didapatkan dari 

smartphone lebih dipercaya dari pada informasi realitas dari lingkungan sosial.  

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, selain wawancara peneliti juga dapat 

mengobservasi secara langsung di lingkungan. Bahwa perubahan perilaku terjadi dalam segala 

sendi kehidupan baik dalam dunia perkuliahan, dalam moda transportasi, dalam dunia kerja, 

bahkan lingkungan social telah mengalami dampak dari Nomophobia itu sendiri. 

Pertumbuhan perangkat smartphone dikaitkan dengan kebutuhan akan akses informasi 

dan platform yang dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam memudahkan aktifitas 
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individu. Rentang usia yang banyak terdampak Nomophobia adalah usia 18 – 24 Tahun, dimana 

usia ini melekat pada Mahasiswa yang esensinya sedang gencarnya dalam pemenuhan 

kebutuan komunikasi informasi dan tingginya interaksi dengan smartphone.  

Nomophobia adalah sesuatu fenomena serius yang sebenarnya dapat diatasi dengan cara 

membatasipenggunaan smartphone tersebut dari diri sendiri. Efek yang akan di timbulkan pun 

tidak akan menjadi serius jika masyarakat dapat membatasi diri dalam memperlalukan gadget 

dengan sewajarnya. 

Dalam kasus ini manusia secara tidak sadar merespon gadget sebagai lawan bicara bukan 

sebagai media. Intensitas penggunaan smartphone yang menyamai intensitas berkomunikasi 

dengan manusia menjadi salah satu faktornya. Hal ini menjadi lumrah karena  perkembangan 

teknologi yang mengharuskan manusia untuk berlaku demikian.   
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Media Tour PT Pelni (Persero) Dalam 
Membentuk Citra Positif 
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Abstrak 

 

PT Pelni sebagai penyedia layanan transportasi laut milik negara perlu memanfaatkan 

sarana komunikasi dengan media sebagai fasilitator bagi publik eksternal. Pubik PT Pelni 
begitu luas, membuat perusahaan membutuhkan media sebagai penyalur informasi agar bisa 

membentuk citra positif di kalangan publik eksternal. Untuk itulah PT Pelni menggelar 

kegiatan media tour untuk bisa mewujudkan keinginannya. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Kulaitatif dengan pengumpulan data observasi non partisipan, wawancara, 

kepustakaan, dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan deskriptif kualitatif untuk 

menggambarkan serta menjabarkan hasil yang telah diperoleh. Pada akhir penelitian ini 

penulis mendapatkan hasil bahwa kegiatan media tour dapat mempublikasikan PT Pelni 

secara ekstensif. Tapi yang perlu menjadi catatan dan evaluasi adalah, kegiatan media tour ini 

tidak menghasilkan dampak atau citra positif yang signifikan dari kegiatan tersebut secara. Hal 

ini karena publikasi kegiatan tidak dilakukan secara berkelanjutan atau berkesinambungan. 

Dengan demikian kegiatan ini tidak terlalu meninggalkan ingatan tersendiri bagi media umum 

dan terlebih lagi bagi publik eksternal. Hanya meninggalkan kenangan pada pihak individu 

perwakilan media yang mengikuti ajang media tour. 

Kata Kunci: Media Relation, Media tour, citra 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai perusahaan transportasi laut tertua di Indonesia PT Pelayaran Nasional Indonesia 

(Persero) atau biasa disebut PT Pelni merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi laut 

yang juga termasuk kedalam perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berada di 

bawah naungan Kementrian Perhubungan. Dengan Demikian PT Pelni membutuhkan jalinan 

hubungan baik dengan media.Hubungan media adalah hubungan organisasi dengan media 
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massa sebagai usaha mencapai penyiaran yang maksimum atas suatu pesan (Kriyantono, 2009) 

Public Relations dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman publik.  

Media relations yang dilakukan oleh PT Pelni direalisasikan dengan berbagai macam 

tujuan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan citra perusahaan kepada khalayak, 

mempererat hubungan media dengan perusahaan, dan dapat meninggalkan suatu kesan positif 

yang timbul pasca kegiatan ini. Karena fungsi setengah aktif media relation adalah 

mempersiapkan penyebaran informasi tentang berbagai kejadian di organisasi kepada 

berbagai media secara continue(Farihanto, 2014). PT Pelni mencoba membuat suatu 

pengalaman agar terciptanya opini publik yang positif tentang perusahaan yang bisa 

membantu dalam terbentuknya citra yang positif pula. 

Yang kedua, humas dalam menjalankan media relations memiliki fungsi aktif yaitu 

menggunakan inisiatif dalam mendekati kalangan media (Farihanto, 2014) (Philip Lesley 

dalam Nova, 2011). Karena itulah PT Pelni membuat strategi dengan melakukan media tour 

wisata bahari. Media tour wisata bahari ini bertempat di Banda Neira (Maluku) pada tanggal 4-

7 Desember 2016. Dimana pada kegiatan ini media baik dari media cetak, online, dan televisi 

untuk berwisata bahari bersama wisatawan pengguna jasa tranportasi laut PT Pelni. Pada saat 

kegiatan berlangsung media diberikan pengarahan tentang bagaimana cara menyelam yang 

baik, sebelum melakukan kegiatan diving maupun snorkeling, media juga diajak untuk 

mengunjungi Benteng Belgica, Pulau Hatta, Pulau Pisang, dan Pulau Karaka. 

PT Pelni berharap setelah dilakukannya media tour wisata bahari tersebut, dapat 

meningkatkan citra perusahaan serta mempererat hubungan dengan media. Publik eksternal 

atau khalayak masyarakat dapat mengetahui program dan juga menambah jumlah pengguna 

jasa transportasi laut PT Pelni. Karena pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai melalui 

kegiatan media relations yang selalu dikelompokkan menjadi tiga kategori. (1) Meningkatkan 

kesadaran, misalnya kesadaran merk (Brand awareness) pada publik. (2) Mengubah sikap, 

misalnya mengubah sikap dari anti menjadi netral dan dari netral menjadi mendukung 

terhadap tindakan yang dilakukan organisasi. (3) Mendorong tindakan, misalnya mendorong 

untuk mendukung kebijakan proses produksi yang ramah lingkungan yang ditujukan 

organisasi. (Iriantara, 2008) 
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Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi 

sekaligus memahami konsep media tour yang telah dilaksanakan hingga menganalisis 

evaluasinya hingga dapat berguna bagi ilmu pendidikan, terutama komunikasi ke depannya. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Dalam menyusun tulisan ini, penulis melihat berbagai referensi penelitian terdahulu yang 

membahas seputar kinerja Humas perusahaan tertentu dalam membentuk citra positif. Penulis 

menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi yaitu penelitian dengan judul 

Strategi Komunikasi Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintahan di Kota Malang. Penulis : 

Sisilia Herlina. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.4 No.3 2015. Universitas Tribhuwana 

Tunggadewi, Malang, penelitian dengan judul Peran Humas Dalam Membentuk Citra 

Pemerintah. Penulis: Evawani Elysa Lubis. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol.12.  2012. 

Universitas Riau, dan penelitian dengan judul Peran dan Strategi Humas Dalam Pembentukan 

Citra Perguruan Tinggi Islam. Penulis: Dedi Herdiana dan Khoiruddin. Jurnal ANIDA. Vol.15 

No.2 2016. UIN SGD, Bandung. 

 

METODE PENELITIAN 

 Dalam hal ini penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah Kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan 

pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, 

penciuman, mulut, dan kulit (Ardianto, 2010). Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan 

seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta 

dibantu dengan pancaindra lainnya. Metode observasi adalah penelitian melalui pengamatan 

pancaindra peneliti. 

Kriyantono (2010) menjelaskan bahwa dalam penelitian dikenal dua jenis metode 

observasi, yakni observasi patisipan dan observasi non partisipan, yaitu: Observasi Partisipan, 

https://unitri.ac.id/
https://unitri.ac.id/
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metode observasi dimana periset juga berfungsi sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan 

yang dilakukan kelompok yang diriset, apakah kehadirannya diketahui atau tidak, kemudian 

Observasi Nonpartisipan, merupakan metode observasi dimana periset hanya bertindak 

mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang 

diteliti, baik kehadirannya diketahui atau tidak. Dalam penelitian ini, penulis sebagai Observasi 

Nonpartisipan. Karena peneliti telah mengobservasi tanpa ikut serta dalam kegiatan media 

tour yang dilaksanakan PT Pelni.  

Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informsi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu. (Mulyana, 2013). 

Bungin (2007) mengemukakan terdapat dua jenis wawancara, yaitu: Metode wawancara 

mendalam: Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil menatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Berikutnya adalah Metode 

wawancara bertahap. Wawancara dilakukan dengan cara bertahap dan pewawancara tidak 

harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang 

sedang mempelajari objek penelitian secara tersembunyi atau terbuka. Sistem datang dan pergi 

dalam wawancara ini mempunyai kendala dalam menciptakan objek-objek baru. 

Jenis narasumber terbagi menjadi dua, key informan dan informan. Key informan adalah 

tokoh formal atau informal yang memahami tentang objek penelitian. (Bungin, 2007). 

Sedangkan Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. (Moleong, 2007). Dalam penelitian ini teknik yang 

digunakan oleh penulis dengan cara tanya jawab serta bertatap muka dan melakukan 

wawancara mendalam dengan key informan dan informan. Key informan selaku Kepala Humas 

PT Pelni (Persero) Bapak Akhmad Sujadi. Sedangkan untuk informan penulis mewawancarai 

Bapak Yogi Guntara selaku media dari TV Berita Satu. 
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Kepustakaan 

Kepustakaan adalah dilakukan mencari data atau informasi riset dengan membaca jurnal 

ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan dan 

terhubung dengan masalah penelitian (Ruslan, 2008). Dengan menelaah buku-buku, literatur, 

catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. 

(Sugiyono, 2012). 

Adapun studi pustaka yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan jurnal ini yaitu dengan cara mencari referensi dari buku-buku ilmah yang 

berisi tentang teori ataupun konsep yang mendukung dasar pemikiran dari tulisan ilmiah ini. 

Dokumentasi 

Ardianto (2010) Metode dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi peneliti sosial untuk menulusuri data historis. Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan dokumentasi resmi dengan mengumpulkan foto-foto kegiatan media 

tour, press release, gambar logo dan struktur organisasi, dari situs resmi PT.PELNI untuk 

menunjang pembuatan jurnal. 

 

PEMBAHASAN 

Sejarah PT. PELNI 

Berdasarkan tinjauan yang diperoleh dari situs www.pelni.co.id sejarah berdirinya PT 

Pelni bermula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri 

Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan 

Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA). 

Latar belakang pendirian Yayasan PEPUSKA diawali dari penolakan pemerintah Belanda 

atas permintaan Indonesia untuk mengubah status maskapai pelayaran Belanda yang 

beroperasi di Indonesia, N.V. K.P.M (Koninklijke Paketvaart Matschappij) menjadi Perseroan 

Terbatas (PT).Pemerintah Indonesia juga menginginkan agar kapal-kapal KPM dalam 

menjalankan operasi pelayarannya di perairan Indonesia menggunakan bendera Merah 

http://www.pelni.co.id/
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Putih.Pemerintah Belanda dengan tegas menolak semua permintaan yang diajukan oleh 

pemerintah Indonesia. 

Dengan modal awal 8 (delapan) unit kapal dengan total tonage 4.800 DWT (death weight 

ton), PEPUSKA berlayar berdampingan dengan armada KPM yang telah berpengalaman lebih 

dari setengah abad. Persaingan benar-benar tidak seimbang ketika itu, karena armada KPM 

selain telah berpengalaman, jumlah armadanya juga lebih banyak serta memiliki kontrak-

kontrak monopoli. 

Akhirnya pada 28 April 1952 Yayasan Pepuska resmi dibubarkan. Pada saat yang sama 

didirikanlah PT Pelni dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

M.2/1/2 tanggal 28 Februari 1952 dan No. A.2/1/2 tanggal 19 April 1952, serta Berita Negara 

Republik Indonesia No. 50 tanggal 20 Juni 1952.Sebagai Presiden Direktur Pertamanya 

diangkatlah R. Ma'moen Soemadipraja (1952-1955). 

Delapan unit kapal milik Yayasan Pepuska diserahkan kepada PT Pelni sebagai modal awal. 

Karena dianggap tidak mencukupi maka Bank Ekspor Impor menyediakan dana untuk 

pembelian kapal sebagai tambahan dan memesan 45 "coaster" dari Eropa Barat. Sambil 

menunggu datangnya "coaster" yang dipesan dari Eropa, PT Pelni mencarter kapal-kapal asing 

yang terdiri dari berbagai bendera. Langkah ini diambil untuk mengisi trayek-trayek yang 

ditinggalkan KPM.Setelah itu satu persatu kapal-kapal yang dicarter itu diganti dengan 

"coaster" yang datang dari Eropa.Kemudian ditambah lagi dengan kapal-kapal hasil pampasan 

perang dari Jepang. 

Status PT Pelni mengalami dua kali perubahan. Pada tahun 1961 pemerintah menetapkan 

perubahan status dari Perusahaan Perseroan menjadi Perusahaan Negara (PN) dan 

dicantumkan dalam Lembaran Negara RI No. LN 1961. Kemudian pada tahun 1975 status 

perusahaan diubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan terbatas PT Pelni sesuai 

dengan Akte Pendirian No. 31 tanggal 30 Oktober 1975. Perubahan tersebut dicantumkan 

dalam Berita Negara RI No. 562-1976 dan Tambahan Berita Negara RI No. 60 tanggal 27 Juni 

1976. 



 

616 - MEDIA MASSA DI ERA DISRUPSI 4.0 

 

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan usaha, perusahaan mengalami 

beberapa kali perubahan bentuk Badan Usaha. Pada tahun 1975 berbentuk Perseroan sesuai 

Akta Pendirian Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 dan Akte Perubahan Nomor 22 tanggal 4 

Maret 1998 tentang Anggaran Dasar PT Pelni yang diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 16 April 1999 Nomor 31 tambahan Berita Negara Nomor 2203. 

Visi PT Pelni 

Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan. 

Misi PT Pelni 

1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat 

untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara. 

2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di dalam 

pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat. 

3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan pengembangan kompetensi 

Sumber Daya Manusia. 

4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang 

terlibat (Stakeholders), dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). 

 

Logo PT Pelni 

Setiap perusahaan tentunya memiliki logo yang merupakan corporate identity kuat yang 

menggambarkan suatu konsep atau filosofi dari berdirinya perusahaan tersebut. Setiap logo 

dari berbagai macam perusahaan, memiliki bentuk dan warnanya masing-masing yang 

akanbenilai filosofi untuk mewakili perusahaan atau tujuannya. Sama seperti halnya PT Pelni. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data berupa dokumentasi yang dilakukan penulis, PT Pelni 

memiliki logo dan filosofi sebagai berikut: 
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Sumber: PT Pelni Kantor Pusat 

Gambar 1. Logo PT Pelni 

 

1. Bendera melambangkan logo dalam pelayaran 

2. Bintang melambangkan cita-cita setinggi langit 

3. Warna merah berarti keberanian melambangkan raga manusia 

4. Warna putih berarti kesucian, melambangkan jiwa manusia 

 

Struktur Organisasi PT Pelni 

 

Sumber: PT Pelni Kantor Pusat 
Gambar 2 
Posisi Humas dalam Organisasi PT Pelni 
 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan key informan Kepala Humas PT Pelni Bapak 

Akhmad Sujadi, diketahui bahwa Divisi Humas PT Pelni berada di dalam Divisi Kesekretariatan 

Perusahaan (Corporate Secretary) dan dekat dengan Direktur Utama. Jika ditarik secara 

struktur organisasi yang hirarki dari PT Pelni Humas PT Pelni berkoordinasi dengan 

Kesekretariatan Perusahaan (Corporate Secretary) dan bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur Utama PT Pelni 

DEWAN 

KOMISARIS 

HUMAS  

DIREKTUR 

UTAMA 

KESEKRETARIA

TAN 
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Data tersebut penulis dapatkan, berdasarkan hasil wawancara dengan key informan Bapak 

Akhmad Sujadi dan data yang didapatkan penulis dari kantor pusat PT Pelni di Gajah Mada. 

“Letak Humasnya di dalam Kesekretariatan Perusahaan dan berada dekat dengan Direktur 

Utama. Jadi kami berkoordinasi dengan kesekretariatan perusahaan dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur Utama Bapak Elfien Goentoro.”. 

 

Proses Kerja Humas PT Pelni 

Perencanaan 

Dalam membentuk citra positif perusahaan, Humas membuat strategi program media tour. 

Program media tour merupakan program Humas PT Pelni dimana kegiatan ini memanfaatkan 

pendekatan dan hubungan baik dengan para media atau pers. Dengan dimulai dari undangan 

untuk mengikuti acara wisata bahari bersama PT Pelni. 

Dalam kegiatan ini, PT Pelni mengundang rekan media, baik dari media cetak, televisi, 

ataupun online berwisata menuju ke suatu objek yang PT Pelni tentukan. Media dimanjakan 

dengan keindahan pantai serta bawah laut. Dan diisi dengan kegiatan alam lainnya seperti 

snorkeling dan diving. Humas PT Pelni meminta media untuk meliput acara media tour wisata 

bahari ini dan diharapkan dapat dipublikasikan luas oleh peserta dari media yang mengikuti. 

Tujuan Humas PT Pelni dengan mengadakan kegiatan media tour ini, selain untuk mempererat 

hubungan baik perusahaan dengan rekan media, juga berharap media mampu meningkatkan 

citra positif perusahaan. Yaitu dengan diliputnya dan dipublikasikannya Program media tour 

wisata bahari ini oleh para media yang mengikuti program tersebut. PT Pelni berharap 

program media tour wisata bahari ini dapat membuat publik mengetahui program wisata 

bahari yang di lakukan perusahaan melalui publikasi pihak pers. 

 Dari analisis situasi di atas maka penulis memberikan pemaparan mengenai kekuatan, 

kelemahan, ancaman dan peluang dari PT Pelni. 

 

Kekuatan (Strenght) 
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1. Perusahaan pelayanan jasa transportasi laut tertua di Indonesia yang memiliki pengalaman 

cukup tinggi. 

2. Salah satu perusahaan BUMN yang membantu perekonomian Negara. 

3. PT Pelni terus tumbuh dan berkembang dengan mengedepankan pentingnya kualitas 

pelayanan jasa trasportasi laut dan kepuasan pelanggan jasanya. 

4. PT Pelni mempunyai 28 unit kapal penumpang dengan kapasitas seluruhnya 36.913 

penumpang dan 4 unit kapal barang. 

5. Selain itu PT Pelni memiliki rute tetap yang menyinggahi 91 pelabuhan di Indonesia. 

 

Keterangan tersebut penulis dapatkan, berdasarkan kutipan wawancara dengan key 

informan, sebagai berikut:  

“Pelni ini sendiri adalah perusahaan penyedia jasa transportasi laut yang sudah 

berdiri selama 65 tahun dan menjadikan Pelni menjadi penyedia jasa transportasi laut 

tertua di Indonesia. Pelni punya 28 unit kapal penumpang, atau biasa kita sebut kapal 

regular, kapasitas seluruhnya itu kira-kira 36.913 penumpang, dan kapal barang sendiri 

itu terdapat 4 unit. Oleh karena itu, dengan diadakan media tour ini dapat mempererat 

hubungan yang sudah terjalin baik dengan wartawan, selain itu masyarakat dapat 

mengetahui program wisata bahari dan dapat meningkatakan penumpang untuk 

menggunakan jasa transportasi laut Pelni. 

 

Kelemahan (Weakness) 

1. Kurangnya pengetahuan publik eksternal diluar pelanggan PT Pelni terhadap profil PT Pelni 

2. Usia kapal PT Pelni yang tersedia di pelabuhan relatif tua, sehingga mengurangi minat 

pelanggan. 

3. Keterlambatan dana yang dikeluarkan oleh pihak keuangan, dapat memperlambat waktu 

perencanaan program media tour wisata bahari yang sudah di jadwalkan. 

Keterangan di atas penulis peroleh dari hasil mengutip wawancara dengan key informan, 

sebagai berikut: 

“Selama ini yang tahu Pelni itu perusahaan transportasi laut, hanya yang pernah 

menggunakan jasa kapal laut saja. Publik tahunya itu PT Pelni adalah rumah sakit. Padahal 

Rumah Sakit PT Pelni itu anak perusahaan yang berada dibawah naungan PT Pelni Lalu tentang 
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usia kapal yang relatif sudah tua usianya dan harus diganti, jika tidak, nantinya akan 

mengurangi niat pengguna jasa.dan keterlamabatan dana yang yang dikeluakan pihak 

keuangan dapat memperlambat waktu perencanaan program wisata bahari yang sudah 

ditetapkan waktunya tersebut”. 

 

Peluang (Opportunity) 

1. Mengingat negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dapat dipastikan 

masyarakat membutuhkan transportasi laut, terlebih lagi pulau-pulau terpencil yang hanya 

bisa dijangkau melalui jalur laut. 

2. Perkembangan usaha yang semakin tumbuh dan meningkat akan menjadi peluang bagi PT 

Pelni dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi laut dan mendapatkan kepercayaan 

dari pelanggan yang sudah menggunakan jasa PT Pelni. 

3. Banyaknya pelanggan yang menggunakan jasa trasnsportasi laut PT Pelni sehingga 

memungkinkan untuk bekerja sama dengan berbagai instansi lain dalam hal memudahkan 

pelanggan untuk melakukan pembayaran tiket. 

4. Teknologi yang semakin berkembang akan menjadi peluang bagi bisnis PT Pelni, karena 

system promosi semakin mudah sehingga produk dan layanan dapat mudah dijual dan 

dipasarkan melalui internet. 

Keterangan di atas penulis peroleh dari hasil mengutip wawancara dengan key informan, 

sebagai berikut: 

 “Dilihat dari sisi geografisnya saja, Indonesia itu sudah menguntungkan bagi Pelni Pulau-

pulau terpencil di Indonesia ini banyak dan hanya bisa dijamah dengan menggunakan 

transportasi laut. Oleh karena itu Pelni harus bisa memanfaatkan keadaan ini, sehingga saat ini 

Pelni akhirnya meluncurkan berbagai macam strategi seperti salah satunya wisata bahari. 

Dengan begitu, Pelni bisa tetap produktif dalam bidang wisata dan tidak hanya berpatok pada 

jasa angkut penumpang dan barang saja.” 

“Supaya tidak terjadi penumpukan di loket PT Pelni dan juga memudahkan calon pengguna 

jasa, maka dari itu Pelni bekerja sama dengan Mini Market seperti Indomaret. Hal tersebut juga 

terus kami infokan kepada khalayak, apalagi dengan teknologi informasi seperti internet yang 

semakin memudahkan promosi.” 
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Ancaman ( Threats) 

1. Persaingan bisnis antara penyedia jasa transportasi laut dengan penyedia jasa pesawat 

terbang dikarenakan minat pengguna jasa. 

2. Persaingan harga tiket, dimana tiket untuk pesawat terbang saat ini jauh lebih murah. 

3. Penilaian calon penumpang mengenai waktu tempuh perjalanan yang ditempuh 

transportasi laut cenderung lambat dibandingkan waktu tempuh jasa transportasi udara 

yaitu pesawat. 

4. Persaingan ketat dalam memberikan informasi dalam media internet yang mampu menarik 

masyarakat awam. 

Keterangan di atas penulis peroleh dari hasil mengumpulkan data melalui wawancara 

dengan key informan sebagai berikut: 

“Pelni sebenarnya memang sangat bersaing dengan perusahaan penyedia jasa transportasi 

udara, karena memang yang bisa menghubungkan pulau-pulau di Indonesia ya kedua jenis 

transportasi ini, udara dan juga laut. Apa lagi saat pesawat mengeluarkan tiket murah untuk 

perjalanan domestik. Selera khalayak juga menentukan, karena terkadang ada penilaian 

khalayak mengenai harga tiket sama murahnya antara kapal dan pesawat tetapi jarak tempuh 

pesawat jauh lebih cepat. Jadi, Pelni juga harus bersaing dalam memberikan informasi yang 

menarik di media internet Pelni, supaya bisa menarik perhatian masyarakat, sehingga nantinya 

masyarakat lebih memilih menggunakan jasa  Pelni”. 

 

Tujuan 

Menurut key informan Bapak Akhmad Sujadi, target audience dalam kegiatan media tour 

wisata bahari ini bertujuan untuk meningkatkan citra positif perusahaan serta dapat 

mempererat hubungan baik yang sudah terjalin degan insane media. Sehingga akan 

berkelanjutan dengan harapanpublik eksternal dapat mengetahui program wisata bahari serta 

mampu meningkatkan jumlah penumpang untuk menggunakan jasa transportasi laut PT Pelni. 

Keterangan diatas penulis peroleh dari hasil wawancara dengan key informan, sebagai berikut: 

“Tujuan dari kegiatan media tour wisata bahari ini untuk meningkatkan citra positif 

perusahaan serta dapat mempererat hubungan baik yang sudah terjalin kepada pihak pers, dan 

Pelni berharap masyarakat dapat mengetahui program wisata bahari yang diselenggaran, serta 

dapat meningkatkan penumpang untuk menggunakan jasa trasnportasi laut Pelni” 
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Pesan 

Sementara itu pesan yang ingin disampaikan kepada target marketnya menurut key 

informan yaitu Bapak Akhmad Sujadi, kepala divisi Humas PT Pelni, yaitu Setelah kegiatan ini 

dipublikaskan oleh pihak media, publik eksternal mengetahui program yang diadakan, hingga 

diharapkan dapat meningkatkan citra positif dan berdampak pada penggunaan jasa 

transportasi laut PT Pelni. Data diatas penulis peroleh dari keterangan hasil wawancara dengan 

key informan sebagai berikut:  “Pesan persuasif yang didapat setelah kegiatan media tour ini 

dipublikasikan oleh kalangan pers, masyarakat jadi tmengetahui program yang di 

selenggarakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan citra positif perusahaan dan 

masyarakat bisa menggunakan jasa transportasi laut Pelni.” 

 

Strategi dan Taktik 

Menurut informasi yang diperoleh darikey informan Bapak Akhmad Sujadi, kepala divisi 

Humas PT Pelni, strategi yang dilakukan oleh PT Pelni dalam meningkatkan citra melalui 

program media tour wisata bahari adalah mengajak rekan dari media untuk berwisata bahari 

bersama PT Pelni. Hal ini dilakukan untuk mengajak insan pers menikmati keindahan bawah 

laut yang berlokasi di Banda Neira (Maluku). Dengan difasilitasi kapal dari PT Pelni, rekan 

media dimanjakan oleh pelayanan fasilitas dari PT Pelni. Seperti snorkeling ataupun diving. 

Kemudian media juga dapat mengunjungi Benteng Belgica, Pulau Hatta, Pulau Pisang, dan 

Pulau Karaka. Berlangsungnya kegiatan wisata bahari ini berjalan bersamaan dengan peliputan 

yang dilakukan oleh rekan media. Dengan tujuan liputan tersebut akan diolah dan 

disebarluaskan hingga sampai pada public yang lebih luas lagi. Keterangan diatas penulis 

peroleh dari hasil mengutip wawancara dengan key informansebagai berikut: 

“Agar menarik minat kalang pers kami melakukan media tour tahun 2016 kemarin 

bertempat di Banda Neira, pers bersama para wisatawan pengguna jasa Pelni dapat 

menaiki kapal yang kami sudah siapkan, pers pun dapat menikmati pelayanan fasilitas 

dari kami yaitu dengan menikmati keindahan bawah laut seperti (snorkeling ataupun 
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diving) dan mengunjungi Benteng Belgica, Pulau Hatta, Pulau Pisang, dan Pulau 

Karaka”. 

 

Media 

Terdapat 3 media yang ikut berpartisipasi dalam media tour wisata bahari yaitu, media 

cetak (Rakyat Merdeka), media online (Detikcom), dan media televisi (Berita Satu). Dari media-

media tersebut PT Pelni meminta perwakilannya yaitu satu orang yang mewakili dari media 

tersebut. Keterangan di atas penulis peroleh dari hasil mengutip wawancara dengan key 

informan sebagai berikut: “Kami mengundang rekan-rekan dari 3 media yaitu media cetak 

(Rakyat Merdeka), media online (Detikcom), dan media televisi (Berita Satu). Dari media-

media tersebut hanya mengundang perwakilan satu orang saja yang dapat berpartisipasi dalam 

media tour wisata bahari” 

Kriteria Evaluasi 

Menurut key informan yaitu Bapak Akhmad Sujadi, kepala divisi Humas PT Pelni, kriteria 

evaluasi kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 1. Kriteria Evaluasi 

Tujuan Program Indikator/kriteria 

 Agar dapat meningkatkan 

citra positif perusahaan 

serta dapat mempererat 

hubungan baik yang sudah 

terjalin degan kalangan 

media.  

Dengan demikian 

masyarakat dapat 

mengetahui program wisata 

bahari yang dijalankan  PT 

Pelni sehingga dapat 

meningkatkan ketertarikan  

public untuk dapat 

memanfaatkan jasa 

Membuat program 

media tour wisata 

bahari. 

1. Kurangnya peningkatan 
citra di hadapan 
masyarakat dan menjalin 
hubungan yang lebih baik 
lagi dengan pers. 

2. Menurunnya pengguna 
jasa transportasi laut  PT 
Pelni . 

3. Masyarakat banyak yang 
belum mengetahui 
program wisata bahari 
yang di dilakukan oleh  PT 
Pelni 
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Indikator menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan media sosial yang dibuat oleh PT Pelni, 

berikut kutipan hasil wawancara penulis dengan key informan: “Kriteria evaluasinya sendiri 

itu yang pastinya untuk meningkatakan citra perusasahaan kepada publik eksternal, serta 

mempererat hubungan baik dengan pihak pers dan dapat meningkatkan penumpang untuk 

menggunakan transportasi laut Pelni”. 

Pelaksanaan 

transportasi laut dari  PT 

Pelni . 
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Menurut informasi yang diperoleh dari key informan yaitu Bapak Akhmad Sujadi, kepala 

divisi Humas PT Pelni, Pada awalnya kapal Pelni ini sebagai fasilitas penunjang yang lengkap 

memiliki potensi menjadi bagian dalam kemasan wisata bahari. Humas telah mengemas 

program life stlye sekaligus wisata bahari yang diberi namaLet’s Go dan pertama kali dirilis pada 

2014. Awalnya dilakukan kegiatan wisata bahari menggunakan kapal regular dan menjadikan 

kapal sebagai hotel terapung. Namun, Program ini terus dilakukan setiap tahun dengan 

melakukan wisata bahari ke tempat-tempat yang baru. Pada tahun 2014 lalu program wisata 

bahari di lakukan pertama kali di Raja Ampat (Papua Barat) dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara) 

yang diikuti 47 peserta. Dan di tahun 2016, Pelni meluncurkan enam destinasi wisata bahari. 

Enam destinasi yang termasuk Raja Ampat (Papua Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), 

Banda Neira (Maluku), dan Derawan (Kalimantan Timur). 

Di antaranya program tersebut, Let’s Go Labuan bajo di gelar pada 21 hingga 24 September 

2016, selama empat hari tiga malam dengan menggunakan KM Tilongkalabia sebagai hotel 

terapung. Selanjutnya, pada 9 hingga 12 Oktober 2016, PT Pelni menggelar Let’s Go Derawan 

dengan menggunakan KM Bukit Siguntang. 

Di sisi lain, Lets Go Raja Ampat yang pada 2016 merupakan event serupa tahun ketiga, 

wisata bahari ini di lakukan pada 30 Oktober hingga 2 November 2016. Untuk di Wakatobi 

diadakan pada 12 hingga 15 November 2016 yang dimulai dari Pelabuhan Bau-Bau, Sulawesi 

Tenggara menuju Pulau Hoga dan Pulau Tomia untuk melakukan snorkeling dan diving.  

Kegiatan wisata bahari terakhir pada 2016 berupa Let’s Go Banda Neira (Maluku). Digelar 

pada 4 sampai 7 Desember 2016 dengan menjadikan KM Tidar sebagai hotel terapung. Selain 

menikmati pemandangan alam bawah laut, pers dapat mengunjungi Benteng Belgica, Pulau 

Hatta, Pulau Pisang dan Pulau Karaka. Namun sebelum dilaksanakannya program tersebut, 

Humas mengadakan siaran pers untuk mengundang pihak media yang akan ikut berpartisipasi 

dalam wisata bahari bersama wisatawan pengguna jasa PT Pelni dan untuk setiap wisata bahari 

yang dilakukan, media dapat meliput dan mempublikasikan program tersebut. Keterangan di 

atas penulis peroleh dari hasil mengutip wawancara dengan key informan sebagai berikut: 

“Pada awalnya Kapal Pelni ini sebagai fasilitas penunjang yang lengkap memiliki potensi 

menjadi bagian dalam kemasan wisata bahari. Humas telah mengemas program life stlye 
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sekaligus wisata bahari yang diberi nama Let’s Go dan pertama kali dirilis pada 2014. Awalnya 

dilakukan kegiatan wisata bahari menggunakan kapal regular kapal dan menjadikan kapal 

sebagai hotel terapung. Namun, Program ini terus dilakukan setiap tahun dengan melakukan 

wisata bahari ke tempat-tempat yang baru. Pada tahun 2014 lalu program wisata bahari di 

lakukan pertama kali di Raja Ampat (Papua Barat) dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara) yang 

diikuti 47 peserta. Dan di tahun 2016 lalu Pelni meluncurkan enam destinasi wisata bahari. 

Enam destinasi yang dimaksud Raja Ampat (Papua Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), 

Banda Neira (Maluku), dan Derawan (Kalimantan Timur). 

Di antaranya program tersebut, Let’s Go Labuan bajo di gelar pada 21 hingga 24 September 

2016, selama empat hari tiga malam dengan menggunakan KM Tilongkalabia sebagai hotel 

terapung. Selanjutnya, pada 9 hingga 12 Oktober 2016, Pelni menggelar Let’s Go Derawan 

dengan menggunakan KM Bukit Siguntang. 

Di sisi lain, Lets Go Raja Ampat yang pada 2016 merupaakan event serupa tahun ketiga, 

wisata bahari ini di lakukan pada 30 Oktober hingga 2 November 2016. Untuk di Wakatobi 

diadakan pada 12 hingga 15 November 2016 yang dimulai dari Pelabuhan Bau-Bau, Sulawesi 

Tenggara menuju Pulau Hoga dan Pulau Tomia untuk melakukan snorkeling dan diving. 

Kegiatan wisata bahari terakhir pada 2016 berupa Let’s Go Banda Neira (Ambon). Digelar 

pada 4 sampai 7 Desember 2016 dengan menjadikan KM Tidar sebagai hotel terapung. Selain 

menikmati pemandangan alam bawah laut, pers dapat mengunjungi Benteng Belgica, Pulau 

Hatta, Pulau Pisang dan Pulau Karaka. Humas mengadakan siaran pers untuk mengundang 

pihak media yang akan ikut berpartisipasi dalam wisata bahari bersama pariwisatawan 

pengguna jasa  Pelni dan untuk setiap wisata bahari yang dilakukan, kami mempersilakan pers 

untuk meliput dan mempulikasikan program tersebut.”. 

 

Evaluasi 

Key informan yaitu Bapak Akhmad Sujadi, kepala divisi Humas PT Pelni, mengatakan 

bahwa kegiatan media tour wisata bahari ini sudah efektif dan mencapai tujuan yang 

diharapkan. Berikut hasil mengutip wawancara dengan key informan: “Kegiatan media tour ini 

sudah berjalan efektif dan sudah mencapi tujuan yang kami harapkan”. 

Kendala dan Pemecahan 

Menurut key informan yaitu Bapak Akhmad Sujadi, kepala divisi Humas PT Pelni, yaitu: 

Keterlambatan dana yang dikeluarkan oleh pihak keuangan, dapat memperlambat waktu 

perencanaan program media tour wisata bahari yang sudah dijadwalkan. Keterangan diatas 

penulis peroleh dari hasil mengutip wawancara dengan key informansebagai berikut:  “Jadi 
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kendala yang dihadapi oleh Humas itu  saat membuat suatu progam kegiatan yaitu, terjadinya 

keterlambatan dana yang dikeluarkan oleh pihak keuangan. Nah, termasuk dalam program 

wisata bahari ini. Keterlamabatan dana yang terjadi dapat memperlambat waktu perencanaan 

program wisata bahari yang sudah ditetapkan waktunya tersebut”. 

Menurut key informan yaitu Bapak Akhmad Sujadi, kepala divisi Humas PT Pelni 

pemecahan kendala tersebut dapat diatasi dengan cara: Sebelum program tersebut dilakukan 

Humas harus melakukan perencanaan keuangan lebih awal atau jauh-jauh hari sebelum 

ditetapkannya waktu program media tour wisata bahari tersebut. Keterangan di atas penulis 

peroleh dari hasil mengutip wawancara dengan key informan yaitu: “Untuk menghadapi 

kendala tersebut Humas membuat perencanaan keuangan lebih awal atau dengan jauh-jauh 

hari sebelum ditetapkannya waktu program media tour wisata bahari”. 

 

SIMPULAN 

Humas memiliki tugas yang penting untuk perusahaan. Terutama dalam pemanfaatan 

media relations yang dilakukan oleh humas PT Pelni dengan tujuan menciptakan citra positif 

di kalangan publik eksternalnya. Di sini penulis menemukan 4 kesimpulan dalam 

memanfaatkan kegiatan media tour dalam mewujudkan keinginan tersebut. 

Pertama, PT Pelni sebagai BUMN besar memiliki angka publik eksternal sangat tinggi. 

Dengan demikian perlu pemanfaatan media untuk dikenal secara luas mengenai program-

programnya. Kedua, Media memiliki kekuatan yang dapat menjangkau publik dengan jumlah 

besar dan luas. Ketiga, dengan pemanfaatan media sebagai sarana publikasi kegiatan PT Pelni, 

dapat membuat publik eksternalnya lebih mengenal PT Pelni dengan citra yang lebih positif. 

Terakhir, sayangnya hanya saja kegiatan ini tidak berkelanjutan dalam jangka waktu dekat. Arti 

kata jika kegiatan ini diadakan per tahun, publik akan cepat lupa dengan PT Pelni dikarenakan 

frekuensi pemberitaannya tidak padat untuk meninggalkan ingatan di kepala publik. 
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