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PENGANTAR EDITOR 

 

Pendidikan merupakan salah satu tonggak perkembangan bangsa. Pendidikan adalah 

wadah dalam upaya pembentukan Sumber Daya Manusia yang nantinya bertugas 

menggerakkan, mengatur dan menjalankan sebuah Negara. Kedaulatan Negara tergantung 

dari SDM yang kompetitif dan berkualitas dari segala bidang. Oleh karena itu, pendidikan 

menjadi sebuah hal yang harusnya mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak. Upaya 

menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, tidak akan mungkin terlepas dari 

strategi pengajaran dan perkembangan riset di Indonesia. Salah satu bidang yang beberapa 

decade belakangan megundang perhatian yaitu Ilmu Komunikasi. 

 Prinsip dasar bahwa komunikasi merupakan sebuah ilmu praktis yang akan selalu kita 

terapkan dalam kehidupan setiap saat, berangkat dari prinsip bahwa kita tidak bisa tidak 

berkomunikasi menjadi landasan pentingnya memahami komunikasi secara mendalam dan 

sistematis. Pengajaran komunikasi tidak hanya berpusat pada pemaparan materi semata, tetapi 

jauh dari itu, pengajaran komunikasi memfokuskan pada pembentukan pribadi yang mampu 

beradaptasi, mengolah informasi serta menyampaikannya kepada khalayak atau bahkan 

sebaliknya menjadi pribadi yang mampu dan paham akan setiap symbol atau makna yang 

terdapat pada setiap pesan yang diterima. 
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 Karena komunikasi bersinggungan dengan semua aspek kehidupan, maka riset 

komunikasi bisa saja dan tentunya dapat menyentuh setiap aspek tersebut seperti psikologi 

komunikasi, sosiologi komunikasi, komunikasi massa, komunikasi antarpribadi dan 

sebagainya. Tulisan ini mencoba menganalisa bagaimana strategi pengajaran komunikasi 

yang terbaik serta membahas arah perkembangan riset komunikasi kedepannya. 

 

 

        Tim Editor,2015 
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KATA PENGANTAR 

 

Kondisi ekonomi global terus berubah, dituntut percepatan dalam melakukan adaptasi. 

Indonesia yang kaya dengan hasil alam namun minim disektor Sumber Daya Manusianya menjadi 

sebuah tantangan sekaligus ancaman baru bagi perkembangan dan stabilitas bangsa. Indonesia dan 

negara-negara dikawasan Asia Tenggara memiliki ikatan yang kuat karena kemiripian budaya, 

sehingga perlu diformalkan pada tahun 1967 agar kestabilan terjaga di kawasan. Yang selanjutnya 

interaksi ini bertransformasi menjadi ikatan perdagangan dan mengintegrasikan diri menjadi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah dimulai pada tahun 2015. Sejauh ini Pemerintah telah 

memiliki Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-

2025. Cetak biru ini bisa dimanfaatkan tetapi perlu penambahan untuk mengakomodir peran 

Pengusaha Muda dan Akademisi. 

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan langkah penting yang harus segera 

ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah. Pusat perhatian hendaknya tidak lagi terfokus 

sebatas hardskill saja tetapi harus juga memperhatikan softskill khususnya dibidang kompetensi 

komunikasi. Kajian tentang komunikasi belakangan ini menarik minat banyak pihak. Munculnya 

kesadaran dari berbagai instansi dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi turut berperan serta 

dalam meningkatnya tuntutan kompetensi komunikasi didunia kerja dan usaha. Oleh karena itu, dirasa 

perlu untuk memfokuskan perhatian pada upaya peningkatan kompetensi komunikasi. 

ISKI sebagai sebuah wadah perkumpulan para sarjana Komunikasi di seluruh Indonesia 

merasa perlu untuk melihat, membahas, mengkaji dan merumuskan upaya-upaya peningkatan 

kompetensi komunikasi tidak hanya dikalangan dunia bisnis dan usaha tetapi juga di sektor 

pemerintahan dan akademisi. Dengan latar belakang pengetahuan komunikasi serta adanya persamaan 

persepsi dan misi untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia komunikasi yang berdaya saing 

tinggi, Seminar, Pelatihan dan Call for Paper yang dilaksanakan oleh ISKI Daerah Riau diharapkan 

mampu membawa perubahan dan terobosan baru dalam meningkatkan kompetensi komunikasi di 

segala bidang agar siap bersaing pada kompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

 Yuliandre Darwis, Ph.D 

 Ketua ISKI Pusat 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan masih relatif rendahnya tingkat pendidikan pada tenaga kerja Indonesia 

mengakibatkan sulitnya bagi kelompok masyarakat itu untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan 

tingkat keterjaminan yang relatif lebih baik. Sementara dunia kerja  menuntut skill worker yang harus 

mempunyai daya saing, hanya 3%  dari 8% tenaga kerja yang mempunyai daya saing di antaranya 

merupakan profesional dengan tingkat pendidikan minimal sarjana, sedangkan 5% di antaranya 

merupakan semi-skilled worker dengan pendidikan diploma dan kejuruan.  

Potret ini cukup mengganggu dalam menyongsong pasar tunggal MEA (Masyarakat Ekonomi 

Asean)  ketika arus liberalisasi jasa termasuk jasa profesi baik skillful labor maupun semi-skilled labor 

akan semakin deras mendekati 2015. Tugas kita semua  para stake holders yang terkait untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dengan memastikan pembangunan 

ekonomi linear dengan pembangunan manusia. Kualitas tenaga kerja yang tinggi akan hadir apabila 

kualitas pembangunan manusia Indonesia berdaya saing unggul. Akses terhadap pendidikan, 

kesehatan, pekerjaan, gizi, dan fasilitas publik lainnya akan menentukan kualitas manusia dan tenaga 

kerja Indonesia. 

Dalam cetak biru AEC (ASEAN Economic Community) telah disepakati jaminan kebebasan 

mobilitas bagi tenaga kerja terampil di kawasan ASEAN melalui serangkaian tahapan yang disepakati 

dalam ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada tahun 1995 yang lalu.Uuntuk 

memfasilitasi liberalisasi jasa dan mempermudah mobilisasi tenaga kerja profesional lintas negara 

dalam kawasan ASEAN, Forum ISKI Daerah Riau ini memandang perlu mendorong kesepakatan 

pengakuan tenaga profesional di bidang jasa yang diwujudkan dalam nota saling pengakuan (mutual 

recognition arrangements/MRAs) di bidang komunikasi. 

Riau punya peran penting dalam MEA. Dengan letak strategis pada segitiga emas antara 

Singapura dan Malaysia dan Thailand yang lebih kurang 1 jam perjalanan udara plus sumber daya 

alam yang melimpah membuat Riau berpotensi jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan 

ASEAN, tentu akselarasi ini sejalan dengan tingkat kebutuhan SDM skill Worker yang berkompetensi. 

Oleh sebab itu bagi Sarjana Komunikasi Indonesia tidak ada lagi “memasang gigi mundur” di 

kenderaannya, gigi mundur itu harus dicopot, karena kenderaan liberalisasi MEA atau AFTA 2015 itu 

sudah berjalan. 
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Kita Sarjana Komunikasi Indonesia harus segera berbenah diri untuk menyiapkan Sumber 

Daya Manusia Indonesia yang kompetitif dan berkulitas global, salah satunya menyiapkan SDM di 

bidang komunikasi yang mempunyai kompetensi. Memasuki tahun MEA 2015 saat ini, sudah siapkah 

kita akan tantangan dan peluang bagi kalangan profesional muda kita untuk tidak terbengong-bengong 

menyaksikan lalu-lalangnya tenaga asing di wilayah kita?. Jawaban itu ada pada diri kita masing-

masing dan seluruh stake holders di negri ini.  Kita semua berharap melalui forum Seminar dan 

Pelatihan Nasional Komunikasi serta Call for Paper ISKI Daerah Riau yang diikuti para pakar, praktisi 

dan akademisi seluruh Indonesia ini dapat memberikan tambahan solusi yang akan dihadapi oleh kita 

semua. Semoga..!    

 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 

 (ISKI) Daerah Riau 

 

 

 Ir. NURUL HUDA, M.H., M.I.Kom 

 Ketua  
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KATA PENGANTAR 

 

Perkembangan teknologi dan informasi beberapa decade belakangan ini tidak bisa dipungkiri 

mempengaruhi perkembangan tata kehidupan masyarakat Indonesia. Trend demi trend silih berganti 

mengikuti arus perkembangan dunia. Kondisi ini menuntut manusia sebagai individu yang aktif agar 

mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Salah satu point yang menarik perhatian dan 

belakangan cukup giat dikembangkan adalah pengembangan kompetensi manusia (SDM). Kondisi ini 

semakin diperumit dengan era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah datang dan sedang 

berlangsung. 

Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki potensi besar baik dibidang Sumber Daya 

Alam tetapi juga potensi Sumber Daya Manusia yang sebenarnya bisa dilatih untuk bisa berkompetisi 

di era MEA sekarang. Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, persaingan bursa 

tenaga kerja juga akan semakin meningkat. Tantangan terberat adalah bagaimana menghasilkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya kompetitif pada level nasional, juga kompeten dan 

mampu bersaing pada level ASEAN. Kompetensi SDM dalam era MEA tersebut tidak hanya dari 

penguasaan ilmu dan keterampilan komunikasi, juga nilai-nilai moralitas harus terintegrasi 

didalamnya. Keberadaan ISKI sebagai lembaga yang mewadahi sarjana Ilmu Komunikasi berusaha 

untuk meningkatkan dan menguatkan kompetensi pelaku komunikasi. 

Untuk itu, ISKI Daerah Riau mengadakan Seminar, Pelatihan dan Call for Paper yang 

diramaikan oleh praktisi, akademisi, peneliti, pakar, professional dan pengambil kebijakan dalam 

bidang komunikasi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, konsep, pemikiran, hasil penelitian, 

model dan teori berbasis pengetahuan local dan orisinil tentang solusi masalah komunikasi yang dapat 

berartisipasi dan berkontribusi pada tatanan, tata kelola, posisi dan system komunikasi Indonesia baik 

dinegara, pemerintah pusat dan daerah. 

 

 

 Nova Yohana, S.Sos, M.I.Kom 

      Ketua Panitia 
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TIPOLOGI DOSEN KOMUNIKASI 

Kiat Menjadi Pengajar Komunikasi yang Sukses 

 

Deddy Mulyana 

Guru Besar dan Dekan Fikom Unpad 
 

 Dewasa ini Fakultas/Departemen/Jurusan/Program Studi Ilmu Komunikasi di berbagai 

perguruan tinggi di Indonesia adalah lembaga pendidikan akademik paling bersinar di Indonesia. 

Di Unpad, tahun 2015 ini Prodi Ilmu Komunikasi adalah  Prodi terpopuler (petingkat pertama 

yang diminati calon mahasiswa/lulusan SLTA) dari 50 Prodi yang ada, bahkan selama empat 

tahun berturut-turut.Unpad sendiri telah tiga tahun berturut-turut terpopuler di Indonesia di 

bandingkan perguruan tinggi lainnya.  

 Perkembangan teknologi komunikasi dan dunia industri tidak diragukan merupakan 

faktor penting yang mendorong peningkatan minat calon mahasiswa terhadap ilmu komunikasi. 

Faktor lainnya adalah sifat komunikasi yang omnipresent (hadir di mana-mana). Artinya, 

kualitas komunikasi menusia menjadi motor pendorong keberhasilan berbagai bidang kehidupan, 

apakah itu bisnis, politik, hukum, pendidikan, kesehatan atau seni. Tidak mengherankan jika 
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dewasan ini muncul disiplin-disiplin komunikasi bersifat hibrid, seperti komunikasi komunikasi 

bisnis, komunikasi kesehatan, komunikasi politik, komunikasi lintasbudaya, dsb.  

 Minat yang tinggi ini tentu harus diimbangi dengan  pengajaran  yang berkualitas agar 

peringkatnya bertahan, bahkan meningkat lagi. Iklim yang kondusif harus dikembangkan untuk 

terus maju. Dosen-dosennya harus kompeten, bukan saja dalam mengajar, namun juga dalam 

menghasilkan karya-karya ilmiah bermutu, baik itu artikel di jurnal (nasional dan internasional) 

ataupun buku, serta menyajikannya di forum-forum ilmiah. 

 Setiap hadir untuk memberi kuliah, dosen harus selalu siap untuk memberikan materi dan 

menjawab pertanyaan mahasiswa yang mungkin muncul, disertai semangat yang tinggi. Ia harus 

menerapkan komunikasi dialogis yang membuat suasana kuliah hidup. Dosen dapat menerapkan 

berbagai teknik mengajar yang relevan dan mutakhir, seperti menggunakan PowerPoint. Namun 

sarana tersebut bukan segala-galanya. Kunci keberhasilan tetap bergantung pada imajinasi, 

kreativitas, dan komunikasi dosen.  

 Tanpa alat pun, dosen sebenarnya akan mampu menghidupkan kelas dengan 

memanfaatkan daya ekspresi verbal dan nonverbalnya, termasuk narasi atau ilustrasi verbal, 

ekspresi wajah dan intonasi suara untuk menjelaskan suatu konsep, model, atau teori. Jangan 

sampai kuliah dosen macet, gara-gara listrik mati atau alat yang mau digunakan rusak. Dengan 
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kemampuan seperti itu, dosen akan mampu mengajar kuliah serumit apa pun, termasuk Filsafat 

Komunikasi, Teori Komunikasi, atau Metode Penelitian Komunikasi, secara menarik, bahkan 

kalau perlu disertai dengan kuis serta pembahasannya, teka-teki, simulasi,  permainan peran, 

diskusi, presentasi kelompok, dsb. 

 Untuk menjadi ilmuwan yang sukses, seorang dosen selain harus punya hasrat 

(passion) yang tinggi, juga  harus punya visi jauh ke depan. Ia harus mengembangkan diri. 

Tugas mengajar jangan sekadar rutinitas, tanpa greget, sehingga menjadi beban bagi dosen. Ia 

juga harus melanjutkan pendidikannya ke jenjang tertinggi (S3), terutama di luar negeri yang 

pendidikan komunikasinya sudah maju, seperti Amerika, Jerman, dan Australia. 

 Jika dosen adalah orang yang hebat dalam bidangnya, berbagai tawaran untuk 

melakukan penelitian atau postdoctoral program di luar negeri akan datang kepadanya. Ia pun 

dapat menjadi konsultan suatu lembaga atau perusahaan, di dalam dan di luar negeri, dengan 

tetap mengutamakan tugas akademiknya. Pada gilirannya, kiprahnya yang mumpuni di dalam 

dan di luar kampus tersebut akan turut meningkatkan kredibilitas fakultas atau prodi tempat ia 

bekerja, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya secara material. Jika kita adakemisi 

yang hebat, kita tak perlu mengejar uang, karena uang pasti mengejar kita. 
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 Secara kelembagaan, sistem meritokrasi, transparansi, dan kepemimpinan bersifat 

egaliter harus ditegakkan untuk maju bersama. Peran dekan, wakil dekan, dan ketua prodi 

menjadi kunci keberhasilan lembaga. Dengan kinerja mereka yang tinggi, para lulusannya pun 

akan berkualitas yang ditandai dengan cepatnya mereka diserap pasaran kerja, juga ditandai 

dengan: kredibilitas tempat bekerja, apa sumbangannya bagi masyarakat, bagaimana integritas 

moralnya, dan juga berapa imbalan material yang diperolehnya. 

 

Politisasi Kampus 

Dewasa ini, perguruan tinggi di negeri kita umumnya memang steril dari kepentingan politik 

praktis. Tidak ada politisi partai yang berkampanye di kampus. Tentara tak pernah lagi masuk ke 

kampus untuk menekan mahasiswa seperti di era Orde Baru. Namun kenyataannya di universitas 

atau fakultas kita ada kalanya kepentingan pribadi, kelompok dan “politik“ lebih dominan 

daripada kepentingan akademik. Masih terjadi perekrutan dosen berdasarkan kedekatan pribadi 

(rasa suka atau tidak suka), atau berdasarkan titipan pejabat kampus, meskipun calon dosen 

kurang cakap. Apalagi kalau sang calon dosen pandai mengambil hati patron-nya. Ini merupakan 

ekses dari budaya kita yang paternalistik (mementingkan hubungan pribadi, seperti hubungan 

orangtua dan anak) dan kolektivis (mementingkan kelompok daripada individu).  
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 Dalam pemilihan ketua prodi, dekan atau rektor, tidak jarang terjadi politik transaksional. 

Dosen-dosen yang anggota senat fakultas atau universitas yang tadinya berniat memilih si A 

(yang secara akademik cemerlang dan punya integritas moral) untuk menjadi ketua prodi, wakil 

dekan, dekan atau rektor akhirnya mengurungkan niatnya dan malah memilih si B karena si B 

menjanjikan bahwa mereka kelak akan diberi jabatan (yang berarti akses terhadap fasilitas dan 

imbalan material yang lebih banyak), meskipun si B kurang berkualitas secara moral ataupun 

akademik.  

 Jika sebuah lembaga pendidikan tercemari oleh politik transaksional, maka seperti di 

dunia politik praktis, kepentingan akademik dikorbankankan. Pihak yang paling dirugikan adalah 

mahasiswa.Akademisi lebih tertarik menjadi pejabat kampus karena posisi itu dianggap lebih 

bergengsi dan menjanjikan secara material. Mentalitas ini memang merupakan warisan nenek 

moyang kita yang dulu berbudaya feodalistik. Jika itu yang terjadi, maka dunia kampus menjadi 

kacau. Tidak ada lagi pimpinan yang bisa diteladani, terutama secara moral dan akademik.  

 Di Amerika, Eropa dan Australia, para dosen lebih tertarik menjadi akademisi yang 

sukses secara intelektual, menghasilkan karya ilmiah, baik buku atau artikel jurnal, yang 

berkualitas tinggi. Kalaupun mereka menjadi pejabat kampus, itu dianggap sebagai pengabdian, 

dan biasanya tidak mau berlama-lama. Lazimnya mereka yang menjadi rektor, dekan, atau ketua 

departemen di Barat adalah yang terlebih dulu sukses sebagai akademisi. Andi Hakim Nasution, 
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rektor IPB masa lalu pernah diremehkan oleh mantan pembimbingnya di Universitas North 

Carolina, AS, saat menghadiri reuni di almamaternya: “Anda kok hanya administrator 

kampus, sementara teman-teman Anda menjadi ilmuwan kelas dunia”. Padahal ia pun 

ilmuwan mumpuni di Indonesia. 

 Di negara kita akademisi yang duduk di kursi struktural di kampusnya, sering lupa 

berdiri karena keenakan, apalagi kalau mereka pun kurang bersinar secara keilmuan. Jarang 

pejabat kampus yang merasa puas dengan satu periode jabatannya. Mereka menginginkan 

periode yang kedua untuk jabatan yang sama atau naik ke jabatan yang lebih tinggi. Maka karena 

perpolitikan akademisi itu, di sebuah universitas di Sumatra, seorang mantan dekan yang kalah 

bersaing dengan bawahannya yang lebih muda memalingkan muka dan tidak mau menjabat 

tangan dekan baru saat keduanya maju ke depan ruangan. Di sebuah universitas di Jawa seorang 

calon rektor pernah diintimidasi dan bahkan diteror oleh “lawan politik“ dan tim suksesnya, 

sehingga ia harus menderita sakit keras, bahkan akhirnya meninggal dunia. Di sebuah perguruan 

tinggi lain di Jawa, seorang mantan rektor dan mantan calon rektor  tak pernah saling bertegur 

sapa bertahun-tahun walaupun mereka bertetangga, sejak mereka bersaing dalam pemilihan 

rektor pada masa lalu. 

 Suatu lembaga pendidikan yang dipimpin oleh seseorang yang tidak punya integritas 

moral, sehebat apa pun kecerdasan intelektual dan kemampuan manajerialnya, cepat atau lambat 
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lembaga tersebut akan merosot. Sang pejabat tidak akan dihargai lagi begitu ia lengser dari 

jabatannya, malah disyukuri. Identitas seseorang, sebagaimana komunikasi, pada dasarnya 

bersifat irreversible (tidak bisa kembali ke keadaan semula). 

 Sementara para pakar luar negeri telah mengembangkan berbagai konsep moral tentang 

bagaimana mengelola organisasi (trust, soft skills, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, 

nilai-nilai perenial, dsb.), sejumlah akademisi di perguruan tinggi kita masih terjebak pada 

kepentingan jangka-pendek. Mereka menderita myopia (rabun-jauh). Orang-orang yang myopic 

hanya akan mengejar tujuan jangka-pendek, seperti jabatan yang hanya beberapa tahun, tanpa 

memikirkan jalan yang masih panjang di depan. Seorang dekan, wakil dekan atau ketua prodi 

yang myopic akan lebih terobsesi untuk meningkatkan kesejahteraan materialnya selama 

menjabat daripada mengembangkan iklim akademik yang kondusif (seperti mendorong para 

dosen untuk menjadi penulis karya ilmiah yang produktif dan menjadi pembicara dalam seminar 

di dalam dan di luar negeri) dan menyediakan fasilitas yang berguna bagi para mahasiswanya, 

seperti perpustakaan, laboratorium, sistem komunikasi berbasis komputer, dsb. Kita sulit 

mengharapkan visi mereka yang jauh ke depan. Jangankan mendorong orang lain (bawahan atau 

juniornya) agar menjadi ilmuwan yang brilian, ia sendiri tak punya cukup tekad untuk menjadi 

ilmuwan sejati yang mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada orang lain. Dalam 
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sebagian kasus, obsesi seorang dosen untuk menjadi pejabat kampus adalah sebagai kompensasi 

atau pelarian karena ia sendiri kurang cemerlang sebagai akademisi.  

 

Tiga Golongan Dosen Komunikasi 

Menarik untuk mengamati tipe-tipe dosen Ilmu Komunikasi (selanjutnya saya sebut dosen) di 

Indonesia. Tipe-tipe ini memang tidak saling meniadakan (mutually exclusive), tetapi setiap tipe 

ini merujuk kepada kecenderungan terkuatnya.  

 Tipe pertama dosen adalah adalah golongan kanan. Mereka adalah dosen yang 

profesional dan punya integritas moral. Mereka selalu siap mengajar, punya komitmen dan 

bersikap amanah dalam menjalankan tugas akademik, juga jabatan (struktural) yang 

diembannya.Mereka berupaya untuk memberikan teladan bagi para sejawat, tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa-mahasiswanya. Obsesi mereka adalah menjadi akademisi (doktor 

dan  profesor) yang sukses, yang pengajarannya bermutu tinggi di kelas dan menghasilkan 

karya-karya ilmiah  yang menjadi rujukan banyak orang, yang ingin pensiun dengan dikenang 

banyak orang. Tipe ini boleh jadi sangat langka di Indonesia dewasa ini. Sebuah universitas 

swasta  di Indonesia agaknya ingin membangun tipe dosen ini. Bunyi iklannya dalam bahasa 

Inggris di sebuah surat kabar nasional indah sekali, yang artinya: “Dosen-dosen kami tidak hanya 
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mengajari kami, tetapi juga membimbing  kami dalam kehidupan.“ Seberapa banyak dosen di 

Indonesia yang punya prinsip ini dewasa ini?  

 Kedua adalah golongan kiri, kelompok dosen yang sebenarnya “tersesat“ di dunia 

akademik. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan lembaga. 

Mereka lebih cocok jadi politisi atau pebisnis di luar kampus daripada jadi akademisi. Kalau 

mereka punya jabatan, mereka akan lebih mementingkan seberapa banyak uang yang bisa masuk 

ke kantong pribadi mereka daripada mengembangkan lembaga yang dipimpinnya, termasuk 

mengembangkan segala fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa.Untuk mencapai tujuannya, 

mereka akan menghalalkan segala cara, termasuk memainkan politik kampus. Jika mereka 

meneliti, keuntungan pribadi lebih penting daripada mutu penelitiannya. Mereka pun rela 

“diperas“ oleh lembaga yang memberikan proyek penelitian tersebut, sepanjang mereka juga 

masih memperoleh keuntungan. Bagi dosen seperti ini, kekayaan menjadi obsesi utamanya, tak 

peduli apakah mereka akan pensiun dengan “manis“ atau tidak. Karakter asli dosen sebagai 

manusia akan mencuat begitu dihadapkan kepada jabatan dan uang. Kekuasaan begitu 

menyilaukan, sehingga orang sering lupa-diri dan bisa terbawa arus lingkungan yang korup, 

meskipun awalnya ia berniat memperbaiki sistem yang ada.  

 Ketiga adalah adalah golongan tengah. Mereka adalah dosen-dosen yang biasa-biasa saja 

(mediocre). Boleh jadi golongan ini paling dominan. Mereka terkadang acuh-tak acuh, sering 
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menjadi mayoritas diam (the silent majority). Mereka tidak terlalu menonjol dari segi akademik, 

tetapi juga tidak terlalu berminat untuk menjadi “penguasa kampus“ atau memperkaya diri 

dengan cara-cara yang tidak halal. Perhatian mereka  terutama tertuju pada ke-kini-an dan ke-di 

sini-an. Mereka merasa hidup mereka cukup jika mereka dapat melalui hari-hari mereka dengan 

rutin, tidak perlu neko-neko dalam hidup, asal sandang, pangan, dan papan mencukupi. Dapat 

dikatakan bahwa mereka adalah minimalis, dengan motivasi pas-pasan, yang berprinsip tidak 

dirugikan dan tidak merugikan orang lain.   

 

Apa yang harus dilakuan Dosen Komunikasi 

 Tipologi dosen yang baru saya kemukakan adalah hasil pengamatan tentatif yang perlu 

pengujian lebih jauh di lapangan. Suatu penelitian mutakhir (Hadisiwi, 2014) memang 

menunjukkan bahwa sebagian dosen di Indonesia lebih tertarik menjadi pejabat kampus alih-alih 

menjadi ilmuwan yang hebat. Jabatan struktural dianggap lebih bergengsi dan menjanjikan 

secara material. Disebutkan bahwa mobil dinas dan ruang kantor pribadi bahkan menjadi daya 

tarik jabatan struktural tersebut.   

 Ketiga golongan akademisi itu pasti ada di setiap perguruan tinggi di Indonesia, hanya 

saja variasinya berbeda-beda.Maka tugas jajaran pimpinan Fakultas adalah membangun lembaga 
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pendidikan Ilmu Komunikasi yang profesional dan punya integritas. Artinya, mereka perlu 

meningkatkan dosen-dosen yang termasuk golongan kanan dan meminimalkan jumlah dosen 

yang termasuk golongan tengah, apalagi golongan kiri. Dalam konteks ini berbagai aktivitas 

ilmiah, seperti studi lebih lanjut, seminar di dalam dan di luar kampus, pelatihan, lokakarya, 

seminar perlu terus menerus digalakkan. Pun kegiatan keagamaan yang menunjang peningkatan 

keimanan dan integritas moral seperti salat berjamaah, taklim, kultum seusai salat, dan ceramah 

kegamaan yang bersifat rutin.  

 Masih banyak pekerjaan rumah (PR) buat kita. Kita harus meningkatkan banyak hal: 

kualitas pengajaran, penelitian, produktivitas karya ilmiah sebagian dosen yang masih memble, 

dan secara umum menaikkan peringkat akreditasi lembaga  menjadi lebih baik di tingkat 

nasional dan internasional. Para dosen harus dididik untuk menjadi akademisi sejati bukan 

menjadi “pangreh praja.“  Mereka harus menjadi narasumber dalam berbagai forum ilmiah pada 

tingkat nasional dan bahkan internasional. Dosen yang direkrut bukan saja harus punya 

komitmen yang tinggi untuk menjadi akademisi (bukan karena gagal memasuki pekerjaan lain), 

tetapi juga punya prestasi akademik, minimal lulusan S2 dengan IPK minimal 3,5 dan 

kemampuan bahasa Inggris yang baik (misalnya nilai TOEFL minimal 500) atau IELTS 6.  

 Harus lebih banyak lagi dosen yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris di forum-

forum ilmiah internasional di era global ini. Harus mulai dipikirkan bahwa kuliah pun kini dapat 
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diberikan dalam bahasa Inggris, setidaknya di tingkat pascasarjana. Wong, para santri di 

Pesantren Gontor Jawa Timur pun sudah biasa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Beberapa 

fakultas di Indonesia, termasuk di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ekonomi di Unpad, telah 

menyelenggarakan kelas berbahasa Inggris. Kuliah-kuliah untuk mahasiswa Pascasarjana di 

beberapa perguruan tinggi swasta (misalnya di  London School of Public Relations) di Jakarta 

pun kini sering dalam bahasa Inggris. Fikom Unpad pun akan segera menyusul. 

 Sementara itu, pengetahuan dan keterampilan para pegawai harus ditingkatkan lewat 

berbagai pelatihan, lokakarya, dan belajar lagi ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan kalau perlu 

hingga jenjang S3. Di luar negeri, orang yang bergelar S3 bekerja sebagai staf non-dosen, 

termasuk pustakawan, di perguruan tinggi itu sudah biasa. Sementara itu, para mahasiswa 

khususnya harus dididik untuk menjadi para lulusan yang tidak saja cerdas dan terampil, tetapi 

juga punya integritas moral, yang kelak tidak menjadi para koruptor. Untuk itu, sekali lagi, 

dibutuhkan teladan dari para pejabat kampus dan para dosen. Pribahasa “Guru kencing berdiri 

murid kencing berlari“ akan relevan sampai kapan pun. Last but not least, kesejahteraan para 

dosen dan para pegawai tentu perlu ditingkatkan, tidak hanya kesejahteraan para pimpinannya. 

Usaha-usaha sampingan berdasarkan kerjasama dengan pihak luar dapat dilakukan oleh lembaga 

untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, termasuk penelitian, pelatihan, dan berbagai 

aktivitas bisnis.  
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Abstrak 

Media mengalami perkembangan yang luar biasa dalam baik secara ilmu pengetahuan hingga 

melangkah pada implementasinya dalam kehidupan manusia. Dalam ilmu pengetahuan, kajian media 

(media studies) mengalami perjalanan sejak dimulainya zaman sejarah; manusia mengenal tulisan dan 

berbagai bentuk pola komunikasinya. Dalam dewasa ini, perkembangan media massa juga merambah 

pada internet (konvergensi). Kenyataan ini membawa kita, manusia di seluruh dunia harus 

menghadapi masa akan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk sebuah 

konvergensi. Sebagai sebuah disiplin akademik yang mengalami banyak perkembangan dari segi ilmu 

pengetahuan maupun terapan, dinamika ilmu komunikasi menjadi sangat menarik dan penting untuk 

diketahui; sebagai sebuah sejarah, sebuah proses, dan tantangan di masa depan, baik untuk 

dikembangkan dalam ruang akademik, maupun dalam penerapannya dalam berbagai ruang kehidupan 

lainnya. 

 
Kata Kunci: Kajian Media, Konvergensi Media, Ilmu Komunikasi dan Media 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Media, mengalami perkembangan yang luar biasa dalam baik secara ilmu pengetahuan 

hingga melangkah pada implementasinya dalam kehidupan manusia. Dalam ilmu 

pengetahuan, kajian media (media studies) mengalami perjalanan sejak dimulainya zaman 

sejarah; manusia mengenal tulisan dan komunikasinya. Perkembangan tersebut dibantu secara 
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nyata saat manusia menemukan mesin cetak yang kemudian sekaligus menandai peralihan 

perkembangan media. 

Istilah media disini artinya teknologi informasi dan komunikasi dalam hubungan 

sosial dan budaya yang tidak tergantung pada interaksi tatap muka individu. Berbagai media 

ini didasarkan pada teknologi elektronik atau cetak. Media-media tersebut dihubungkan 

kepada institusi dan proses yang diasosiasikan dengan pers (koran, majalah, dan sebagainya), 

televisi, periklanan, radio, musik rekaman. 

Dewasa ini, dalam kehidupan komunikasi termasuk dalam kajian ilmu komunikasi dan 

media, dikenal ada dua klasifikasi proses komunikasi dilihat dari aspek teknologi. Teknologi 

komunikasi melihat dari ragam komunikasi media, termasuk media massa seperti, cetak, 

penyiaran, online. Sedangkan non-teknologi komunikasi melihat dari ragam komunikasi 

sosial (antar manusia), seperti retorika, berbicang-bincang, penggambaran simbol-simbol 

yang digunakan untuk komunikasi; gambar, huruf, angka, dan sebagainya. 

Teknologi informasi dan komunikasi, dalam setiap jenis media yang terlahir, akan 

selalu membuat struktur sosial dan budaya yang baru, menggantikan dan/atau menambahkan 

dari struktur sosial dan budaya yang sudah ada sebelumnya. Baik dalam proses budaya 

maupun proses sosial, pembentukan struktur ini merupakan bentukan evolusi lingkungan, 
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karena membuat budaya dari budaya yang sudah ada sebelumnya, sehingga sifatnya 

menambah budaya yang ada dalam masyarakat. 

Hal ini kita bisa melihat dari berbagai bentuk perubahan sosial dalam setiap 

penggunaan media dalam kehidupan manusia. Misal, ketika ditemukan mesin cetak, sejalan 

dengan itu terciptanya budaya massal dalam produksi teks sekaligus persebaran ilmu 

pengetahuan dalam bentuk tercetak (buku, koran), manusia mengenal budaya membaca 

tulisan di atas kertas. Ketika ditemukan radio yang kemudian juga televisi sebagai media 

penyiaran, juga kemudian mengenal, teknologi penggunaan frekuensi di udara dalam 

menyiarkan berupa audio visual, manusia mengenal budaya mendengarkan dan menonton. 

Terakhir, adalah ketika ditemukannya media online berupa internet, muncul tren baru berupa 

konvergensi, manusia mengenal adanya penyatuan wadah dari beberapa media sebelumnya 

yang dapat diakses melalui satu saluran, manusia mengenal budaya interaktivitas. 

Kenyataan ini membawa kita, manusia di seluruh dunia harus menghadapi masa akan 

hadirnya teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk sebuah konvergensi. Keterbiasaan 

manusia dalam menggunakan media massa yang sudah ada sebelumnya seperti televisi, radio, 

koran, majalah dan sebagainya akan dihadapkan pada media baru yang memanfaatkan 

teknologi internet sebagai ‘medium’ dalam mengaksesnya. 



 

17 

 

Internet, pada abad ke-21 ini bukanlah sesuatu yang mewah, eksklusif, serta terbatas 

pada khalayak tertentu. Kehadirannya sebagai “media massa” dalam konteks kekinian 

menjadi pendamping kehidupan manusia dalam menggunakan media. Internet hadir dalam 

pelayanan (services) yang mudah ditemui dan diperoleh. Mulai dari penyedia jasa internet 

(Internet Service Provider/ISP), penyedia jasa komunikasi seluler melalui handphone, 

modem, dan sebagainya, hingga wilayah dalam kehidupan sekitar manusia yang menyediakan 

akses terhadap internet dalam bentuk sambungan nirkabel (wireless fidelity/Wi-Fi). 

Sebuah keramaian atau lebih tepat disebut dengan terpaan teknologi informasi dan 

komunikasi inilah yang serta-merta melahirkan kebutuhan akan informasi yang lebih dinamis. 

Kebutuhan informasi ini beragam; baik itu informasi yang dihasilkan karena ada atau 

tersedianya internet tersebut (internet sebagai media pencari informasi) dan informasi yang 

dihasilkan karena kehadiran internet tersebut dalam kehidupan manusia (internet sebagai 

salah satu dalam kajian ilmu komunikasi dan media). 

Kehadiran internet sebagai media baru (new media) memunculkan kajian tersendiri 

dalam ilmu komunikasi dan media khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai 

pendahuluan, akan menjelaskan peta konseptual yang digunakan dalam membahas teknologi 

media baru ini. Salah satu peta konseptual dalam mempelajari media baru ini dilihat dari 
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fungsi utama secara teknis dalam penggunaan media baru. Fungsi-fungsi tersebut dibagi 

menjadi empat, yaitu: produksi, distribusi, tampilan, penyimpanan.
1
 

Produksi disini merujuk pada cara penggunaan dalam mengumpulkan dan memproses 

informasi. Distribusi merujuk pada jenis teknologi yang menjalankan proses transmisi atau 

perpindahan informasi elektronik. Tampilan merujuk pada variasi teknologi yang digunakan 

untuk menunjukan informasi kepada pengguna, audiens, atau konsumen informasi. 

Penyimpanan merujuk pada media yang digunakan untuk menyimpan informasi elektonik. 
2
 

Keempat ‘fungsi’ tersebut merupakan peta konseptual yang cukup lama telah 

digunakan dalam mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Pada waktu sekarang, 

internet telah hadir sebagai bentuk dari media baru yang paling mutakhir. Kehadiran internet 

dalam kajian ilmu komunikasi dan media disertai kondisi sosio-teknologi yang khusus 

dibawanya, yaitu konvergensi dan interaktivitas (ada yang menyebutnya dengan interaksi) 

serta digitalisasi. Ketiga hal inilah yang menjadi nilai utama dalam pembelajaran internet 

dalam kajian ilmu komunikasi dan media. 

                                                             
1
 John V. Pavlik. New Media Technology: Cultural and Commercial Perspective (Boston: Allyn and Bacon, 

1996), hal 2. “One Way to map these new technologies is by their primary function: production, distribution, 

display, storage” 
2
 Ibid. hal 2-4. Teknologi yang termasuk dalam ranah produksi adalah computers, electronic photography, 

optical scanners, dan remote sensing technologies. Teknologi yang termasuk dalam ranah distribusi dibagi 

menjadi enam sistem: penyiaran melalui udara, telekomunikasi melalui daratan, kabel kawat koaksial, 

komunikasi satelit, transmisi nirkabel, dan sambungan tenaga listrik. Teknologi yang termasuk dalam tampilan 

adalah personal digital appliances (PDA), high-definition television (HDTV) dan sebagainya. Teknologi yang 

termasuk dalam penyimpanan adalah compact disc (CD), hard disk, dan sebagainya.  
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Salah satu karakter dari apa yang disebut sebagai media lama atau baru yaitu term 

broadcast yang mewakili media lama sementara interactivity mewakili media baru. Dikotomi 

media dalam perspektif historis yang menjadi era media pertama (first media age) dengan 

pola broadcast dan era media kedua (second media age) dengan pola interactivity, 

sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah.
3
 Ini bermakna bahwa pada media baru, khalayak 

tidak sekedar ditempatkan sebagai objek yang menjadi sasaran dari pesan. Khalayak dan 

perubahan teknologi media serta pemaknaan terhadap medium telah memperbarui pesan 

khalayak untuk menjadi lebih interaktif terhadap pesan itu. 

First media age (broadcast) Second media age (interactivity) 

Centred (few speak to many) Decentred (many speak to many) 

One-way communication Two-way communication 

Predisposed to state control Evades states control 

An instruments of regimes of 

stratifications and inequality 

Democratizing: facilitates universal 

citizenship 

Participants are fragmented and 

constituted as a mass 

Participants are seen to retain their 

individuality 

                                                             
3
 David Holmes. Communication Theory: Media, Technology and Society (London: Sage Publications, 2005), 

hal 10. 
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Influences consciousness Influences individual experience of 

space and time 

 

Tulisan ini akan memaparkan mengenai konvergensi media, yang kemudian akan 

melihat dari satu aspek utama, yaitu ilmu komunikasi dan media. Beberapa subjudul 

berikutnya akan memaparkan internet sebagai konvergensi media yang memiliki karakteristik, 

implikasi, serta respon kajian ilmu komunikasi dan media terhadap media baru. 

 

Karakteristik Utama Konvergensi Media 

Internet sebagai media baru mempunyai karakter tersendiri yang membedakannya 

dengan media lain. Selain karena keberadaannya yang harus terkoneksikan dengan perangkat 

komputer, baik personal computer hingga kini dikenal tablet-pc, diperlukan juga sambungan 

tersendiri yang membuatnya dalam status online atau tersambung. Hingga kini sambungan 

internet dikenal khalayak ramai terbagi atas dua jenis wireline (kabel) dan wireless (nirkabel). 

Konvergensi merupakan wujud dari ‘kepraktisan’ pengolahan data yang membuatnya 

memiliki satu tampilan dalam berbagai bentuk data. Hal ini juga berangkat dari kemampuan 



 

21 

 

digitalisasi, dimana seluruh bentukan data seperti gambar, suara, grafik, video bergerak 

dikonversikan menjadi data digital yang mampu diakses dari perangkat komputer.
4
 

Digitalisasi merupakan faktor pendukung yang penting dalam konvergensi. Ketika 

setiap informasi berkembang dari format analog menjadi format digital, maka sejak itu 

kemungkinan atau peluang penyebaran informasi yang makin massif dan cepat akan lebih 

terbuka. Seperti diketahui, digital yaitu teknologi yang berkaitan dengan komputer, sehingga 

dengan perkembangan konvergensi media, maka hal itu akan memungkinkan bergabungnya 

media telekomunikasi konvensional dengan internet yang merupakan kesempatan baru yang 

luar biasa. Dibanding analog, digital memiliki beberapa kelebihan seperti kemampuan 

memproses informasi lebih cepat, tidak mudah terganggu oleh gangguan dari luar seperti 

geografi, cuaca, dan sebagainya. Konvergensi teknologi yang termasuk revolusi gelombang 

pertama, bisa dikatakan dimulai berkembang ketika ditemukan telepon, televisi, radio, 

komputer, yang kemudian berbagai perangkat teknologi informasi ini disatukan dengan 

kehadiran internet, yang menyebabkan proses penyebaran dan penelusuran informasi seolah 

berkembang tanpa batas. 

Internet selain kini namanya yang sudah tidak asing dalam masyarakat informasi, juga 

dikenal istilah-istilah lain yang menggambarkan ‘kondisi’ internet itu sendiri, seperti 

                                                             
4
 John V. Pavlik. Op.Cit., hal 132. Convergence is the coming together of all forms of mediated communication 

in an electronic, digital form, driven by computers. … development of multimedia products blending text, data 

graphics, full-motion video, and sound. 
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cyberspace, virtual world/reality, information superhighway. Selain memiliki istilah 

khususnya, internet juga memiliki fungsi khusus yang menjadi dasar karakteristiknya seperti 

hypertext, interactivity, dan digitization.
5
 

Hypertext dalam teknologi internet merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa 

dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam internet dimana setiap 

informasi bisa saling bertautan dan menunjukan sumbernya. Hypertext memberikan 

sambungan informasi dimana sumber informasi tersebut mudah untuk diakses dengan tunjuk 

dan tekan (simple point-and-click) yang kemudian dibawa ke sumber informasi tersebut.
6
 

World Wide Web atau yang lebih dikenal sebagai WWW, merupakan pengembangan 

bersama dengan Hypertext Transfer Protocol (http) yang kemudian menyediakan sebuah 

‘wadah’ tersendiri yang memiliki interkoneksitas dalam beberapa situs jaringan, dan 

Hypertext Markup Language (html) menjadi sumber penulisan kode dalam dunia maya, 

internet.
7
 

‘Konvergensi’ bahasa dalam program internet, atau kode-kode biner khusus dalam 

internet inilah yang menyebabkan konvergensi mudah dilakukan karena melihat pada 

                                                             
5
 Terry Flew. New Media: An Introduction second edition (Oxford: Oxford University Press, 2005), hal 4. Lihat 

juga John V. Pavlik. Op.Cit., hal 132. 
6
 Terry Flew. Op.Cit., hal 6. 

7
 Ibid., hal 7. … the World Wide Web was associated with the development of both the common Hypertext 

Transfer Protocol (http), which provided a platform-independent means of interconnection  between websites, 

and Hypertext Markup Language (html) as a relatively straightforward means of writing source code for the 

World Wide Web (www). 
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penyeragaman data yang bermacam-macam dalam satu bahasa program kemudian 

ditampilkan tanpa mengubah struktur data yang telah terkonvergensikan. 

Dari segi perangkat media, era media baru juga ditandai dengan apa yang disebut 

konvergensi media. Secara struktural konvergensi media berarti integrasi dari tiga aspek, 

yakni telekomunikasi, data komunikasi, dan komunikasi massa dalam satu medium. Dalam 

tataran praktis, konvergensi media bisa terjadi melalui beberapa level: (1) level struktural 

seperti kombinasi transmisi data maupun perangkat antara telepon dan computer; (2) level 

transportasi seperti web televisi yang menggunakan kabel atau satelit; (3) level manajemen 

seperti perusahaan telepon yang juga memanfaatkan jaringan telepon untuk televisi 

berlangganan; (4) level pelayanan seperti penyatuan layanan informasi dan komunikasi di 

internet; dan (5) level tipe data seperti menyatukan data, teks, suara, maupun gambar.
8
 

 

Implikasi pada Ilmu Komunikasi dan Media 

Konvergensi memunculkan banyak kajian disertai minat oleh dunia akademik; 

peneliti, kurikulum, tenaga pengajar, mahasiswa dan sebagainya. Konvergensi memiliki 

potensi besar untuk menjadi obyek studi disiplin ilmu komunikasi dan media. Tentunya hal 

                                                             
8
 Jan van Dijk. The Network Society: Social Aspects of New Media (London: Sage Publications, 2006), hal 7. 
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ini juga dilihat dari seberapa pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam 

memberikan perubahan dalam struktur masyarakat sosial. 

Konvergensi memberikan kesempatan pada berbagai aspek sosial seperti: perubahan 

sosio-kultural masyarakat (kognisi, sikap dan perilaku, kebiasaan, motivasi), perkembangan 

teknologi informasi komunikasi (internet, mobile, video games), perkembangan industri 

games dan industri budaya (populer), kajian media (sosial, massa, interaktif), kajian 

jurnalisme (online), dan sebagainya. 

Konvergensi telah melebarkan ruang lingkup kajian ilmu komunikasi dan media yang 

memiliki kepentingan yang berpengaruh pada masyarakat pada umumnya. Contoh, isu-isu 

publik dan privat yang selalu merujuk pada teknologi khususnya media baru; kompetisi 

internasional dan sengketa dagang dalam ranah teknologi tinggi; transisi dari masyarakat 

industri (industrial society) menuju masyarakat informasi (information society); adanya 

perhatian tinggi dengan nilai sosio-ekonomi dan kesetaraan gender, dan berbagai kajian 

hingga interdisipliner.
9
 

Pada dasarnya masyarakat informasi adalah masyarakat yang menilai informasi 

sebagai sumber daya, sarana produksi, dan produk utama yang berharga. Oleh karena itu, 

mayoritas tenaga kerjanya adalah pekerja informasi. Di samping itu, berdasarkan beberapa 

                                                             
9
 Everett M. Rogers. Communication Technology: The New Media in Society (New York: The Free Press, 1986), 

hal 6. 
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indikasi lainnya informasi mengandung nilai ekonomi dan sosial yang dominan. Kategori 

pekerjaan informasi memiliki lingkup yang sangat luas, termasuk semua orang yang 

pekerjaan utamanya berkaitan dengan produksi, pengolahan dan distribusi informasi atau 

produksi teknologi informasi. Pada semua masyarakat maju, semua bidang tersebut cenderung 

mengalami perkembangan sangat cepat.
10

 

Di era masyarakat informasi yang di dominasi teknologi informasi, yang terjadi 

sesungguhnya bukan hanya perubahan dalam pola interaksi sosial dan cara berkomunikasi 

yang dikembangkan masyarakat, melainkan juga perubahan sikap dan perilaku masyarakat 

menyikapi realitas sosial yang ada di sekitarnya. Era revolusi informasi, masyarakat memang 

masih berinteraksi satu dengan yang lain, tetapi kini tidak lagi dalam komunitas yang nyata, 

tetapi dalam komunitas virtual. Internet sebagai salah satu jaringan komunikasi dan informasi 

global telah menawarkan bentuk komunitas sendiri (virtual community), bentuk realitasnya 

                                                             
10

 Denis McQuail. Teori Komunikasi Massa suatu pengantar, terj. Agus Dharma, Aminuddin Ram (Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 1987), hal 75. Walaupun peran media massa dalam kenaikan produksi informasi tersebut sulit 

dipastikan, namun menurut beberapa pemikiran perannya dapat dikatakan besar. Tentu saja para ahli teori 

masyarakat informasi tidak mengatakan bahwa media massa merupakan penyebab utama terjadinya transformasi 

masyarakat tersebut. Meskipun demikian, mereka banyak memberi penjelasan tentang proses perubahan yang 

sementara terjadi. Media massa memang cukup banyak terlibat dalam proses perubahan tersebut, sehingga 

mendapat perhatian besar dalam teori tentang masyarakat informasi; demikian pula sebaliknya. Setidaknya dapat 

dikemukakan: media massa semakin berkembang dan kian efisien dalam memproduksi dan mendistribusi 

informasi; dalam pengertian luas, media massa merupakan perangsang penting terhadap penilaian dan konsumsi 

informasi; media massa menunjang upaya produksi, perolehan teknologi komunikasi dan pengembangan media 

baru; media massa merupakan sektor pekerjaan yang semakin membuka kesempatan bagi para pekerja 

informasi. 
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sendiri (virtual reality), dan bentuk ruangnya sendiri (cyberspace), sekaligus melahirkan pula 

konsekuensi sosial yang mungkin tidak terbayangkan terjadi sebelumnya. 

Konvergensi media akan membawa dampak pada perubahan radikal dalam 

penanganan, penyesuaian, distribusi, dan pemrosesan seluruh bentuk informasi baik visual, 

audio, teks, datam dan sebagainya.
11

 Konvergensi media yaitu penyatuan atau penggabungan 

berbagai media massa dan teknologi informasi ke dalam satu paket perangkat gadget yang 

makin memudahkan pemiliknya untuk mengakses berbagai informasi. Konvergensi media 

merupakan integrasi dari fungsi berbagai media ke dalam satu media yang makin canggih. 

Konvergensi media ini muncul bukan sekedar karena didorong oleh kebutuhan pengguna akan 

beberapa fungsi teknologi, melainkan merupakan implikasi dari akumulasi perkembangan 

teknologi informasi yang makin modern dan meluas. 

Di era masyarakat informasi, teknologi informasi berupa komputer dan sistem yang 

ditawarkan, serta kehadiran internet yang memungkinkan para penggunanya menjelajahi 

ruang dan waktu tanpa batas, kemudian menyatu dengan teknologi media komunikasi 

konvensional yang bersifat massif. Fenomena penyatuan atau perpaduan teknologi informasi 

                                                             
11

 Paschal Preston. Reshaping Communications, Technology, Information and Social Change (London: Sage 

Publications, 2001), hal 27. Another is the idea of convergence, which stresses that the new digital technologies 

and their applications provide radically new opportunities for the handling, storing, distribution and processing 

of all forms of information (visual, audio, data, etc.) within ‘a common digital mode’. 
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dan komunikasi, media massa, dan media komunikasi konvensional inilah yang sering disebut 

sebagai suatu proses konvergensi media. 

Pada tataran inilah dimana kajian ilmu komunikasi dan media dituntut untuk 

mengalami perkembangan konteks ilmu pengetahuannya. Dikarenakan kajian ilmu 

komunikasi dan media merupakan dalam ranah satu ilmu sosial besar, memiliki hubungan 

dengan kehidupan sosial lainnya. Dan sebagaimana diketahui bahwa komunikasi merupakan 

esensi dasar kehidupan manusia yang perlu diperhatikan sepanjang sejarah komunikasi 

kehidupan manusia. 

 

Respon Ilmu Komunikasi dan Media terhadap Konvergensi Media 

Kedudukan studi media massa dalam ilmu pengetahuan sosial terasa kurang tegas. Di 

satu pihak, komunikasi massa dapat dipandang sebagai bagian khusus dari fenomena 

komunikasi manusia yang sangat luas; sementara di lain pihak, berbagai aspek komunikasi 

massa dapat dikatakan sebagai objek perhatian berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, 

politik, psikologi, dan juga humaniora. Kalaupun komunikasi massa semata-mata dipandang 

dalam kajian komunikasi, hal tersebut belum bisa mengatasi ketidakpastian kedudukannya, 

karena komunikasi itu sendiri masih terlalu luas untuk bisa dimasukkan ke dalam salah satu 

disiplin ilmu pengetahuan sosial. Ranah akademik dihadapkan pada pilihan, yakni 
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menentukan bidang tersebut sebagai bagian struktur sosial dan proses perilaku sosial yang 

kompleksitasnya bervariasi atau sebagai bidang permasalahan analisis budaya, karena dewasa 

ini produksi komunikasi massa memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan 

kebudayaan masyarakat.
12

 

Dalam perkembangan teori ilmu sosial, masyarakat informasi merupakan konsep yang 

mulai muncul dan digunakan sejak tahun 1970an untuk merujuk pada berbagai perubahan 

sosial dan ekonomi yang terkait dengan meningkatnya dampak dan peran teknologi informasi. 

Konsep ini menonjolkan peran yang dimainkan oleh teknologi informasi di dalam segala 

bidang serta kehidupan masyarakat sehari-hari. Di era masyarakat informasi, nyaris tidak ada 

aspek kehidupan manusia yang lepas dari kehadiran teknologi informasi. Kehadiran radio, 

televisi, komputer, internet merupakan berbagai perangkat teknologi informasi yang dengan 

cepat mengubah pola kehidupan dan gaya hidup masyarakat.
13

 

Kehadiran media baru dalam kehidupan akademik memberikan tantangan yang 

berbeda dengan media-media yang sudah hadir sebelumnya. Dengan adanya media baru ini 

maka tuntutan akan pengembangan ilmu komunikasi dan media juga akan mengalami 

perubahan, termasuk perubahan kurikulum dalam pembelajaran disertai kemampuan tenaga 

pengajar yang mampu dan mengerti bagaimana konsep teoritis mengenai media baru ini. 
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 Denis McQuail. Op.Cit., Hal 269. 
13

 Rahma Sugihartati. Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer (Jakarta: Kencana, 

2014), Hal 60. 
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Media baru seperti internet diyakini tidak menghilangkan adanya media lama, dengan 

demikian adanya media baru ini akan semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Kebaruan dari media baru dalam ranah akademik khususnya ilmu komunikasi dan 

media masih mengalami perkembangannya, dan sesuai dengan karakteristik ilmu 

pengetahuan, batasan perkembangan pada sebuah kajian adalah tidak seorang individu pun 

yang tahu. Sejauh ini ada beberapa ranah kajian yang sudah ditawarkan pada kalangan 

akademik mengenai kajian media baru, misal, pertama, internet memberikan ruang kepada 

khalayak untuk lebih mengekspresikan dirinya tanpa terbatas pada ruang itu sendiri (kajian 

khalayak). Kedua, ruang virtual di internet memungkinkan khalayak untuk membentuk suatu 

komunitas tanpa memikirkan perbedaan geografis dan demografis (kajian ruang virtual). 

Ketiga, adanya identitas yang merepresentasikan maupun identitas anonim yang terjadi di 

internet (kajian identitas sosiologi). Keempat, internet dengan ruang-ruangnya berbentuk web 

merupakan bisnis besar dalam dan memberikan aspek serta kesempatan baru menurut 

pandangan ekonomi (kajian ekonomi dan bisnis). Kelima, internet mengubah relasi pelaku 

politik hubungan internasional (kajian relasi manusia).
14

 

                                                             
14

 David Gautlet. Web Studies: Rewriting Media Studies for Digital Age (London: Arnold, 2000), hal 12-17. 
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Karakter ilmu komunikasi dan media sendiri berangkat dari pemahaman awal 

mengenai sebuah proses pesan yang dikirim dari komunikator kepada komunikan dengan efek 

tertentu. Apabila pemahaman awal ini kemudian dihadapkan dengan konvergensi media, 

maka akan tercipta beberapa kajian yang baru, bahkan mampu bersifat interdisipliner; seperti 

jurnalisme online, bersifat aplikatif, yang tercipta atas pemanfaatan internet sebagai bentuk 

baru dari media massa. Cultural studies, bersifat teoritis, yang melihat adanya budaya 

teknologi (determinisme teknologi), dimana manusia menganggap bahwa teknologi informasi 

merupakan faktor dominan dalam perubahan masyarakat. 

Satu contoh dalam pembelajaran media baru seperti internet yaitu menghadapkan 

kondisi pembelajaran menjadi dua jenis. Pertama, mahasiswa belajar dari (from) media dan 

teknologi pada media baru ini (sebagai instrumen). Kedua, mahasiswa belajar dengan (with) 

media dan teknologi pada media baru ini (membangun pemikiran melalui konstruksi realitas 

dalam media).
15

 

Sesuai dengan karakter konvergensi media yaitu menggabungkan kelebihan berbagai 

media dan teknologi informasi, selain mempengaruhi perkembangan teknologi yang kian 

cepat, juga mengubah hubungan antara teknologi, industri, pasar, gaya hidup, dan khalayak. 

Di ranah ekonomi dan bisnis, munculnya konvergensi media telah mengubah pola hubungan 
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 Nunung Prajarto dan Mufti Nurlatifah, “Fungsi, Malfungsi, dan Disfungsi Media Baru”, Media Baru: Studi 

Teoritis & Telaah dari Perspektif Politik dan Sosiokultural, ed. Wisnu Martha Adiputra (Yogyakarta: Fisipol 

UGM, 2012), hal 60. 
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produksi dan konsumsi, yang penggunaannya berdampak serius pada berbagai bidang, baik di 

bidang ekonomi, politik, pendidikan, maupun kebudayaan. Konvergensi media telah 

mengubah pola komunikasi pada saat kehadiran teknologi informasi dan media massa mampu 

makin mampu menawarkan layanan baru yang semakin luas, pada akhirnya semuanya itu 

telah mengubah cara kita hidup dan bekerja, mengubah persepsi, keyakinan, dan lembaga 

yang ada di masyarakat. Dengan adanya konvergensi media, maka konstruksi sosial yang 

berkembang di masyarakat cepat atau lambat akhirnya berubah.
16

 

Argumen penulis dalam tulisan ini adalah dibutuhkan kemampuan berpikir yang juga 

sekaligus menguasai keterampilan dalam mempersiapkan lulusan ilmu komunikasi sebagai 

entitas individu yang siap bekerja dan berkarya. Setidaknya dibutuhkan dua pendidikan yang 

menjadi output dalam setiap lulusan ilmu komunikasi. Pertama, Life skill education: memiliki 

keterampilan komunikasi dalam menghadapi dunia kerja. Kedua, Research education: 

memiliki disiplin untuk mengembangkan ilmu komunikasi melalui penelitian. Dengan adanya 

kedua dua pendidikan ini, maka diharapkannya pengembangan ilmu komunikasi berdasarkan 

kemampuan penelitian disertai keterampilan komunikasi dalam keadaan dunia kerja. 

 

Kompetensi Akademik Ilmu Komunikasi terhadap Konvergensi Media 
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 Rahma Sugihartati. Op.Cit., hal 89. 
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Teknologi informasi dan komunikasi memang secara fisik tidak dibuat langsung oleh 

orang-orang dalam ranah kajian ilmu komunikasi, melainkan berada dalam ranah kajian 

teknik; mesin, elektro, dan sebagainya. Namun ketika sebuah teknologi informasi dan 

komunikasi itu hadir, bisa dikatakan bahwa orang-orang kajian ilmu komunikasi berperan 

dalam proses isi dan keberlangsungan hingga kebergunaan teknologi tersebut. Misalnya, 

televisi yang dibuat oleh para sarjana teknik, tetapi program-program televisi itu dibuat oleh 

sarjana komunikasi dalam bentuk program berita, iklan talk show, siaran langsung, dan lain 

sebagainya. Demikian juga hal ini berlaku dalam media konvensional maupun media baru 

yang berlangsung kini. 

Kompetensi merupakan kata kunci penting yang harus diperhatikan dalam 

menciptakan lulusan akademik ilmu komunikasi yang berdaya guna dalam lingkungan 

professional maupun lingkungan akademik. Kompetensi sarjana komunikasi dalam teknologi 

informasi dan komunikasi dibagi menjadi empat hal: pertama, users teknologi informasi dan 

komunikasi; kedua, content of technology pada teknologi informasi dan komunikasi; ketiga, 

riset dampak sosial teknologi informasi dan komunikasi; keempat, strategi komunikasi 

pemasaran produk-produk teknologi informasi dan komunikasi.
17

 

                                                             
17

 Elvinaro Ardianto. “Media Jejaring Sosial dari Perspektif Komunikasi dan Kualifikasi Sarjana Komunikasi 

Teknologi Komunikasi”, Komunikasi 2.0; Teoritisasi dan Implikasi, ed. Fajar Junaedi (Yogyakarta: ASPIKOM, 
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Sebagai users, sarjana komunikasi termasuk dalam ilmuwan sosial yang harus juga 

menguasai basis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mampu menggunakan 

teknologi sesuai dengan tuntutan profesinya, baik sebagai profesional komunikasi maupun 

ilmuwan komunikasi. Profesi dari ilmu komunikasi misalnya, jurnalis, public relations 

officer, perancang iklan, events organizer, konsultan komunikasi; humas, media, dan profesi 

komunikasi lainnya yang sudah ada sejak media konvensional. Dengan adanya perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi inilah penguasaan media baru menjadi dibutuhkan. 

Dalam contents of technology, seperti yang sudah dicontohkan pada media televisi, para 

sarjana komunikasi inilah yang berperan serta sebagai sebuah agen komunikasi; menentukan 

isi, waktu dan durasi, serta keberlanjutan dari sebuah program.
18

 Dengan adanya 

perkembangan media baru ini, media cetak dan penyiaran juga memanfaatkan media baru 

selain bentuk lain dari produk informasi mereka, yang artinya menciptakan lapangan 

pekerjaan baru yang menuntut keterbiasaan penggunaan media baru ini, misalnya seperti  

jurnalis online, media relations dalam media online, pengelola laman jaringan dalam Internet, 

dan sebagainya. Pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, sarjana komunikasi tidak hanya 

mengurus masalah isi saja, melainkan hingga masalah etika dan norma media dalam produk 

Undang-Undang. 
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Dalam hal ketiga, yaitu kebutuhan riset dampak sosial terhadap teknologi informasi 

dan komunikasi. Hal ini dikarenakan setiap kehadiran teknologi informasi dan komunikasi 

setidaknya memberikan dampak sosial/konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat yang 

sudah dekat dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sarjana komunikasi 

memiliki kompetensi untuk melakukan itu karena sudah termasuk dalam keahlian seorang 

sarjana, juga memiliki spesialisasi ranah dalam penelitian komunikasi. Riset dalam ilmu 

komunikasi ini tidak hanya digunakan saat bangku kuliah saja, melainkan juga digunakan 

dalam badan penelitian dan pengembangan media online yang kini lazim dimiliki oleh 

institusi, organisasi, maupun perusahaan. Karena itu kemampuan penelitian dalam ilmu 

komunikasi juga mutlak diperlukan, baik dalam ranah akademik maupun ranah profesional. 

Dan hal keempat yaitu strategi komunikasi pemasaran produk-produk teknologi informasi dan 

komunikasi. Kompetensi dalam membentuk brand image atau product image bagi produk 

teknologi yang akan dipasarkannya. Citra produk positif yang dicapai menyebabkan 

kemudahan dalam menjualnya. Perpaduan antara komunikasi membentuk image building 

(pembentukan citra) dan selling product (penjualan produk), maka berjualan teknologi akan 

lebih mudah karena citra baik dan positif sudah terbentuk.
19
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B. KESIMPULAN 

Media baru menciptakan banyak peluang bagi penggunanya untuk menghasilkan 

pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu kekayaan dan kesempurnaan bagi manusia. 

Melalui pengetahuan, manusia mampu mengembangkan diri dalam rangka menuju kehidupan 

yang lebih baik. Perkembangan media baru menciptakan arus informasi bergerak lebih 

dinamis sehingga manusia mampu menyelesaikan masalah kehidupan lebih baik. 

Informasi yang bergerak lebih cepat dan dinamis menyebabkan kondisi sosio-kultural 

lebih mudah untuk berubah, baik itu untuk individu maupun masyarakat. Kebutuhan 

informasi pun diciptakan sehingga manusia dipengaruhi oleh sikap rasa ingin tahu ditambah 

keberadaan informasi yang lebih mudah untuk diperoleh. Tantangan kehidupan di masa depan 

lebih terbuka dikarenakan media baru juga menimbulkan kebutuhan pendidikan bagi manusia 

yang mampu untuk bekerja dalam ruang lingkup dibawahnya. 

Pergerakan informasi juga berarti pergerakan sosio-kultural masyarakatnya. 

Pergerakan informasi juga didukung oleh kemajuan ilmu komunikasi dan media. Semakin 

banyak institusi pendidikan yang mengajarkan ilmu komunikasi dan media, maka harapannya 

akan banyak pengembangan konteks keilmuan ilmu komunikasi tersebut disertai pergerakan 

masyarakat yang lebih pintar dalam kehidupan menggunakan media dan informasi (literasi 

media pada masyarakat). Sinergi yang dimiliki antara institusi pendidikan khususnya ilmu 
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komunikasi dan media dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi akan menghasilkan 

perluasan dari kajian ilmu komunikasi yang sudah ada. Tidak menutup kemungkinan bahwa 

tidak hanya daalam satu disiplin saja para civitas akademika dalam belajar, namun telah 

beranjak pada karakter interdisipliner, dimana beberapa disiplin ilmu telah menjadi satu 

dalam melihat berbagai fenomena komunikasi khususnya konvergensi. 
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Abstrak 

Ekspektasi besar menjadi seorang sarjana Ilmu Komunikasi yang memiliki kompetensi pada era 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), bukan hanya keinginan mahasiswa semata, melainkan pula 

dosen yang memberikan pengajaran. Sebagai program studi yang baru dibuka pada tahun 2013, 

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN merupakan perintis bagi terciptanya lulusan sarjana 

Ilmu Komunikasi yang selama ini hanya berbasis referensi perguruan tinggi di luar Kalimantan Barat.  

 

Dalam perjalanan pengajaran komunikasi di prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN, tantangan 

terberat bagi dosen homebase Ilmu Komunikasi adalah justru membangkitkan motivasi mahasiswa 

untuk menjadi calon sarjana yang kompeten. Hal ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kondisi 

organisasi dan individu di dalamnya. Pendekatan Human relations dalam organisasi dapat diterapkan 

mengingat hubungan antar manusia pada dasarnya merupakan kebutuhan substansi sebagai zoon 

politicon. Demikian halnya dengan hubungan antara dosen dan mahasiswa, bukan hanya hubungan 

antara pendidik dengan yang dididik, melainkan juga dapat tercipta hubungan antara orang tua dengan 

anak, kakak dengan adik, atau bahkan menjadi teman. Human Relations dalam Pengajaran 

Komunikasi di FISIP UNTAN, dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kompetensi dengan 

memperhatikan mahasiswa sebagai manusia yang memiliki kebutuhan. 

 

Kata kunci : Human Relations, Pengajaran Komunikasi, FISIP UNTAN 
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Pada akhir tahun 2010, seorang kolega kami dari perguruan tinggi di Jawa berkunjung 

ke Pontianak. Dalam sebuah pembicaraan singkat, kami ceritakan mengenai rencana kami 

untuk membuka Program Studi Ilmu Komunikasi. Saat itu, Ia mengatakan, “tidak akan 

berkembang.” Kami terdiam dan justru bertekad bahwa Program Studi ini harus ada di 

Kalimantan Barat dan kami yakin dapat mengembangkannya. 

Pertengahan tahun 2013, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dibuka berdasarkan surat Dirjen Dikti mengenai 

Penugasan Penyelenggaraan Program Studi Nomor 722/E.E2/DT/2013 tanggal 23 Juli 2013 

bersama dengan Program Studi Ners dan Program Studi Apoteker. Program-program studi ini 

dibuka setelah pengumuman SBMPTN dan Seleksi Masuk UNTAN Gelombang I, sehingga 

UNTAN mengambil langkah kebijakan untuk menyelenggarakan Seleksi Masuk UNTAN 

Gelombang II. Kebijakan inipun  menjadikan tim dosen berlatar belakang Ilmu Komunikasi, 

merencanakan penerimaan mahasiswa dalam waktu yang relatif singkat. Alhasil, pada tanggal 

24 Agustus 2013, terjaring 40 orang mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi 

angkatan pertama pada tahun 2013 dengan menggunakan tes seleksi tertulis UNTAN dan 

seleksi wawancara. Prodi ini akhirnya menjadi bagian dari Jurusan Ilmu Administrasi, dengan 

dosen homebase sebanyak tujuh orang. Satu orang sedang tugas belajar, maka hanya enam 

orang dosen yang aktif untuk mengajar prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN.  
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Masyarakat Ekonomi Asean  (MEA) dapat menjadi ultimatum yang tepat bagi 

persiapan Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN untuk dapat menghasilkan lulusan 

yang kompetitif. MEA membuka kemungkinan atas derasnya arus barang dan jasa yang 

keluar masuk di negara-negara ASEAN. Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, harus 

siap dan mempersiapkan dirinya dengan baik menghadapi MEA. MEA juga menjadi indikasi 

masuknya tenaga kerja asing professional yang selama ini dibatasi geraknya.Terutama bagi 

Kalimantan Barat yang berada di kawasan perbatasan, era MEA dapat dianggap sebagai era 

anugerah atau justru era musibah bila kita tidak siap menghadapinya.  

Beranjak dari fenomena tersebut, untuk menciptakan sumber daya manusia kompetitif 

yang diproduksi oleh lembaga pendidikan, maka universitas memiliki pekerjaan rumah yang 

besar. Bagi prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN barangkali belum saatnya mengatakan 

siap mengeluarkan lulusan yang bersaing di era MEA mengingat, saat ini, Prodi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNTAN baru menginjak masa berlaku dua tahun. Namun, tim dosen 

FISIP UNTAN mampu mengatakan siap untuk melakukan pengajaran komunikasi yang tepat 

kepada para mahasiswa. Hal ini sedikit banyak menuntut tim dosen komunikasi melakukan 

pendekatan tertentu, agar mahasiswa ilmu komunikasi juga memiliki motivasi untuk 

berkompetisi dengan lulusan ilmu komunikasi lainnya dan mampu membuktikan bahwa 
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Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN setara dengan prodi lainnya di provinsi 

maupun negara lain.  

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Komunikasi Organisasi dan Pendekatan Human Relations 

Manusia sebagai anggota organisasi adalah merupakan inti organisasi sosial. Manusia 

terlibat dalam tingkah laku organisasi (Muhammad, 2008). Misalnya anggota organisasi yang 

memutuskan apa peranan yang akan dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Abraham 

Maslow, Douglas McGregor, dan Frederick Herzberg adalah tokoh-tokoh yang dikenal  yang 

merepresentasikan pendekatan Human Relations dalam komunikasi organisasi dan 

pengaruhnya secara mendasar terhadap pemikiran-pemikiran organisasi pada periode 1930 -

1960. Pendekatan-pendekatan Human Relations mereka sampai saat ini masih digunakan 

dalam berbagai operasional organisasi (Miller,2003). 

 

Teori Kebutuhan Hirarkis Maslow 

Teori yang digagas oleh Abraham Maslow ini telah diaplikasikan terhadap perilaku 

organisasi dan memberikan sebuah prototipe pendekatan human relations untuk 
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mengorganisir dan memanajemen sebuah organisasi atau perusahaan. Berikut tingkatan 

hirarkis kebutuhan manusia menurut Maslow 

1. Psychological needs: human needs, termasuk makan, air, tidur dan kebutuhan untuk 

bahagia.  

2. Safety needs: kebutuhan akan rasa aman akan segala sesuatu.  

3. Affiliation needs: kebutuhan akan rasa ingin dimiliki atau disayangi. 

4. Esteem needs: kebutuhan akan rasa ingin berprestasi atau kebutuhan akan pencapaian 

sesuatu. 

5. Self-actualization needs: keinginan menjadi lebih dan lebih dari sebelumnya.  

 

Teori Motivasi Hygiene Herzberg 

Teori ini berkembang pada tahun 70an dan digagas oleh Federick Herzberg. Menurut 

Herzberg terdapat dua hal dalam aktivitas organisasi yaitu aktivitas satisfaction dan 

dissatisfaction dan hal inilah yang dapat membuat peserta organisasi merasakan happy dan 

unhappy dalam organisasi atau perusahaan. Herzberg menyebutnya sebagai motivator atau 

faktor motivasi untuk mengidentifikasi aspek dalam organisasi atau pekerjaan yang membuat 

pelakunya happy atau bahagia.  
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Penelitian-penelitian yang dilakukan Herzberg membawa pada pengembangan 

motivasi dan hygiene factors. Motivator-motivator dalam hal ini adalah tenggung jawab, 

prestasi, pengakuan, pekerjaan yang menantang, dan kemajuan dalam organisasi. Sedangkan 

hygiene factors adalah keadaan fisik pekerjaan, gaji/upah, keuntungan, kebujakan perusahaan 

dan kualitas teknik pengawasan. Menurutnya, kehadiran faktor motivasi harus ada bila 

hygiene factor tidak ada begitupun sebaliknya. Berikut tabulasi tipologi bedasarkan 

satisfaction dan dissatisfacton dari Teori Motivasi Hygiene Herzberg: 

Tabel 1 

Tipologi Teori Motivasi Hygene Herzberg 

 

 
Motivation Factor  

Present  

Motifation Factors  

Absent 

Hygiene Factor  

Present  

Situation I:  

happy and not unhappy 

Situation 2: 

Not happy but not unhappy 

Hygiene Factor  

Absent  

Situation 3: 

Happy yet unhappy 

Situation 4: 

Not happy and unhappy  

 

 

Teori X dan Teori Y McGregor 
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Teori X merepresentasikan manajer yang dipengaruhi oleh aspek negatif dari teori manajemen 

klasik. Sedangkan teori Y merepresentasikan manajer yang setia pada persepsi human 

relations movement.  

Manajer tipe teori X 

1. Produktifitas perusahaan atau organisasi, uang, material, perengkapan, orang-

orang adalah tanggungjawab manajemen.  

2. Penyesuaan kebutuhan perusasaan atau organisasi dengan cara memerintah, 

memotivasi, mengatur perilaku para anggota atau pegawai dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan. 

3. Tanpa intervensi dari manajemen, orang-orang akan cenderung pasif bahkan 

resisten terhadap organisasi atau perusahaan. Mereka kemudian harus dipancing 

dengan hukuman, penghargaan, dan kendali yang keseluruhanya merupakan 

tanggungjawab manajer. 

Anggota kelompok dianggap:  

4. Orang dianggap lamban atau malas. 

5. Minimnya ambisi, tidak suka tanggungjawab, lebih suka dipimpin. 

6. Cenderung egosentris dan tidak peduli akan kemajuan organisasi atau perusahaan. 

7. Ketidakinginan untuk berubah   
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8. Dianggap mudah ditipu dan dihasut dan kurang pintar. 

Manajer tipe Teori Y 

1. Pengeluaran antara usaha fisik dan mental sebagaimana mestinya 

2. Kontrol eksternal dan hukuman bukan hanya berorientasi pada organisasi atau 

perusahaan, namun juga untuk pembelejaran diri. 

3. Komitmen terhadap organisasi atau perusahaan berfungsi sebagai penghargaan 

yang berhubungan dengan prestasi mereka. 

4. Belajar untuk bertanggung jawab. 

5. Memberikan keleluasaan dalam memberikan solusi dalam organisasi atau 

perusahaan. 

6. Pemanfaatan intelektual anggota.  

Program Studi Ilmu Komunikasi : Sebuah Ujicoba? 

Program studi dianggap sebagai ”core” fakultas dalam menjalankan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Berbagai kebijakan, upaya, dan kegiatan fakultas berasal dari program 

studi. Tantangan tim dosen komunikasi FISIP UNTAN, bukan hanya berbicara mengenai 

kurangnya tenaga pengajar, namun kondisi organisasi secara keseluruhan dan tuntutan lulusan 

yang kompeten. Sebagai program studi baru, dapat dikatakan bahwa program studi ini seperti 

“ujicoba” untuk  menjaring minat dan  ekspektasi masyarakat Kalimantan Barat mengenai 
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Ilmu Komunikasi dan prospek kedepannya seperti di perguruan tinggi lainnya. Universitas 

Tanjungpura sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri terbesar di Kalimantan Barat, 

memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia  Kalimantan Barat, 

mengingat era MEA yang akan diberlakukan pada akhir 2015. Belum lagi karena letak 

strategis Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan darat langsung dengan Kuching, 

Malaysia, sehingga, kompetisi tenaga kerja maupun arus komunikasi akan kian deras 

mengalir diantara dua kawasan ini. Karena itu, program studi Ilmu Komunikasi FISIP 

UNTAN dapat menjadi pelopor,  minimal pada ranah lokal, dengan mempersiapkan individu-

individu yang mumpuni  dan mampu mandiri dalam kehidupan sosial bermasyarakat, 

sehingga nantinya lulusan akan mampu mencari peluang untuk tetap eksis di masyarakat 

sosial, baik lokal, nasional, bahkan mancanegara (nation competiveness). 

Dalam upaya membuka lapangan kerja bagi masyarakat, dan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi di daerah Kalimantan Barat, maka diperlukan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menyumbangkan pemikirannya 

dalam pembangunan. Dalam era MEA, kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan, bukan 

berarti hanya mampu menyelamatkan diri dari status pengangguran, tetapi lebih dari itu telah 

turut menyelamatkan orang lain. Dengan demikian kedudukan pencipta pekerjaan sangat 

strategis dan mulia dalam pembangunan. Demikian pula sumbangan pemikiran ilmuwan 



 

48 

 

dalam mendukung pembangunan daerah sangat dinantikan, khususnya bagi perencanaan 

komunikasi. 

 Selanjutnya,  pertumbuhan ekonomi  di dalam suatu daerah terdapat minimal 2% 

pengusaha  dari total penduduk. Sementara itu untuk menjadi seorang pengusaha  menurut 

pendapat Charles ditentukan oleh 85% mental dan sisanya 15% ditentukan oleh pendidikan 

formal. Hal inilah yang menyebabkan banyak para sarjana yang kurang berani membuka 

usaha sendiri padahal mereka mempunyai ilmu pengetahuan tentang berusaha tersebut. 

Kurang beraninya membuka usaha sendiri menunjukkan mental yang lemah. Faktor mental 

inilah yang perlu digerakkan dalam upaya menciptakan sarjana yang mandiri dan berani 

membuka lapangan kerja baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Menjadi 

seorang wirausahawan, berarti ia berperan sebagai seorang pemimpin. Sementara puncak 

pimpinan didalam hirarki sebuah organisasi atau perusahaan dikendalikan oleh seorang yang 

disebut administrator yaitu orang yang mengelola administrasi dan komunikasi guna 

pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.  Disinilah letak relevansi para sarjana 

Komunikasi dalam merebut peluang sekaligus menjawab tantangan  ke depan. Sarjana Ilmu 

Komunikasi diharapkan menjadi seorang wirausahawan yang tangguh, karena selain dibekali 

Ilmu Komunikasi, mereka juga akan ditempa mentalnya sehingga mempunyai keberanian 

untuk membuka peluang kerja atau usaha sendiri. Dalam merekayasa mental tersebut para 
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mahasiswa Ilmu Komunikasi harus dibekali ilmu-ilmu yang sangat penting bagi seorang 

pengusaha seperti  kewirausahaan/enterpreunership, komunikasi bisnis, marketing PR, 

periklanan, publisitas,  dan sebagainya.  

Berbagai upaya dilakukan tim dosen komunikasi beserta jajaran fakultas untuk 

mensiasati permasalahan program studi baru. Diantaranya, dengan membuka formasi 

kebutuhan dosen sebagai tenaga pengajar prodi ini seperti terlihat pada tabel berikut:  

Tabel 2 

Data Formasi dan Penerimaan Dosen Homebase Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN 

 

No Tahun Formasi Pendaftar Diterima 

1 2005 2 6 2 

2 2006 1 1 1 

3 2013 2 2 0 

Total 5 9 3 

 

Penerimaan dosen pada tahun 2005 dan 2006, adalah upaya FISIP UNTAN untuk 

dapat membuka prodi Ilmu Komunikasi. Namun, sejak pengurusan prodi ini, mengalami 

beberapa kali penundaan. Sehingga, sejak tahun 2005-2013, dosen-dosen ini menjadi bagian 

dari program Studi Ilmu Administrasi Negara, dan mengajar mata kuliah Administrasi 

Negara. Setelah mendapatkan penugasan pembukaan program studi ini pada tahun 2013, 

kebutuhan dosen Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN terpenuhi dengan menjadikan dosen FISIP 

UNTAN yang memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Komunikasi dalam satu homebase. 
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Tim dosen komunikasi pun terbentuk. Meski demikian, tenaga pengajar  dirasakan masih 

kurang, hal ini selanjutnya disiasati dengan mengajukan dosen luar FISIP UNTAN maupun 

para praktisi untuk mengajar di prodi ini. Hal ini pulalah yang memotivasi dosen homebase 

Ilmu Komunikasi untuk melakukan pengajaran komunikasi yang tepat, agar lulusan Ilmu 

Komunikasi nantinya dapat menjadi sumberdaya potensial bagi perkembangan keilmuan ini 

di Kalimantan Barat. 

Kini, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN semakin dituntut untuk 

menunjukkan eksistensinya dengan karya, baik dosen maupun mahasiswanya; produktif, 

kreatif, dan inovatif yang berujung pada kata kompetitif. Namun, hal ini  dapat kita mulai 

dengan diskusi mengenai, apakah kita memandang mahasiswa kita sebagai manusia? Atau 

sekedar pemenuhan ambisi dosen dan fakultas? Atau justru menjadi simbol kesuksesan 

seorang dosen dan orang tua ketika mereka menyandang S.Ikom? Atau justru kita asumsikan 

mahasiswa adalah ”alat pendongkrak nilai akreditasi program studi”, dengan nilai bagus dan 

aktivitas mereka dalam berbagai kegiatan ilmiah? Pernahkah kita berada di kelas, kemudian 

mengambil sesi ”curhat” untuk mengetahui segala keluh kesah yang mereka alami karena 

berada di prodi favorit? Atau apakah kita pernah mengujicoba kembali Studi Hawthorne oleh 

Mayo, Roethlisherger dan Dickson dengan melakukan Interview kepada mahasiswa, untuk 

menemukan bahwa mahasiswa justru lebih banyak berbicara mengenai perasaan mereka 
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daripada sulitnya mengerjakan tugas mata kuliah? Barangkali kita berkata, ”itu tugas dosen 

pembimbing akademik, sedangkan dosen yang berada di kelas, tugasnya adalah mengajar”. 

Lantas, mahasiswa dan lulusan seperti apa sebenarnya yang telah atau akan kita bentuk di 

ruang kuliah supaya ketika mereka meninggalkan kampusnya, mereka menjadi manusia yang 

lebih baik? Alih-alih kompeten, mungkin kita hanya menciptakan ”mesin produktif”, tanpa 

memperhatikan bahwa mereka adalah manusia, lupa nurani, etika, dan juga moral.  

Paper ini bukanlah sebuah penelitian, hanya bagian dari pemaknaan realitas dilihat 

dari sudut pandang pendekatan human relations dalam organisasi. Dari itu, tim penulis 

menyajikan fenomena Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologi dan interaksi simbolik, sebagai upaya memaknai realitas yang ada. 

LittleJohn menyebutkan “phenomenology” makes actual lived experience the basic data of 

reality (Littlejohn, 1996 dalam Mulyana dan Solatun, 2007), jadi fenomenologi menjadikan 

dasar dari realitas. Dengan mengutip pendapat Richard E Palmer, Littlejohn lebih jauh 

menjelaskan bahwa fenomenologi berarti membiarkan segala sesuatu menjadi nyata 

sebagaimana aslinya, tanpa memaksa kategori-kategori peneliti terhadapanya. Mulyana 

menyebutkan bahwa fenomenologi termasuk pada pendekatan subjektif atau interpretif yang 

memandang manusia aktif, kontras dengan pendekatan objektif atau pendekatan behavioristik 
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dan structural yang berasumsi bahwa manusia itu pasif  (Mulyana, 2001 dalam Mulyana dan 

Solatun, 2007). 

Dalam hubungan kemanusiaan antara dosen-mahasiswa, terjadi interaksi simbolik 

yang melihat kegiatan dinamis manusia, kontras dengan pendekatan sruktural yang 

memfokuskan diri pada individu dan ciri-ciri kepribadiannya atau bagaimana struktur sosial 

membentuk perilaku tertentu individu. Perspektif interaksi simbolik memandang bahwa 

individu bersifat aktif, reflektif, dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit 

dan sulit diramalkan. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri 

khas manusia yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Menurut teori ini, 

kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol 

yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan 

sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan penafsran atas simbol-simbol ini terhadap 

perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial (Mulyana, 2006). 

Dosen dan mahasiswa berada dalam lingkungan komunikasi antar personal, 

komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi, hanya porsinya yang berbeda-beda. Ketika 

mahasiswa secara face to face bertemu dengan dosen, yang terjadi adalah komunikasi antar 

personal. Ketika berada di ruang kelas, terjadi komunikasi kelompok kecil, dan pada ranah 

organisasi, terjadi komunikasi organisasi antara manajer dengan bawahannya.  
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Pengajaran Komunikasi : Antara Kompetensi dan Motivasi 

Seiring era yang dinamis,  perguruan tinggi tidak lagi semata pencetak sumber daya 

yang memiliki titel untuk menjalani realitas di masyarakat, melainkan juga dipandang sebagai 

lembaga yang menciptakan sumber daya yang dapat menyelesaikan permasalahan di 

masyarakat, diantaranya permasalahan tenaga kerja yang kompetitif. Pada prinsipnya, 

pengajaran komunikasi yang dilakukan dosen homebase Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN 

bertujuan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan program studi ini. Sebagai upaya 

meningkatkan nation competivenes, program studi Ilmu Komunikasi menjadi sebuah pijakan 

bagi mahasiswa dan lulusan untuk bersaing secara kompetitif mengelola sumber daya 

manusia dan alam sebesar-besarnya untuk mencapai produktivitas tinggi sebagai sumber daya 

yang kompeten dalam berbagai bidang pekerjaan dan keahlian.  

Sebagai sebuah konsekuensi logis atas perkembangan ilmu komunikasi yang demikian 

cepat dan dinamis, maka sebagai sebuah program studi baru yang akan bersaing dengan 

program studi lain yang juga kompetitif dalam pangsa pasar domestik maupun mancanegara, 

maka selayaknya Program Studi Ilmu Komunikasi memperhatikan standarisasi Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai penjenjangan kualifikasi kompetensi yang 

dapat menyandingkan,  menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan 
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bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan 

kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor yang dapat dilihat pada 

capaian pembelajaran  Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN membuat rancangan 

kurikulum yang sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 yang mencakup 

kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi tambahan sebagai berikut: 

 

1. Kompetensi Utama    

a. Kemampuan dalam memahami, menjelaskan, dan memecahkan masalah-masalah yang 

ada dalam kawasan keahlian Ilmu Komunikasi dengan melibatkan manusia, material 

dan sistem informasi dan komunikasi  secara integral. 

b. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul akibat aktivitas 

suatu kegiatan komunikasi yang menyebabkan dampak penting terhadap sosial 

kemasyarakatan, dan melakukan analisa dalam rangka menemukan solusi terbaik bagi 

permasalahan-permasalan tersebut. 

c. Kemampuan mengisi kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli dalam bidang ilmu 

komunikasi  dalam kegiatan produktif dan pelayanan masyarakat. 
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d. Kemampuan dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memberdayakan 

masyarakat melalui pendekatan humaniora dan keterampilan komunikasi untuk 

menciptakan masyarakat yang komunikatif. 

2. Kompetensi Pendukung 

a. Pengetahuan tentang ilmu komunikasi dan penerapannya di masyarakat,  

b. Kemampuan dan keterampilan dalam berbagai kegiatan komunikasi lembaga baik 

pemerintah, sosial, dan bisnis,  baik internal maupun eksternal, memantau dan 

menemukan masalah, serta membantu memecahkan masalah yang ada. 

c. Kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi bentuk dan kegiatan komunikasi, baik komunikasi interpersonal, 

komunikasi kelompok, komunikasi organisasional, maupun komunikasi massa. 

d. Kepekaan terhadap aspek-aspek kehidupan dan norma yang berlaku dalam masyarakat 

dan mampu menginterpretasi fenomena sosial yang terjadi dalam ranah ilmu 

komunikasi dan implementasinya di masyarakat. 

e. Memiliki keterampilan berkomunikasi secara lisan dan tulisan baik dengan 

menggunakan Bahasa Indonesia serta bahasa lainnya yang menunjang profesi bidang 

ilmu komunikasi dalam situasi perorangan, kelompok, massa. 



 

56 

 

f. Kemampuan menggunakan teknik-teknik penyampaian informasi delam konteks 

personal, kelompok, organisasi, dan massa secara lisan, tulisan, lambang audio visual 

di dalam suatu masyarakat atau sistem sosial dan kultural yang berlainan. 

g. Kemampuan dalam mengembangkan ilmu komunikasi dan pendayagunaan teknologi 

komunikasi di masyarakat. 

h. Kemampuan bekerja dalam lingkungan interdisipliner; 

i. Pemahaman terhadap tanggung jawab dan etika profesional; 

j. Kesadaran akan keterampilan berkomunikasi dalam masyarakat sebagai suatu 

kebutuhan dan proses  belajar sepanjang hayat; 

3. Kompetensi Tambahan 

a. Kemampuan mengelola dan mengembangkan kewirausahaan untuk menciptakan 

lapangan pekerjaan dalam bidang ilmu komunikasi. 

b. Pengetahuan dalam manajerial dan teknik komunikasi 

c. Memiliki kemampuan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia 

(human resources) 

Salah satu keunggulan program studi ini adalah mampu menjadi jembatan bagi 

berbagai disiplin ilmu dan berbagai bidang pekerjaan. Bidang Ilmu Komunikasi memiliki 

posisi yang strategis dalam konstelasi bidang ilmu lainnya. Hal ini bukan hanya berkenaan 
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dengan ilmu komunikasi sebagai applied science, yang dapat digunakan oleh semua disiplin 

ilmu, melainkan juga karena ilmu ini menyentuh hal dasar yang dibutuhkan manusia dalam 

interaksinya dengan manusia lain dan lingkungannya. Komunikasi adalah peristiwa sosial-

peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia yang lain (Rakhmat, 

1999). Abraham Maslow menyebutkan bahwa satu diantara keempat kebutuhan utama 

manusia adalah kebutuhan sosial untuk memperoleh rasa aman lewat memiliki dan dimiliki, 

pergaulan, rasa diterima, memberi dan menerima persahabatan(Mulyana dalam Tubbs & 

Moss, 2005). Thomas M. Scheidel mengemukakan: 

“Bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, 

untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita, dan untuk 

mempengaruhi orang lain, untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita 

inginkan. Namun, tujuan dasar kita berkomunikasi adalah untuk mengendalikan 

lingkungan fisik dan psikologis kita”(Scheidel,1976 dalam Mulyana,2005). 

 

Seperti yang diutarakan Rene Spitz, komunikasi (ujaran) adalah jembatan antara 

bagian luar dan bagian dalam kepribadian (Mulyana, 2005. Manusia tidak bisa lepas dari 

komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, manusia dapat menjalin hubungan yang baik 

dengan manusia lainnya. Kesepahaman makna yang diperoleh dalam komunikasi menjadi 

prasyarat dalam keberlangsungan proses interaksi sosial yang penting dalam kehidupan 

bermasyarakat.  
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Meski baru berjalan dua tahun, Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN, melihat bahwa 

hubungan kemanusiaan yang dibina antara dosen-mahasiswa merupakan hubungan 

kemanusiaan yang berfokus bagaimana pemenuhan kebutuhan mahasiswa untuk menjadi 

lulusan yang berkompeten. Meskipun ekspektasi besar ini bukanlah hanya milik mahasiswa 

semata, melainkan juga tim dosen komunikasi. Dalam perjalanan prodi Ilmu Komunikasi 

FISIP UNTAN, pendekatan human relations dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat 

dalam menjembatani komunikasi organisasi yang terjadi. Pendekatan yang berasumsikan 

bahwa dalam sebuah organisasi, manusia dilihat dari sisi kebutuhannya untuk meningkatkan 

kinerja organisasi. 

Berbicara mengenai  organisasi, program studi merupakan sub sistem dalam organisasi 

besar bernama fakultas. Dalam kinerjanya, komunikasi organisasi memegang peranan penting 

dalam kinerja organisasi. Goldhaber menggambarkan komunikasi organisasi sebagai “suatu 

proses penciptaan makna dan pertukaran pesan diantara jaringan-jaringan dan hubungan yang 

saling ketergantungan untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan ” (Eunson, 2007). Pace dan 

Faules menyatakan komunikasi organisasi sebagai “gambaran dan interpretasi pesan diantara 

unit-unit komunikasi yang mengambil bagian dari organisasi tersebut. Sebuah  organisasi 

terdiri dari unit-unit komunikasi  dalam hubungan yang hirarki antara satu sama lain dan 

berfungsi dalam lingkungannya” (Eunson, 2007 ).  



 

59 

 

Pada organisasi yang menggunakan pendekatan human relations, komunikasi instruksi 

masih ada namun juga disertai dengan komunikasi yang berusaha untuk menjaga kualitas 

hubungan antar peserta organisasi yang disebut sebagai maintenance communication. Maslow 

dengan hirarki kebutuhan menekankan pada pentingnya gabungan kebutuhan yang dapat 

memberikan kepuasan terbaik dengan memberi dan menerima dalam interaksi sosial. Menurut 

Maslow, kebutuhan interaksi sosial mesti dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu beranjak 

ke kebutuhan lain yang lebih tinggi yaitu penghargaan dan aktualisasi diri. Teori Herzberg 

juga menekankan pada pentingnya interaksi sosial untuk menghindari ketidakpuasan individu 

(Miller, 2003) 

Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN angkatan 2013, bisa dikatakan 

sebagai unit organisasi Prodi Ilmu Komunikasi yang menjadi bagian organisasi, bukan karena 

pilihan utama, maka yang terjadi, adalah, tidak semua mahasiswa memiliki motivasi tinggi 

untuk menjadi lulusan Ilmu Komunikasi. Alih-alih berkompeten, mempertahankan motivasi 

mereka untuk tetap bertahan di Prodi ini juga membutuhkan perhatian ekstra. Tercatat, sejak 

dinyatakan lulus menjadi mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi sebanyak 40 orang di tahun 

2013, sekarang, mahasiswa yang terdaftar di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN sebanyak 

33 orang. Sedangkan pada mahasiswa angkatan 2014, terdaftar 80 orang, dan kini sejumlah 



 

60 

 

76 orang. Faktor penyebab berkurangnya jumlah mahasiswa, diantaranya karena mahasiswa 

beralih ke prodi lain, culture shock dengan iklim organisasi, dan faktor motivasi. 

Maslow, Mc Gregor, dan Herzberg, memandang manusia sebagai bagian organisasi 

dengan segala kebutuhannya. Kebutuhan yang terpenuhi dengan baik, diindikasikan akan 

mampu meningkatkan produktivitas. Bila diasumsikan, kebutuhan mahasiswa adalah 

mendapatkan perhatian, pengajaran, teladan, dan iklim organisasi yang sehat, maka 

pemenuhan kebutuhan itupun dilakukan oleh prodi dan tim dosen Ilmu Komunikasi. 

Meskipun pendekatan human relations sendiri di kritik, karena pada hasil akhirnya tidak 

selalu pemenuhan kebutuhan anggota organisasi dipenuhi seiring dengan peningkatan 

produktivitas. Karena itu, human relations disini, bukan hanya berbicara pada ranah 

komunikasi organisasi, melainkan juga pada ranah komunikasi antar personal, dan 

menganggap mahasiswa sebagai adik, anak, bahkan teman, adalah salah satu langkah awal 

untuk menunjukkan bahwa keberadaan mahasiswa Ilmu Komunikasi di FISIP UNTAN 

senantiasa diterima sebagai keluarga. 

Kebutuhan fisik, berupa sandang pangan, papan, bukanlah tanggung jawab lembaga 

pendidikan maupun dosen sebagai aktor pendidik utama, dan hal ini disinggung oleh Maslow 

sebagai kebutuhan dasar utama manusia. Meskipun tidak jarang, dosen komunikasi 

melakukan pendekatan ”makan bareng” untuk mengeksplorasi keinginan dan kebutuhan 
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mahasiswa lebih lanjut. Penggalian informasi merupakan hal yang penting dalam mengetahui 

kebutuhan manusia dan mensinergiskannya dengan kebutuhan dunia saat ini. Interaksi 

simbolik yang terjadi antara dosen dan mahasiswa, berusaha untuk meningkatkan motivasi 

mereka. Semangat kompetisi yang kurang dimiliki mahasiswa mengindikasikan, banyak hal 

yang harus dilakukan seorang tenaga pendidik; sebagai manajer yang mengatur mahasiswa. 

Agar dapat membentuk iklim kondusif dalam kinerja organisasi dan proses pengajaran 

komunikasi, Mc  Gregor menjelaskan mengenai teori X dan teori Y. Dosen sebagai seorang 

manajer fungsional yang mengoperasionalisasikan kegiatan sehari-hari, mengatur iklim 

organisasi pada ranah kelas dan pengelolalan program studi harus mengerti konsep X dan Y. 

Untuk itu,  setiap anggota staf pengajar seyogyanya memilki tiga kemampuan dasar untuk 

dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan fungsional dengan baik, yaitu:  

(a) Kemampuan subyek ialah kemampuannya sebagai seorang ahli atau spesialis dalam 

disiplin ilmu yang ditekuni. Pada dasarnya setiap dosen harus seorang spesialis dalam 

bidang ilmunya.  

(b) Kemampuan kurikulum ialah kemampuannya untuk menjelaskan peran dan 

kedudukan mata kuliah yang menjadi tanggungjawabnya, baik dalam kurikulum 

maupun profesi yang dituju oleh program studi;  
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(c) Kemampuan Pedagogik ialah kemampuan untuk proses pembelajaran mata kuliah 

yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk kedalam kemampuan pedagogik adalah 

kemampuan untuk melakukuan evaluasi hasil pembelajaran. Oleh karena evaluasi 

hasil pembelajaran merupakan acuan utama dalam pengambilan keputusan mengenai 

kemajuan belajar mahasiswa, program studi, dan kinerja dosen, maka kemampuan 

untuk melakukan evaluasi hasil pembelajaran yang baik harus dimiliki oleh setiap 

dosen. 

Pengajaran komunikasi berada diantara upaya meningkatkan kompetensi dan 

memelihara motivasi. Interaksi simbolik diantara dosen-mahasiswa tercipta melalui 

komunikasi vertikal (dosen kepada mahasiswa dan sebaliknya) maupun horizontal (sesama 

dosen maupun sesama mahasiswa). Dalam pemeliharaan hubungan kemanusiaan dalam prodi 

Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN, komunikasi horizontal sangat dibutuhkan dalam 

pendekatan ini, walaupun tidak meninggalkan sama sekali komunikasi vertikal kebawah. 

Berdasarkan pada studi Hawthorne, yang menjadi daya pendorong perkembangan human 

relations, Mayo dan koleganya menyimpulkan bahwa komunikasi diantara sesama level 

merupakan faktor kritis dalam meningkatkan produktivitas dengan menekankan pada 

komunikasi horizontal. Mengadaptasi pendekatan ini, dosen prodi Ilmu Komunikasi 

memaksimalkan tugas kelompok dalam setiap mata kuliah yang diajarkan, selain untuk 
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meningkatkan intensitas komunikasi horizontal, juga untuk menjalin kerjasama dan 

memenuhi  kebutuhan aktualisasi diri mahasiswa. 

 Organisasi human relations menekankan pada organisasi sosial dan kepuasan 

pemenuhan kebutuhan, maka gaya komunikasi yang digunakan relatif informal. Memang, 

organisasi human relations berusaha untuk menurunkan perbedaan status sosial. Ketika 

perbedaan status dikurangi, komunikasi dicirikan dengan tidak memandang gelar maupun 

atribut lain dalam komunikasi formal (Miller, 2003). Dalam organisasi Prodi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNTAN, dosen melakukan pengajaran komunikasi dengan meminimalisir 

perbedaan status dosen dan mahasiswa. Pengajaran dan diskusi yang dilakukan bersifat 

terbuka untuk merangsang kompetensi mereka dalam menyampaikan informasi secara lisan 

maupun tulisan. Forum komunikasi pun dibuka melalui media sosial populer untuk dapat 

memelihara komunikasi antara dosen dengan mahasiswa di luar kelas. Bagi tim dosen 

komunikasi, hal ini juga menjadi bagian dari pendekatan human relations untuk mendapatkan 

kepuasan mahasiswa. 

 Bila menelisik kepada teori Herzberg yang membawa pada pengembangan motivasi 

dan hygiene factors. Motivator-motivator dalam hal ini adalah tanggung jawab, prestasi, 

pengakuan, pekerjaan yang menantang, dan kemajuan dalam organisasi. Sedangkan hygiene 

factors adalah keadaan fisik pekerjaan, gaji/upah, keuntungan, kebijakan perusahaan dan 
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kualitas teknik pengawasan. Menurutnya, kehadiran faktor motivasi harus ada bila hygiene 

factor tidak ada begitupun sebaliknya. Faktor motivasi terus diupayakan untuk dipenuhi 

dengan berbagai cara seperti yang dijelaskan sebelumnya, demikian pula faktor hygene,  

misalnya sarana dan prasarana yang belum lengkap di FISIP UNTAN, diatasi dengan cara 

kerjasama dengan stakeholder yang berminat dengan kajian dan kegiatan Ilmu Komunikasi. 

Dengan segala konsekuensinya, pengajaran komunikasi di FISIP UNTAN berada di antara 

tuntutan kompetensi dan pemeliharaan motivasi. 

Sebagai penutup,  mengingatkan kembali atas perkataan kolega kami, seperti tertulis 

di awal paper ini, ”tidak akan berkembang”, dan sekali lagi, ini menjadi tantangan tersendiri 

bagi tim dosen homebase Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN, untuk mewujudkan ekspektasi 

besar mengeluarkan lulusan Ilmu Komunikasi yang kompeten. Bukan hanya karena era MEA 

yang kian dekat, namun letak strategis Kalimantan Barat, yang notabene seharusnya dapat 

menjadi pelopor pendidikan, penelitian, penerapan dan pengembangan ilmu komunikasi 

dalam ranah lokal, nasional, hingga internasional serta menghasilkan sarjana yang kreatif, 

reflektif, dan profesional di bidang komunikasi. Semoga. 

 

C. KESIMPULAN 
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 Human Relations atau hubungan kemanusiaan menjadi kata kunci dalam memenuhi 

kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai bagian dari sebuah organisasi, dosen dan 

mahasiswa memiliki kebutuhan sosial berupa komunikasi antar personal, kelompok, maupun 

organisasi. Dalam pengajaran komunikasi di FISIP UNTAN, human relations digunakan 

sebagai pendekatan organisasi yang dilakukan dosen untuk meningkatkan kompetensi 

sekaligus memelihara motivasi mahasiswa agar menjadi lulusan Ilmu Komunikasi yang 

kompetitif. Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi pemantik motivasi bahwa lulusan Ilmu 

Komunikasi FISIP UNTAN akan menjadi sumber daya manusia Kalimantan Barat yang 

mampu bersaing di pasar lokal, nasional, maupun internasional. 
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A. PENDAHULUAN 

Fenomena komunikasi politik mengalami pergeseran dan dinamika yang unik seiring 

dengan semakin terbukanya ruang kebebasan dan daya dukung industri media massa.  Bukti 

terjadinya pergeseran ini muncul dalam beberapa acara jurnalistik bertema politik serius, 

namun dikemas dalam format yang menarik dan dibumbui oleh nuansa entertainment. Orang 

menyebutnya talk show politik. Temanya tentang isu politik serius, namun dibahas dalam 

bentuk dan format hiburan. Fakta penyatuan dua unsur (serius dan menghibur) dalam sebuah 

program acara talk show ini, menghadirkan anomali atas aspek manifestasi teks di satu sisi, 

dan aspek representasi kepentingan di sisi lain. 

 Anomali pertama, dalam sebuah tayangan talk show, narasumber atau tamu (guest) 

yang membicarakan tema politik akan dikondisikan sedemikian rupa agar bersedia menjawab 

pertanyaan-pertanyaan sensitif. Terkadang hal itu berlangsung tanpa disadari narasumber. 
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Gaya bertanya sosok host yang terkesan tidak memojokkan, menghindari straight to the point 

untuk menanyakan hal yang sensitif, atau mengambil posisi sebagai pihak ketiga yang netral, 

akan membuat narasumber (guest) tergiring dalam sebuah narasi yang ‘lepas’ dan tanpa beban 

untuk bercerita. Di Amerika, Phil Donahue Show menjadi fenomenal karena berani 

menampilkan isu serius dalam format santai (Lusia,2006). Larry King memperoleh nama 

besar karena kemampuannya memengaruhi opini publik melalui jaringan CNN (King, 2009). 

Hal yang sama terjadi pula pada The Oprah Winfrey Show.  

Anomali kedua ditandai dengan semakin eratnya hubungan antara talk show dengan 

dunia politik. Pemanfaatan talk show sebagai medium penyampaian ide dan gagasan politis 

secara manipulatif, sering dilakukan dalam bungkus rupa humanis seorang tokoh politik. 

Terjadi pemanfaatan talk show untuk membentuk gambaran positif seorang tokoh politik. 

Fenomena politik abad 21 telah menempatkan talk show sebagai medium bagi tokoh politik 

yang ingin mencapai posisi politik tertentu, dan menyampaikan ide-ide politiknya. Di 

Amerika, setiap calon presiden selalu diminta untuk tampil menyampaikan berbagai gagasan 

politiknya dalam acara talk show. Tak jarang, debat politik para kandidat juga digelar dalam 

format talk show (Maarek,2011). Kiat itu menjadi salah satu strategi yang diperhitungkan 

dalam program kampanye (Sabato,1981;Glynn,2000).  
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Masuk dan berkelindannya kepentingan politik dalam sebuah acara talk show 

menampilkan keunikan tersendiri. Dengan kata lain, program talk show telah dimanfaatkan 

untuk kepentingan politis sosok tertentu. Meskipun rata-rata program director acara talk show 

stasiun televisi meletakkan standar operational procedure (SOP) yang ketat dalam proses 

produksi, namun sangat dimungkinkan terjadi penyusupan ide dan pesan-pesan politis melalui 

lakon manipulatif penampilan tokoh politik. Pada titik ini entah disadari atau tidak, talk show 

tidak bisa dilihat sebatas format program televisi an sich. Talk show memiliki nilai berbeda 

dibanding acara berita maupun program jurnalistik biasa. Sepanjang proses berjalannya acara, 

sang tokoh politik telah memanfaatkan bincang-bincang santai talk show untuk ‘menonjolkan’ 

segala kebaikan dan daya jual dirinya sebagai sebuah tindak politis. Alih-alih tokoh politik 

bersangkutan dimanfaatkan oleh sebuah stasiun televisi untuk mendongkrak rating, ternyata 

melalui program talk show, sang tokoh politik tadi telah memanfaatkan ‘panggung’ tersebut 

untuk kepentingan pencitraan diri dan kelompoknya. Terjadi simbiosis mutualisme.  

Melalui durasi panjang percakapan dalam talk show, sang tokoh politik dengan lihai 

memainkan peran  untuk “menjual diri” berikut gagasan politiknya. Fenomena ini menarik 

untuk dicermati. Gaya sajian unik talk show sebagai sebuah program politik berdimensi 

entertainment, telah disusupi kepentingan politis manipulatif sang narasumber (guest). Pada 

titik terjadinya penyusupan kepentingan politis ke dalam sajian program televisi bernuansa 
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entertainment di atas, terjadilah pembalikan esensi makna politik. Politik yang hakikatnya 

sangat serius dan harus dijalani seorang politisi dengan segala kesungguhan, sekarang telah 

berubah menjadi permainan akting sekadar meyakinkan banyak orang. Menariknya, 

pembalikan ini tidak serta merta dianggap negatif oleh sebagian kalangan. Salah seorang 

tokoh yang melihat aspek permainan dalam politik sebagai suatu hal yang intrinsik dan positif 

adalah Johan Huizinga (1872-1945).  Sejarawan Belanda ini mencatat bahwa abad 19 dan 

seterusnya adalah sebuah rentang abad di mana aspek-aspek serius dalam kehidupan manusia 

telah bergeser menjadi sebuah permainan (ludens). Menurut Huizinga, manusia selaku aktivis 

politik telah mengubah perspektif dalam melihat keseriusan makna politik menjadi 

permainan. Dia menyebut fenomena ini sebagai homo ludens (manusia bermain). 

Menurutnya, beragam aspek kehidupan seperti hukum, perang, dan sastra terbukti telah 

memeraktekan unsur-unsur permainan. Dalam konteks permainan itulah, menurut Huizinga 

terdapat dua unsur utama yang menjadi elemen penyusunnya. Di satu titik, permainan 

merupakan sebuah proses dari upaya memenangkan persaingan (kontestasi) agar keluar 

sebagai pemenang. Di titik lain, permainan merupakan serangkaian upaya mempertunjukan 

segala sesuatu sedemikian rupa agar terlihat lebih baik (representasi).  

Dalam kompleksitas talk show sebagai panggung manipulatif diri tokoh politik, maka 

menjadi sangat menarik untuk mengulas fenomena ‘kehadiran diri’ tokoh politik tersebut 
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dalam perspektif manusia bermain (homo ludens) yang dikumandangkan oleh Johan 

Huizinga. Halaman-halaman berikutnya dari tulisan ini mencoba mengurai asumsi di atas.  

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Bentuk empirik sebuah talk show adalah percakapan santai yang diformat menjadi 

program acara di media massa (Tolson,2006; Wood,2009). Menelisik percakapan secara 

teoretik sebagai konsep kunci program talk show menjadi menarik untuk dilakukan. John 

Scott (2011), menegaskan bahwa sosiologi melihat percakapan sebagai kapasitas unik 

manusia dengan menggunakan bahasa yang membedakan mereka dengan binatang. Namun 

sayangnya, pengakuan atas kompleksitas percakapan sebagai topik analisis yang cukup serius 

ini tidak diikuti ketertarikan penelitian lebih lanjut oleh para sosiolog. Menurut Scott, 

sosiologi cenderung melihat percakapan sebagai sebuah hal yang sepele. Tidak demikian 

halnya dengan komunikasi. Komunikasi entah itu sebagai sebuah disiplin keilmuan 

(sciences), keterampilan (skill), maupun sebagai seni (art) melihat aktivitas bercakap-cakap 

sebagai elemen fundamental. Percakapan memiliki efek serius terhadap interaksi manusia.  

Terlebih fenomena percakapan yang telah termediasi di media massa (Friedman,2006). Untuk 

itulah talk show menjadi objek kaji yang menantang dan menunggu untuk diteliti 

(Tolson,1996; Jenkins,2006; Bennett,2011).  
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Talk show sebagai salah satu format program televisi adalah wujud nyata praktek 

tindakan sosial (social act) percakapan yang termediasi. Berbagai bidang studi memang telah 

melihat talk show sebagai kajian menarik dalam berbagai tema. Keberadaannya tidak lepas 

dari ideologi yang mendasari produksi pesan acara televisi sebagai varian kompleksitas media 

massa. Mempelajari kompleksitas ideologi media massa (berbentuk cetak, audio, dan audio 

visual) dalam konteks relasi antara ranah produksi pesan dan konsumsi pesan telah cukup 

banyak dilakukan. Di sisi lain, talk show sebagai sebuah program televisi dianggap mewakili 

kepentingan ekonomi politik stasiun televisi. Upaya untuk menelaah berbagai kepentingan 

dan kenyataan adanya ’permainan’ karakter seseorang dalam talk show itu membutuhkan 

sebuah metode baru. Sebuah metode yang  bisa menelusuri berbagai peran yang tengah 

disajikan para aktor talk show (baik guest maupun host).  

Untuk itu, talk show harus dilihat sebagai sebuah rangkaian cerita (story) dengan 

narasi dan plot tertentu. Di dalam memainkan plot dan peran dalam narasi itulah, setiap pihak 

yang terlibat di dalam program talk show (guest, host, dan penonton) diharuskan memainkan 

peran (role) dan karakter tertentu. Tujuannya, agar talk show menjadi sebuah program yang 

enak, nyaman, dan layak ditonton. Meskipun di dalamnya tersembunyi begitu banyak 

kepentingan, yang bisa saja sangat serius dan memiliki nilai substantif. Karakter yang muncul 

dalam diri setiap pihak yang terlibat di panggung talk show, bisa jadi adalah karakter yang 
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secara sadar dimunculkan karena tuntutan keharusan posisi politisi. Namun sangat 

dimungkinkan pula karakter itu muncul begitu saja tanpa disadari sosok bersangkutan. 

Mempelajari ragam konsistensi dan inkonsistensi karakter yang muncul dalam tayangan talk 

show menjadi sangat menantang untuk dilakukan.  

Untuk mengelaborasi talk show politik, kita bisa menggunakan pemahaman dasar 

bahwa manusia itu adalah makhluk politis (Cottem.et.al:2009), yang bisa dianggap politik 

sebagai sebuah permainan dengan ciri-ciri tertentu (Huizinga, 1955). Dalam mengungkap talk 

show sebagai sebuah panggung, maka seluruh teori tentang dramaturgi dan framing dari 

Erving Goffman (1959;1981) bisa kita gunakan. Untuk mengaktualkan teori-teori dramaturgi 

tersebut, saya menambahkan basis studi talk show yang lebih mutakhir (Tolson,2006; Helen 

Wood,2009). Semua itu harus didasari oleh pemahaman atas masyarakat yang memiliki 

insting entertainment dan populer (Timberg,2002).    

C. METODE ANALISIS  

Dalam kaitan mengelaborasi talk show sebagai objek kajian dan telaah ulang teori-

teori percakapan (etnometodologi) dalam sosiologi, beragam pendekatan telah dilakukan.
20

 

                                                             
20

 Dalam ranah sosiologi, perhatian terhadap percakapan sebagai fenomena ilmiah dilakukan dalam  tradisi conversation 
analysis (CA) yang populer di ranah sosiologi era 1960-an. Banyak penulis menamakan pendekatan itu sebagai 
Etnometodologi. Berakar dari Alfred Schutz dan Herbert Blumer, dua tokohnya yang populer adalah Harold Garfinkel, dan 
Erving Goffman. Prinsip utama CA meyakini bahwa percakapan biasa bukanlah hal sepele, acak, atau sekadar fenomena 
yang tidak terorganisasi. Meskipun selama ini tidak begitu menjadi perhatian sosiologi, bagi CA, percakapan merupakan 
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Tulisan ini banyak menjadikan metode conversation analysis (CA) sebagai patokan. 

Meskipun nanti metode CA akan dikembangkan lebih jauh dengan memanfaatkan strategi 

naratif dalam membaca teks. Dalam tulisan ini, strategi naratif yang digunakan adalah dengan 

mencermati plot dan alur talk show sebagai sebuah cerita (story). Unsur yang dibaca dalam 

narasi tayangan talk show Kick Andy bertema politik episode JK-Win Menjawab dalam 

tulisan ini adalah spontanitas dan daya ekspresi baik guest, host, maupun penonton. Elemen 

itu ditelisik dengan menggunakan satu perangkat kunci dari Erving Goffman, yaitu footing.  

Homo Ludik Manusia Politik: Analisis  

Salah satu unsur ludik yang paling signifikan dalam talk show adalah unsur 

spontanitas. Biasanya dia akan muncul dalam perilaku humoris baik host, guest, maupun 

penonton. Spontanitas meliputi totalitas ketidaksadaran dalam perilaku manusia.
21

 Spontanitas 

merupakan sebuah aktivitas yang menunjukkan kebebasan (freely) dan ketidaksengajaan 

                                                                                                                                                                                              
praktik tindak sosial yang terorganisasi secara struktural. Perkembangan zaman dan teknologi ternyata memungkinkan 
eksplorasi lebih jauh atas struktur percakapan tadi melalui penggunaan rekaman audio dan video. Setelah berwujud 
rekaman, peristiwa yang berlangsung secara alamiah tadi dapat dilihat dan diamati berulang-ulang, ditranskrip dan 
dianalisis secara mendalam. Melalui keterlibatan atas tema, objek bicara, yang sedang diperbincangkan, maka keterlibatan 
aktor di dalam rekaman itu bisa dianalisis. Analisis percakapan itu kemudian menjadi pendekatan yang unik untuk 
mempelajari perilaku manusia. Studi tentang percakapan semakin menarik perhatian. Bergerak lebih jauh dari sekadar studi 
bahasa dan struktur di dalam proses percakapan, Andrew Tolson menawarkan tiga pendekatan dalam mempelajari 
percakapan, khususnya percakapan yang terjadi dalam media massa (media talk). Tiga pendekatan itu adalah Conversation 
Analysis (CA), Gricean Pragmatics, dan  Interactional Sociolinguistics. Lebih lanjut baca Andrew Tolson, 2006, Media Talk: 
Spoken Discourse on TV and Radio, Edinburgh: Edinburgh University Press, Ltd, hal. 24-53. 
21

 Dari sudut tata bahasa, sebagai adjectiva (kata sifat), spontanitas (spontaneous) bersinonim dengan kata-kata seperti 
extempore, free, impromptu, impulsive, instinctive, natural, unforced, unhesitating, unpremediated, unprompted, untaught, 
voluntary, willing.  
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(naturally).
22

 Spontanitas dalam makna teknis merupakan sebuah ciri-ciri khusus dari 

komunikasi tatap muka (interpersonal communication). Dalam sebuah komunikasi 

interpersonal, setiap orang dihadapkan pada kebutuhan untuk merespon dengan cepat pesan-

pesan yang disampaikan oleh lawan bicara di depannya. Proses komunikasi tidak harus 

membuat posisi dua orang berganti secara teratur dalam terma komunikator dan komunikan 

(pembicara dan pendengar) atau sebaliknya. Komunikasi interpersonal dibayangkan bersifat 

sirkuler. Setiap orang yang terlibat di dalamnya pada saat bersamaan bertindak sebagai 

pembicara sekaligus pendengar. Ini untuk menggambarkan sebuah fakta psikis pada diri 

setiap orang saat melakukan komunikasi antarpribadi secara langsung (face to face 

communication). Peristiwa ini terjadi begitu saja.  

Proses transfer pesan bersifat imbal balas, tanpa satupun pihak yang terlibat di 

dalamnya mengetahui kapan sebuah interaksi komunikasi dimulai dan kapan berakhir. Ini 

disebabkan pesan yang dikirimkan satu sama lain dalam komunikasi interpersonal terjadi 

dalam konteks mana suka (kurang lebih sejajar dengan konsep arbitrary dalam ilmu bahasa). 

Setiap orang yang menerima pesan dalam hampir semua bentuknya (raut wajah, kata-kata, 

bahasa tubuh, mimik, gerakan tangan, dan sebagainya) secara otomatis akan memberikan 

                                                             
22

 Merriam-Webster’s Dictionary and Thesaurus (2006) mendefinisikan “spontaneity”  sebagai  the quality or state of being 
spontaneous. Sementara spontaneous (adjectives) didefinisikan sebagai (1) done or produced freely or naturally; (2) acting 
or taking place without external force or cause. Dari berbagai definisi itu dapatlah ditarik kesimpulan bahwa spontanitas 
selalu terhubung dengan perilaku ikhlas, tanpa dibuat-buat, tanpa sengaja dan tanpa terencana, dan terjadi begitu saja.  
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makna atas semua pesan itu. Proses kognitif ini terjadi begitu saja. Dalam proses komunikasi 

interpersonal, pesan verbal yang ditangkap oleh kesadaran indera manusia hanya menempati 

porsi kurang dari 10%, sisi terbanyak berasal dari isyarat non-verbal (55%), dan tone suara 

(35%). Ini artinya, dalam batas kesadaran manusia saat berinteraksi dan berkomunikasi tatap 

muka, nampaknya yang tengah kita perhatikan adalah kata demi kata. Namun sebenarnya itu 

adalah sebuah kamuflase interaksi semata. Inilah pola komunikasi unik pada diri manusia.  

Dalam komunikasi tatap muka, energi terbesar yang dikeluarkan oleh otak manusia 

sebenarnya adalah menafsir dan memaknai pesan-pesan non-verbal yang disampaikan oleh 

lawan bicara. Komunikasi pada dasarnya adalah tentang membuat kesimpulan. Saat 

berkomunikasi, secara intuitif manusia akan menyimpulkan makna. Dalam konteks inilah, 

sesungguhnya komunikasi merupakan tindakan sosial (social act) yang dilakukan spontan 

tanpa sadar. Dari sini penting untuk melihat komunikasi sebagai bagian dari tindak praktek 

ketidaksadaran (uncenciousness). Pada prakteknya, seluruh tindakan manusia politik, seperti 

yang ditegaskan oleh Cottem.et.al (2009) adalah manusia yang bergerak dengan naluri bawah 

sadar memperoleh kekuasaan. Justru pada titik ketidaksadaran inilah, tersimpan energi 

terbesar kontestasi dan representasi. Energi “ludik” sebagai sebuah hasrat pada kekuasaan 

menarik jika dilihat dari sudut pandang ketidaksadaran tersebut.  
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Ketidaksadaran, sebagai ulasan utama teori-teori psikoanalisis, sejak awal telah 

ditempatkan sebagai sebuah kajian kritis (Sim & Loon,2008). Dia membuka sebuah ruang 

yang begitu menarik karena memberikan fondasi analisis yang bersifat holistik atas semua 

perilaku manusia. Setiap manusia di muka bumi ini memiliki insting untuk melakukan segala 

sesuatu dengan begitu saja. Tanpa kemudian terlalu lelah untuk melakukan analisis dan 

pertimbangan sedemikian rupa. Temuan-temuan para teoretisi post-modern menunjukan 

bahwa semakin instink ini coba untuk direpresi, ditekan, melalui sebuah upaya pemunculan 

alam sadar, maka dia akan menambah kekuatan untuk kembali berada di ruang bawah sadar. 

 Ketidaksadaran telah melekat dalam diri manusia terkait dengan segala perilakunya. 

Teori-teori awal psikoanalisis Freudian begitu meyakini bahwa sebagian besar struktur 

anatomi psikologis manusia terdiri dari wilayah ketidaksadaran tersebut. Konsep 

ketidaksadaran ini berlangsung dalam peta pemahaman selama tiga puluh tahun karya 

psikoanalisis Freud yakni antara 1890-1920 (Wilson,2001). Seperti halnya ilmu fisika dan 

ilmu kimia yang berupaya menyingkap fenomena-fenomena alam dengan metafisika, upaya 

psikoanalisis adalah menyingkap kekuatan-kekuatan yang menentukan dalam kepribadian 

seseorang namun tidak langsung bisa diketahui dan dianalisis secara empirik oleh peneliti 

(Hall,2000) . Proyek besar psikoanalisis pada saat itu adalah sebuah usaha untuk mengubah 

proses-proses tak sadar menjadi proses-proses yang sadar, dan dengan melakukan itu para 
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psikoanalisis telah merasa mengisi kekurangan-kekurangan analisis atas kesadaran dalam jiwa 

manusia (Lacan,1977). Tentang ketidaksadaran ini, Lacan memberikan komentar:  

“it is certain not enough to say that the unconscious is a dynamic concept, since 

this would be to substitute the most common kind of mystery for a particular 

mystery-in general, force is used to designate a locus of opacity. It is to the 

function of cause that I will refer today” 

(Lacan,1977:21) 

Sesuai dengan prinsip given untuk melihat segala sesuatunya adalah permainan, 

Huizinga sebenarnya telah meletakan ketidaksadaran ini pada posisi tertinggi analisisnya. 

Dalam dunia olahraga misalnya, betapa perlombaan dan pertandingan pada masa lalu begitu 

kuat dengan nuansa kegembiraan, pesta, menyenangkan, karena manusia pada masa lalu jauh 

di bawah kesadarannya selalu menganggap segala bentuk perlombaan dan pertandingan 

bukanlah dalam koridor serius (dengan indikator bermacam-macam seperti saat ini-sertifikat, 

bonus, piagam, piala, uang pembinaan, dan sebagainya). Kalah menang menjadi sebuah 

tujuan yang tersublim oleh proses bermain itu sendiri. Dalam bahasa Huizinga, kesalahan 

terbesar manusia adalah menjadikan elemen bermain dalam kebudayaan itu sebagai sebuah 

elemen kesadaran. Seperti ungkapan dia berikut ini: 

“the 19th century seems to leave little room for play. Tendencies running directly 

counter to all that we mean by play have become increasingly dominant. Even in 

the 18th century utilitarianism, prosaic efficiency and the bourgeois ideal of social 

welfare had bitten deep into society ............. as a result of this luxation of our 

intellects the shameful misconception of Marxism could be put about and even 
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believed, that economic forces and material interest determine the course of the 

world.” 

(Huizinga, 1955:191-192) 

Prinsip irasionalitas sebenarnya mendominasi penjelasan panjang lebar Huizinga 

tentang homo ludens. Dia memaparkan bahwa jika irasionalitas itu dijadikan patokan dalam 

melihat permainan manusia, maka sesungguhnya hasrat ber-ludens itu telah hadir jauh 

sebelum peradaban tercipta. Dengan asumsi bahwa peradaban manusia itu muncul selepas 

manusia menggunakan akal pikirannya, dalam arti munculnya manusia rasional (homo 

sapiens). Artinya jika bermain itu telah ada dalam diri kita selaku manusia, maka kita tidak 

berbeda dengan sekelompok hewan yang memang telah memiliki instink dan hasrat itu sejak 

lahir. Anjing bermain, kucing berkejar-kejaran, macan, singa, dan beberapa species  ganas 

lain saling gigit tanpa bermaksud menyakiti dan melukai. Semua dalam bingkai bermain 

(ludens).  

Saat menguraikan sifat dan makna permainan sebagai sebuah fenomena budaya, 

Huizinga berkali-kali mengungkapkan bahwa permainan dalam konsep dia adalah sesuatu 

yang melupakan aspek logis dan rasional pada diri manusia. Dia menyebut permainan setara 

dengan terma-tema seperti iseng (fun), grap-bahasa belanda untuk lelucon, atau aardigheid 

(keisengan). Jelas-jelas bagi Huizinga untuk menandaskan bahwa elemen permainan adalah 
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sebuah elemen yang tidak bisa dibahas dengan menggunakan standar rasional, seperti dia 

katakan berikut:  

“to our way of thinking, play is the direct opposite of seriousness. At first sight this 

opposition seems as irreducible to other categories as the play-concept itself. 

Examined more closely, however, the contrast between play and seriousness 

proves to be neither conclusive nor fixed. We can say: play is non-seriousness”  

(Huizinga, 1955:5-6) 

Meskipun terdapat problematika istilah antara permainan dengan keseriusan, namun 

Huizinga menggarisbawahi bahwa hal itu sama sekali tidak merubah sifat irasional dari 

permainan itu sendiri. Irasional yang dimaksud bukanlah dalam makna negatif, seperti halnya 

dia melihat konsep ludens itu sendiri bukanlah dalam makna negatif. Namun terdapat banyak 

aspek bermain dalam kebudayaan manusia yang sebenarnya sangat serius maknanya, 

demikian juga sebaliknya. Humor menjadi salah satu yang muncul dalam gambaran Huizinga.  

Homor selalu menjadi penyebab orang tertawa. Dan tertawa menjadi manifestasi dari 

bermain (ludens) namun tidak semua tertawa karena humor itu bermakna tidak serius (non-

seriousness). Justru adakalanya humor menyampaikan sesuatu yang sangat serius meskipun 

kita menyikapinya dengan tertawa. Seperti diungkapkan oleh Seno Gumira Ajidarma dalam 

melihat relasi tertawa, humor, dengan keseriusan: 

“setelah mengacu pada berbagai teori awal tentang tertawa dari para filsuf seperti 

Aristoteles, Cicero, Descartes, Francis Bacon, dan Hobbes ..... satu perkara 

tersepakati: bahwa emosi yang dilepaskan dalam tawa selalu berisi suatu elemen 
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agresivitas ..... tertegaskan bahwa tawa adalah gejala tipe pemicu-pelepas, tempat 

gerakan sesaat akan membuka keran bagi emosi terbekukan dalam jumlah besar, 

yang berasal dari sumber-sumber tak sadar.” 

(Ajidarma, 2012:20-21) 

Seperti telah diungkapkan oleh Huizinga, bahwa irasional dalam konsep homo ludens 

tidak dilawankan dengan rasional, melainkan dilawankan dengan kata ‘tidak sungguh-

sungguh’. Sebagai sebuah konsep, homo ludens menyikapi segala bentuk permainan manusia 

dalam budaya justru dengan tingkat rasionalitas tinggi. Ini terbukti bahwa konsep bermain 

saja bisa dianalisis panjang lebar dan dihubungkan dengan hakekat peradaban manusia. Jadi 

memaknai irasionalitas dalam konteks homo ludens bukanlah dimaksudkan dalam terma 

epistemologis, melainkan sebagai sebuah drive dari bekerjanya elemen permainan dalam 

kebudayaan manusia.  

Komunikasi merupakan tindakan peralihan peran tanpa sadar. Dalam konteks interaksi 

manusia yang dipaparkan Erving Goffman (1981), proses komunikasi menciptakan tiga peran 

sekaligus. Di dalamnya setiap orang bergerak secara spontan dalam tiga posisi, yaitu sebagai 

animator, author, dan principal. Animator adalah sumber produksi pesan dalam komunikasi 

yang menyuarakan pesan tertentu (the source of the speech). Dalam Ilmu Komunikasi, kata 

animator ini melekat pada sosok komunikator. Artinya siapa saja sosok yang membentuk, dan 

menyampaikan pesan. Author adalah otentisitas atau keaslian kata-kata yang diucapkan (the 

originator of the words being spoken). Dalam Ilmu Komunikasi, kata ini mengacu pada aspek 
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pesan yang disampaikan, lebih jauh pada kompleksitas makna kata yang terucap. Principal 

adalah perwujudan berbagai kepentingan yang disuarakan ketika proses komunikasi terjadi. 

Dalam Ilmu Komunikasi, manifestasi kepentingan  yang terwujud dalam berbagai pesan baik 

verbal maupun non-verbal. Ketiga peran ini menjadi satu paket simultan yang hadir ketika 

dua orang terlibat dalam pembicaraan. Goffman menyebut ini dengan konsep footing. Lebih 

jauh, Andrew Tolson (2006) memperjelas argumen footing tersebut: 

Goffman was interested in the complexities of participation in acts of 

communication. He observed that these complexities take us beyond a notion of 

everyday communication between two unitary entities, ‘sender’ and ‘receiver’. The 

‘participation framework’ for communication is more complicated than that… 

speaking too is a complex process involving the employment of different footings.  

(Tolson, 2006:45) 

Talk show adalah program paket pembicaraan yang dibingkai sedemikian rupa agar 

tiga pihak yang terlibat di dalamnya (host, guest, dan penonton) merasa sedang 

membicarakan, mengulas, dan mendiskusikan sebuah tema dari wacana (discourse) yang 

sama. Sebagai sebuah percakapan, performa ketiga pihak itu muncul secara maksimal agar 

mampu menciptakan efek dramatis atas setiap isu yang dibicarakan. Dalam konteks 

pembicaraan politik seperti yang dimaksudkan penelitian ini, orientasi kontestasi dan 

representasi setiap pihak di dalamnya muncul secara spontan dan sangat ekspresif dibantu 

oleh ‘bahasa kamera’. Dalam menyajikan analisis saya atas konstruksi dramaturgis yang 

terjadi di panggung talk show itu, saya akan menggunakan aspek performa Goffman dengan 
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tiga konsep kunci dari footing di atas, yakni animator, author, dan principal. Untuk 

memperjelas analisis tersebut, saya memetakan dinamika dramaturgi dari aspek footing ini ke 

dalam tabel berikut:  

Tabel 1: 

Rujukan analisis elemen Footing 
 ASPEK  FOOTING 

  Animator Author Principal 

KONTESTASI Spontanitas    

 Ekspresifitas    

REPRESENTASI Spontanitas    

 Ekspresifitas    

Sumber: adaptasi dari prinsip dramaturgi Erving Goffman (1959;1974;1981), yang 

dikombinasikan dengan elemen homo ludens Johan Huizinga (1955) 

Tabel di atas berupaya untuk memetakan aspek performa (performance) yang muncul 

pada diri setiap peran individu di atas panggung talk show. Sangat dimungkinkan bahwa 

posisi seseorang secara simultan akan bergerak bebas dari pelaku animator, author, maupun 

principal. Seperti yang dikatakan Goffman, bahwa perilaku komunikasi dalam percakapan 

akan menjadi sebuah aktivitas multidimensional (multidimensional activity). Secara unik, hal 

tersebut terjadi begitu saja secara spontan tanpa harus direkayasa sedemikian rupa. Penyebab 

performa itu tampil apa adanya adalah ruang sosial yang tercipta. Sepanjang talk show 

berlangsung, ruang sosial itu tercipta melalui berbagai perangkat produksi media massa. 

Selain itu memang ada kontribusi bersama antara host, guest, dan penonton yang tercipta di 

luar skenario (script). Ketiga pihak ini berada dalam ruang interaksi sedemikian rupa yang 
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membentuk talk show bagaikan sebuah drama dengan wacana tertentu yang telah 

diformulasikan sebagai tema.  

Wacana tertentu yang ditampilkan dalam talk show itu akan memiliki orientasi yang 

bisa dianalisis. Dalam kaitannya dengan tema politik, secara instingtif manusia akan 

mengarahkan orientasinya pada dua tujuan mendasar. Tujuan kontestasi dan tujuan 

representasi. Pembicaraan dan aktivitas percakapan dalam talk show menjadi arena untuk 

memperlihatkan kontestasi dan representasi tersebut. Secara sederhana kolom sebelah kiri dari 

tabel di atas menunjukan bahwa formulasi manusia bermain abad modern termanifestasi 

dalam rentang kontestasi dan representasi yang mewujud dalam interaksi langsung antar peran 

dalam sebuah talk show.  

Aspek footing sebagai sebuah performa (performativity) sangat menonjol dalam 

episode Kick Andy bertema politik yang menjadi objek tulisan ini. Saya akan memberikan  

ilustrasi dan  elaborasi dengan mencuplik transkrip talk show berikut. Transkrip ini saya akan 

ambil dari percakapan pembukaan antara Andy Noya (AN) selaku host, dengan calon 

Presiden Jusuf Kalla (JK) berikut ini:  
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Dalam percakapan di atas, AN selaku host memainkan peran multidimensi dalam 

berbagai kesempatan bertanya dan memberikan komentar. Satu prinsip dramaturgi yang selalu 

dipakai oleh AN saat memberikan pertanyaan adalah melakonkan posisi yang ‘bukan dirinya 

sendiri’ sebagai pemberi pertanyaan. AN dalam hal ini selalu menekankan posisinya sebagai 

representasi rakyat, audiens, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuka 

Transkrip 1: 

AN : Anda adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden pertama yang tampil 

di Kick Andy … 

JK : Iya … 

        AN       :  Apakah itu karena slogan Anda ? 

JK :  Ya (diiringi tepuk tangan pemirsa) 

 :  Lebih cepat, Lebih baik … 

        AN       : Pak Yusuf Kalla dan juga tentu Pak Wiranto masih banyak orang yang 

bertanya … Mengapa seorang Yusuf Kalla akhirnya memutuskan untuk maju 

sebagai calon Presiden karena banyak orang tidak manyangka Anda  akan maju. 

Kemudian muncul banyak spekulasi karena orang-orang menganggap ini 

sebenarnya pasangan ideal, pasangan yang berhasil membuat Indonesia keluar 

dari krisis. Tapi kenapa harus pisah? Bahkan Anda juga mengatakan bahwa … 

“Iya memang kami sebenarnya pasangan yang ideal”. Nah, itu membuat 

akhirnya orang-orang bertanya-tanya lalu kalau ideal mengapa harus 

berpisah? Nah ini kita lihat cuplikan dari pernyataan Pak Yusuf Kalla sendiri 

bahwa pada dasarnya pasangan ini adalah pasangan ideal. Ini dia cuplikannya 

… 

(Footage tayangan pernyataan JK) 

 

AN : Nah kemudian rumornya kan macam-macam … Ada beberapa yang akan 

saya klarifikasikan kepada Anda, antara lain bagaimana katanya … awal 

mulanya … Pak Yusuf Kalla  itu tersinggung, marah dan memang kader-kader 

Golkar, teman-teman Anda di partai itu juga marah dan mendorong “udah kalau 

gitu kita cerai saja, kita pisah saja”, gara-garanya angka 2,5%  katanya. Nah, 

kita lihat cuplikan berikut ini … 

(Footage tayangan dokumen MetroTV) 
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pertanyaan. Seperti yang kita lihat pada baris ke-6, 8,11, dan 17 dari transkrip di atas, AN 

selalu bertanya dengan mengatasnamakan pihak-pihak di luar dirinya.  

Kata dan  kalimat yang sering dia gunakan adalah ‘masih banyak orang’, ‘orang 

menganggap’, ‘orang bertanya’, dan ‘katanya’. Bermacam frasa yang dipakai oleh AN pada 

dasarnya menampilkan dirinya secara principal menyampaikan pesan seluruh audiens 

(penonton) dan rakyat Indonesia. Orientasi untuk mewakili kepentingan banyak orang di 

Indonesia itulah yang membuat AN sebagai animator menggunakan kata-kata (author) yang 

sopan (polite) untuk membingkai wacana dalam bentuk pernyataan dan pertanyaan di atas. 

Mengingat contoh transkrip yang disajikan adalah transkrip segmen pertama di episode 

tersebut, nampak posisi AN sangat mengembangkan footing sebagai author dengan wacana 

sensitif yang tengah berlansung saat itu di ajang Pemilu 2009, yakni tentang ‘tidak akurnya’ 

Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  

Upaya AN membangun wacana dalam peran author dan principal di atas adalah 

sebuah praktek dramaturgis memposisikan episode talk show JK-Win sebagai episode yang 

unik. Tanpa dia sadari bahwa dalam enam menit sejak segmen pertama berjalan, dia belum 

mengajukan satu pertanyaan pun kepada kedua tamu (JK-Win) yang dia undang.
23

 AN telah 

                                                             
23 Segmen pertama dari episode JK-Win berlangsung selama 12.45 menit dimulai dari bumper-in acara, hingga 
bumper-out. Sepanjang setengah (50%) durasi dari segmen itu waktu banyak dihabiskan oleh AN dengan 
memberikan pernyataan, menampilkan footage lewat cuplikan news dokumentasi MetroTV, lalu kembali 
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membingkai wacana terkait problematika ‘pisahnya’ SBY dan JK. Isu itu adalah isu yang 

paling sensitif menjelang pemilihan Presiden RI tahun 2009. Bahkan untuk memperkuat nilai 

penting isu ‘pisah politik’ tersebut, AN menggunakan istilah rumor (baris ke-14). Penyebutan 

rumor itu sendiri bukanlah dimaksudkan pada dasar pijakan jurnalistik talk show Kick Andy, 

melainkan sebuah cara percakapan untuk memperkuat posisi sebagai pengirim pesan. Footing 

AN dalam kapasitas author telah menegaskan sisi principal atas informasi yang ingin dia 

dapatkan. Dalam kondisi tersebut, baik JK maupun Wiranto sama sekali tidak memiliki posisi 

tawar atas wacana yang dikonstruksi AN. Talk show adalah ruang di mana host biasanya 

mengambil peran sebagai pembentuk wacana. Dalam mempertautkan posisi animator, author, 

dan principal, AN secara spontan telah membingkai posisi itu dengan mengacu pada 

penyesuaian guest dengan tagline kampanye politik mereka, ‘Lebih Cepat Lebih Baik’ (baris 

ke-5).  

Terkait spontanitas, Andy Noya (AN) memberikan batasan unik yang berlaku untuk 

dirinya sendiri. Batasan itu dia gunakan untuk mengeksplorasi Kick Andy guna menciptakan 

nilai lebih pada program tersebut. Dia menyebutnya jurnalisme empatik. Semacam niat dan 

kemampuan untuk berempati dengan sosok tamu (guest) yang berada di depannya. Untuk 

                                                                                                                                                                                              
memberikan penegasan wacana. Segmen pertama ini hanya menyisakan 4 kali kesempatan JK menjawab. Pola 
ini terus berlanjut pada segmen-segmen berikutnya, sehingga narasi talk show yang dibentuk oleh AN 
sebenarnya lebih nampak sebagai cerita yang berlanjut segmen demi segmen.  
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menjelaskan posisinya itu, AN memiliki prinsip untuk tidak menerapkan aturan jurnalistik 

secara kaku. Seperti pengakuannya berikut:   

“Bagi saya pribadi, karena ini (Kick Andy) sebuah show yang tidak harus taat pada 

asas-asas jurnalistik yang kita percaya sampai saat ini, saya bilang biarkan saya 

apa adanya. Saya ingin menjadi saya sebagaimana adanya. Di dalam show saya, di 

luar show saya, Anda tidak akan melihat perbedaan itu.”   

(Andy Noya, talk show Impact: Peter Gontha, Q-tv, 25 Maret 2008)   

 

Prinsip memainkan peran dalam footing yang dilakukan oleh AN ternyata berpedoman 

pada ‘sebagaimana adanya’. Sepanjang talk show episode JK-Win, prinsip itu termanifestasi 

dalam ruang tidak sadar antara host, guest, dan juga penonton. Dalam peran mereka sebagai 

guest, JK dan Wiranto harus ikut dalam panggung, berikut seting yang telah dikonstruksi oleh 

AN. Jika tidak, maka talk show sebagai sebuah acara akan terhenti.  

Sebagai guest dalam talk show Kick Andy, JK dan Wiranto secara spontan memainkan 

pula peran sebagai animator, author, dan principal secara unik. Dalam orientasi kontestasi 

dan representasi yang ingin dituju oleh kedua orang ini, nampak bahwa spontanitas dan 

ekspresifitas terjadi tidak hanya dalam kapasitas mereka sebagai receiver pesan semata, 

namun terkadang mereka juga bertindak proaktif sebagai author dengan principal berkonteks 

calon Presiden dan Wakil Presiden RI 2009-2014.  
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Bahasa yang tertata dan mimik yang disadari harus tampil sebagai seorang sosok 

wakil presiden yang memperkenalkan diri sebagai calon presiden, tentu menciptakan bahasa 

non-verbal yang unik pada diri JK. Saat kemudian ditanya tentang kemampuan memimpin 

bangsa dalam rentang usia yang sudah menua (di atas 60 tahun), JK memberikan jawaban 

spontan yang tidak terduga. Baginya masalah kemampuan memimpin bukan perkara usia, 

melainkan perkara kesehatan. Dalam jawaban spontan tersebut, dia menantang Andy Noya 

untuk jogging bersama selama dua jam. Dan JK yakin akan mengalahkan Andy Noya. Mimik 

spontan dan mengalir diperlihatkan oleh JK itu berimplikasi spontan pula pada sang host. Dari 

pembicaraan yang tadinya sangat serius tiba-tiba suasana menjadi sangat cair dan diiringi 

dengan tawa, baik oleh tiga sosok di atas panggung talk show, maupun oleh seluruh penonton 

di studio. Berikut dua gambar yang menunjukkan reaksi spontan JK dan AN: 

   

Gambar 1: 

Spontanitas guest, host dan penonton:  

JK menantang AN untuk adu jogging 2 jam 
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 Sifat spontan dan ekspresif JK sepanjang episode JK-WIN sama sekali tidak berubah 

bila dibandingkan dengan penampilan sehari-hari wakil presiden itu. Seluruh pertanyaan 

dijawab dengan bahasa yang ringan, lugas, dan solutif. Tak heran kemudian stasiun 

KompasTV dalam strategi programing mereka, menjadikan JK sebagai host pula di sebuah 

program talk show ‘Jalan Keluar’ yang mengambil tagline sesuai dengan sifat JK, yaitu logis, 

spontan, dan jenaka. Spontanitas yang melekat pada diri JK tidak perlu diragukan lagi. 

Faktanya, spontanitas itu kemudian menular pula pada diri sang calon wakil presiden, 

Wiranto.
24

 

Wiranto yang tampil sebagai calon wakil presiden RI mendampingi JK merupakan 

Wiranto yang ‘berbeda’ dengan saat dia mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2004. 

Kesan tokoh militer yang kaku dan tegas pada pemilu 2004 telah hilang sepenuhnya pada diri 

Wiranto. Hal itu dipublis dan dipraktekkan sepenuhnya pada tayangan Kick Andy episode 

khusus politik ini. Wiranto menjadi sosok yang sangat humanis. Penuh canda. Wiranto terlihat 

sangat cerdas dalam merespon dan menimpali semua pertanyaan Andy Noya (AN). Dalam 

                                                             
24 Jika ada seorang calon presiden dan wakil presiden yang demikian elastis bergeser performanya untuk 
mencapai tujuan kekuasaan, maka Wiranto adalah sosok yang tepat. Performanya pada tahun 2009 benar-
benar berbeda dengan diri yang dia tampilkan pada tahun 2004 (saat dia maju sebagai calon presiden RI 
berpasangan dengan Solahuddin Wahid, setelah menang telak pada konvensi Partai Golkar). Di tahun 2004 dia 
tampil berwibawa, tegas, sebagai seorang mantan militer. Di tahun 2009, Wiranto benar-benar tampil santai, 
tidak nampak lagi citra seorang militer dalam dirinya. Bahkan cenderung untuk menyesuaikan dengan pola dan 
performa JK.  
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konteks kontestasi, upaya Wiranto mendapatkan posisi wakil presiden membuat dia harus 

bernegosiasi dengan sifat dan performa diri JK. Sebagai sosok yang cerdas, nampaknya 

Wiranto sangat memahami dramaturgi tersebut. Artinya kehadiran seorang Wiranto untuk 

duduk bersama dengan JK sebagai satu paket pemimpin nasional membuat dia bisa 

menyesuaikan diri sedemikian rupa. Penyesuaian diri ini menjadi senjata ampuh dia saat 

menjawab pertanyaan standar orang-orang tentang kasus pelanggaran HAM berat, dan  isu 

persaingan dia dengan Prabowo Subianto.  

Demikian pula saat dia ditanya oleh AN terkait dua isu tersebut. Wiranto menjawab 

dengan santai. Menggunakan teknik bercanda untuk mengalihkan isu itu pada relasi pribadi 

dan mendudukan problemnya pada budaya di dunia militer. Pada saat memberikan keterangan 

itulah, Wiranto bisa membalikan posisi AN sebagai objek dengan mengolah kata ‘melapor’ 

dan ‘mencatatkan’ kegiatan yang pernah diikutinya, juga yang akan dilakukannya nanti, 

kepada AN. Sikap bercanda dan tidak terlalu serius ini ditunjukan sepanjang dia menjawab 

dua isu utama tadi. Sikap itu konsisten sepanjang acara berlangsung. Andy Noya yang 

memiliki agenda klarifikasi dan menyudutkan, akhirnya terbawa pada suasana spontan dan 

cair yang dibangun oleh dua pasangan ini. Ini menciptakan bahasa visual bahwa dua orang 

pasangan ini telah berevolusi sedemikian rupa sehingga memandang spontanitas dan 
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ekspresifitas sebagai sebuah strategi komunikasi yang bisa digunakan untuk meladeni isu-isu 

menyudutkan. Berikut terlihat reaksi spontan dua calon pemimpin itu: 

 
Gambar 2: 

Tim yang kompak dalam Spontanitas: 

JK dan Wiranto menertawakan Andy Noya  

Jika berbicara tentang ekspresif dan spontan dalam mengelola performa diri, pasangan 

JK dan Wiranto adalah pasangan yang serasi. Ketika lontaran canda disampaikan oleh JK 

maka Wiranto akan menimpali dengan canda lain yang meneruskan lontaran JK. Pada titik 

itu, Andy Noya kemudian juga melakukan berbagai improvisasi yang sesuai dengan 

spontanitas yang dilontarkan oleh mereka berdua. 

 

D. KESIMPULAN 



 

94 

 

Dalam dinamika komunikasi politik, talk show menjadi salah satu program televisi 

yang unik. Disajikan dengan gaya entertainment (menghibur) talk show menyimpan kekuatan 

persuasif pembentukan citra diri yang sangat unik. Melalui prinsip impression management 

(manajemen kesan), para guest (tamu) menciptakan kesan diri positif dan cenderung 

manipulatif. Mereka sadar, ada kamera yang merekam segala tindakan dan cara 

berkomunikasi mereka. Melalui elaborasi elemen dramaturgi footing Erving Goffman, yakni 

animator, author, dan principal, beberapa gambar tayangan talk show dalam tulisan ini 

menunjukan kekuatan talk show sebagai acara yang memfasilitasi realitas homo ludens 

(manusia bermain) tersebut. Pada akhirnya, suasana ludens itu terbawa pada relasi antara host, 

guest, dan penonton di studio. Untuk selanjutnya suasana ludens itu membingkai talk show 

menjadi suguhan yang juga bernuansa ludik pada pihak pemirsa di depan televisi mereka 

masing-masing.  
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Abstrak: 

Idealisme creator media tumbuh ketika semakin menjamurnya tayangan-tayangan yang sifatnya 

mengejar rating, tetapi tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang lainnya. Semata-mata demi 

mencari keuntungan belaka. Banyak film kartun anak-anak yang jauh tidak mendidik sering kali 

dikeluarkan oleh beberapa stasiun televisi. Tujuan riset ini adalah ingin mengetahui bagaimana 

idealisme kreator film animasi dalam membangun karakter anak bangsa.  

Metode Penelitiannya, dilihat dari jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif interpretative. 

Dengan pendekatan semiotika Roland Barthes. Objek dari penelitian ini adalah film kartun “Adit dan 

Sopo Jarwo”. Teknik pengumpulan data penelitiannya adalah data primer dan data sekunder. Teknik 

analisa datanya adalah reduksi data, display data, dan kesimpulan. Sedangkan keabsahan datanya 

adalah menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teori.  

Hasil dari penelitian ini adalah keberhasilan penggambaran idealisme yang kuat kreator film animasi 

anak-anak serial “Adit dan Sopo Jarwo”. Karena dalam film animasi ini banyak pesan positif yang 

akan diserap oleh khalayak sebagai pemirsa. Yang nota bene sasarannya adalah anak-anak. Terdapat 

beberapa kontruksi yang terbangun dari film animasi tersebut diantaranya adalah pesan-pesan edukasi. 

Di samping dianalisis Semiotika Roland Barthes, sebagai triangulasi teori riset ini dianalisis dengan 

memakai teori peniruan/modeling theory juga. Film animasi seperti ini, yang akan membentuk 

karakter anak bangsa lebih baik, walaupun banyak terdapat film-film kartun dari luar yang masuk di 

Indonesia.   
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Kata Kunci: Idealisme Kreator, Film Animasi, Semiotika Komunikasi Roland Barthes, teori 

peniruan/modeling teory. 

  

 

A. PENDAHULUAN 

Media televisi merupakan media pandang dengar yang paling efektif karena khalayak 

televisi bisa menikmati tayangan hasil karya tangan-tangan anak bangsa dalam bentuk 

rekaman audio visual yang dikemas secara apik. Bisa berupa film, music, sinetron, drama, 

talk show, comedian, yang diantaranya bisa mengedukasi, menginformasi, dan menghibur.    

Media televisi merupakan suatu media yang berfungsi sebagai media penyiaran 

Indonesia. Adapun tayangan yang ada di televisi saat ini sangat beragam, hal itu terjadi karena 

ide-ide dari para tim kreatif dan permintaan pasar untuk persaingan merebut hati pemirsa. Di 

samping itu ada tujuan lain bagaimana tayangan suatu program bisa bertahan dalam jangka 

waktu lama, sehingga sering kali keluar dari jalur rambu-rambu kepenyiaran televisi 

Indonesia yang mana hal ini sudah di atur dalam Undang-Undang Komisi Kepenyiaran 

Indonesia. Hanya sekedar merebut rating, tidak memperhatikan tontonan mana yang boleh 

atau tidaknya untuk di tonton kalangan anak-anak.  

Berbicara tentang tayangan anak-anak, acara program televisi yang ditayangkan di 

stasiun televisi swasta MNC TV yaitu serial film animasi yang berjudul “Adit dan Sopo 
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Jarwo” (AJS) produksi anak bangsa itu mampu menyedot perhatian anak-anak. (pengamatan 

penulis 2015). Serial animasi “Adit dan Sopo Jarwo” (ASJ) MD Animation tayang setiap sore 

pukul 16.30 WIB hari Senin dampai hari Jumat di MNC TV ini, telah menunjukkan jika anak 

muda Indonesia mampu membuat film animasi menarik. Hal itu ditunjukkan oleh prestasinya 

yang sempat menjadi top rank televisi nasional. Demikian juga terbukti bahwa dalam Festival 

Film Indonesia tahun 2014 yang diadakan oleh Badan Perfilman Indonesia, Film animasi 

“Adit dan Sopo Jarwo” (AJS) mendapatkan penghargaan nominasi Film Animasi.  

Dipertegas dengan data penghargaan yang diraih selama tahun 2014 ini, film animasi 

Adit dan Sopo Jarwo adalah bukti bahwa idealisme kreator muda film animasi ini benar-benar 

sangat menarik di hati masyarakat. Penghargaan itu adalah 1) Berhasil menduduki peringkat 

pertama untuk golongan penonton ABC berdasarkan survey Nielsen. Mengalahkan Ganteng-

Ganteng Serigala, Doraemon, dan Upin Ipin; 2) Diapresiasi Oleh KPI (Komisi Penyiaran 

Indonesia), sebagai tontonan yang penuh dengan nilai-nilai edukasi, bersama Laptop Si unyil, 

dan Unyil Keliling Dunia; 3) Masuk nominasi film anime terbaik oleh FFI (Festival Film 

Indonesia); 4) film animasi terbaik oleh ACFF (Anti Corruption Film Festival). 

(Kaorinusantara, 2014).   
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Film animasi anak “Adit dan Sopo Jarwo” produksi MD Animation sangat sukses 

meraih pemirsa televisi. Meski tidak menyebut angka, Triawan Munaf (Kepala Badan 

Ekonomi Kreatif Indonesia) yang dilantik 26 Januari 2015, mengklaim jumlah penonton film 

yang tayang di salah satu televisi swasta itu bisa mengalahkan Upin dan Ipin. (Siringoringo 

dkk, 2015). 

Film yang dirilis pada 27 Januari 2014 ini mengisahkan persahabatan antara Adit, 

Dennis, Mitha, Devi, dan Adelya. Persahabatan dan kekompakan kelimanya sering mendapat 

cobaan dari ‘musuh’ mereka, Sopo Jarwo. Sopo, Jarwo merupakan duet ‘trouble maker’ 

dalam film “Adit dan Sopo Jarwo” (ASJ). Tindakan Sopo Jarwo yang selalu mencari celah 

untuk mendapat keuntungan tanpa usaha menjadikan Adit Cs dan Sopo Jarwo berseteru. 

Selain tokoh-tokoh tersebut, dalam “Adit Sopo Jarwo” (ASJ) terdapat sosok Haji Udin. 

Seorang  pejabat RT yang dengan kebijaksanaannya berhasil membuat suasana gaduh menjadi 

adem ayem. Ada juga beberapa tokoh lain yang membuat film ini semakin menarik. Film 

berdurasi tujuh menitan ini sarat akan nilai pendidikan sehingga sehingga sangat relevan 

sebagai media pendidikan. Selain itu, setting tempatnya didesain se-Indonesia mungkin 

sehingga akan membuat anak-anak lebih mengenali lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, wajar 

jika film ini mendapat sambutan bagus dari publik Indonesia. 
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Berdasarkan sumber terpercaya, film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” (ASJ) dibuat 

oleh ratusan animator Indonesia berbakat. “Kami ingin mengusung nilai-nilai dan kearifan 

budaya lokal dalam animasi. Alhamdulillah kami dipertemukan dengan anak-anak muda 

yang luar biasa. Bagi saya ini sebuah mukjizat, karena 80 persen animator pembuat film ASJ 

adalah anak-anak muda fresh graduate SMK berusia belasan tahun,” kata Eki (sutradara dan 

produser ASJ). Salah satunya adalah Joko Sujito, asal Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. 

Sebelumnya, ia mendapat pelatihan dari MD Animation. Dalam film Adit dan Sopo Jarwo 

(ASJ), ia bertanggung jawab untuk menggerakkan tokoh-tokoh dalam serial tersebut agar 

nikmat ketika ditonton. “Animator kami kumpulkan sekitar 350 orang. Ada yang bikin bentuk 

rumah, kendaraan, sepedanya Adit, warna apa yang patut untuk bajunya Adit, dan 

sebagainya,” kata Eki. Animator lainnya Nuri Dian Sari, 19, warga Gumpang, Kecamatan 

Kartasura, Sukoharjo, didapuk menjadi layouter dalam serial ASJ. Nuri bertugas memastikan 

penempatan kamera sesuai pandangan mata penonton.“Kalo membuat film layar lebar, 

kameranya dipegang kameraman. Di ASJ saya jadi layouter, sebutan cameraman untuk film 

animasi,” ujar Nuri, yang sudah setahun lebih bergabung di MD Animation. (Solopos.com, 

2015)  

Sebagai berikut filmography dari animasi “Adit dan Sopo Jarwo”, film ini bergenre 

Animasi; Penulis (Eki N.F, Deddy Otara, Zulfa Asliha);  sutradara (Dana Riza, Indrajaya); 
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Pengisi Suara (Ranu, Reyhan, Musripah, Matsuri, Surawijaya, Dharmawan, Eki N.F, Zulfa, 

Yessy; Komposer lagu Tema (Harry Budiman, Ryan Nugroho); Lagu penutup (Hebatnya 

Persahabatn), Komposer (Hary Budiman, Ryan Nugroho), Negara (Indonesia), Bahasa 

(Indonesia); Jumlah musim (1); Produksi: produser eksekutif (Arnas Irmal, Karan Mahtani), 

Produser (Dana Riza, Dhamoo Punjabi, Manoj Punjabi); Penyunting (Anom Sukarno, 

Novandy Djaya Atmadja). Mereka adalah orang-orang kreatif sehingga kemasan film 

Animasi “Adit dan Sopo Jarwo” sangat banyak diminati oleh masyarakat terutama anak-anak. 

Film animasi yang digarap oleh para kreatif muda ini akan sarat tentang tanda-tanda 

yang membangunnya sehingga masyarakat dapat menangkap bahwa pesan-pesan yang 

ditampilkan di film animasi ini adalah pesan-pesan yang mendidik untuk masyarakat sebagai 

pemirsa. Untuk melihat tujuan dari para kreator muda dalm film animasi ini, yang 

menyampaikan idealismenya tentang pesan-pesan edukasi, maka film ini perlu dianalisis 

dengan pisau analisis Semiotika. Menurut Paisley dan Carl bahwa tokoh semiotik film yang 

termuka adalah Roland Barthes, Jean Mitry, dan Cristian Metz (2009:459). Penulis memilih 

analisis semiotik Roland Barthes sebagai pisau analisisnya karena berhubungan dengan 

analisis tanda-tanda yang dimunculkan dari gambar, musik dan teks yang ada di film animasi 

ASJ. Sesuai dengan tujuan dari penulis yaitu ingin mengetahui dari idealisme kreator film 

animasi yang dituangkan lewat pesan-pesan edukasi yang dikemas dengan keselarasan 
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gambar, musik, dan teks. Ingin mengetahui bagaimana feed back dari masyarakat terhadap 

film animasi ini akan dianalisis dengan teori Modelling, memandang bahwa pesan-pesan 

edukasi yang disampaikan dalam film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” bisa membentuk 

karakter bangsa yang lebih baik sesuai dengan cita-cita bangsa ini.   

  

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Televisi dan Realitas Sosial 

Televisi adalah alat penangkap siaran bergambar, yang berupa audio visual dan 

penyiaran videonya secara broadcasting. Istilah ini berasal dari bahasa yunani yaitu tele (jauh) 

dan vision (melihat), jadi secara harfiah berarti “melihat jauh”, karena pemirsa berada jauh 

dari studio tv. (Ilham Z, 2010:255). Sedangkan menurut Adi 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. Berdasarkan 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 memberikan informasi dan hiburan 

kepada khalayak luas. 
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Kekuatan dan Kelemahan Televisi 

Menurut Skomis (1985) kekuatan televisi salah satunya adalah memberikan gambaran 

bila dibandingkan dengan media massa lainnya (radio, surat kabar, majalah, buku dan 

sebagainya), televisi tampaknya memberikan sifat yang istimewa. Ia merupakan gabungan 

dari media dengan dan gambar. Bisa bersifat informatif, hiburan, maupun pendidikan bahkan 

gabungan antara ketiga unsur tersebut. 

Ada 4 kekuatan televisi, yaitu: (Syahputra, 2006:70) 

1. Menguasai jarak dan waktu, karena teknologi televisi menggunakan elektromagnetik, 

kabel-kabel dan fiber yang dipancarkan transmisi melalui satelit. 

2. Sasaran yang dicapai untuk menjangkau massa cukup besar, nilai aktualitas terhadap suatu 

liputan atau pemberitaan cukup cepat. 

3. Daya rangsang terhadap media televisi cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kekuatan 

suara dan gambarnya yang bergerak (ekspresif). 

4. Informasi atau berita-berita yang disampaikan lebih singkat, jelas dan sistematis. 

Sedangkan kelemahan televisi, yaitu: (Syahputra, 2006:70) 

1. media televisi terikat waktu tontonan. 

2. Televisi tidak bisa melakukan kritik sosial dan pengawasan sosial secara langsung dan 

vulgar. 
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3. Pengaruh televisi lebih cenderung menyentuh aspek psikologis massa. Bersifat “transitory”, 

karena sifat ini membuat isi pesannya tidak dapat dimemori oleh pemirsanya. Lain halnya 

dengan media cetak, informasi dapat disimpan dalam bentuk kliping. 

 Menjadi media yang berfungsi untuk menginformasikan, menghibur, dan mendidik, 

film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” sengaja di produksi untuk tiga fungsi dari media massa 

tersebut. Apa yang disajikan dalam film animasi itu merupakan keinginan atau ide-ide dari 

para tim kreatif dari ASJ untuk bersaing dengan film-film animasi bikinan dari luar. Kalau 

kita mengamati kadang kala sering melenceng dari UU Komisi Kepenyiaran Indonesia. 

Menurut idealisme kreatif film animasi ini, bahwa pesan yang disampaikan dalam film 

animasi merupakan realitas sosial yang terjadi di lingkungan Indonesia dengan di barengi 

suasana kearifan lokal yang ada di Indonesia. Sehingga pesan-pesan edukasi dan gambaran 

tentang kearifan lokal Indonesia selalu di ingat para penonton, walaupun berat bersaing 

dengan film-film animasi yang semakin hari menghiasai layar kaca televisi.  

 

Film Kartun/Film Animasi 

Animasi berasal dari kata dalam bahasa latin anima, yang secara harfiah berarti jiwa 

(soul), atau animare yang berarti nafas kehidupan (vital breath). Dalam bahasa Inggris, 
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animation yang berasal dari kata animated atau to animate, yang berarti membawa hidup atau 

bergerak. Istilah animasi berawal dari semua penciptaan kehidupan atau meniupkan 

kehidupan ke dalam obyek yang tidak bernyawa atau benda mati (gambar). (Sumarno, 1996) 

Secara umum animasi merupakan suatu proses menggambar dengan memodifikasi 

gambar dari tiap-tiap frame yang diekspos pada tenggang waktu tertentu sehingga tercipta 

sebuah ilusi gambar bergerak. Animasi adalah menghidupkan gambar, sehingga perlu 

mengetahui dengan pasti setiap detail karakter, mulai dari tampak depan, belakang, dan 

samping, dan detail muka karakter dalam berbagai ekspresi. Arti animasi intinya adalah 

membuat gambar lebih kelihatan hidup, sehingga bisa mempengaruhi emosi penonton, turut 

menjadi sedih, ikut menangis, jatuh cinta, kesal, gembira, bahkan tertawa. Animasi juga 

dikenal dengan istilah motion picture yang mempunyai pengertian gambar bergerak. Disebut 

gambar bergerak karena dalam proses pembuatannya di gunakan gambar yang berurutan dan 

dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tampak seolah-olah gambar tersebut dapat bergerak.  

Film animasi berasal dari dua unsur, yaitu film yang berakar pada dunia fotografi dan 

animasi yang berakar pada dunia gambar. Hal yang harus diketahui di dalam animasi yaitu 

masalah teknik animasi dan masalah teknik mengkomunikasikan sesuatu dengan teknik 

animasi. Perkembangan teknik film animasi yang terus berkembang dengan gaya dan ciri khas 
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masing-masing pembuat di berbagai Negara di Eropa, di Amerika sampai negara-negara di 

Asia, terutama di Jepang, film kartun berkembang cukup pesat. 

Meski demikian, animasi tidak secara eksplisit dinyatakan pada obyek-obyek mati 

yang kemudian digerakkan. Benda-benda mati, gambaran-gambaran, dan bentuk yang 

digerakkan dapat di katakan sebagai suatu bentuk animasi akan tetapi esensi dari animasi 

tidak sebatas pada unsur menggerakkan itu sendiri, jika kehidupan memang diidentikkan 

dengan pergerakan, maka kehidupan itu sendiri juga mempunyai karakter kehidupan. Arti 

animasi tidak semata-mata hanyalah menggerakkan, tetapi juga memberikan suatu karakter 

pada obyek-obyek yang akan di animasikan. 

Dari beberapa bentuk film, film animasi di Indonesia mulai muncul pada tahun 1955 

dengan judul Si Doel karya Dukut Hendronoto, dilanjutkan oleh stasiun TVRI. Hingga tahun 

1970-an, film animasi semakin bermunculan, ditandai oleh film Si Huma yang cukup 

fenomenal.  

Film animasi masih menjadi konsumsi anak-anak. Film animasi besar di dunia sering 

membuat film animasi yang tidak ditunjukan untuk kelompok penonton anak-anak, dengan 

kategori-kategori yang ada merupakan hasil dari segmentasi khalayak.  



 

109 

 

Karisma film animasi Indonesia makin lama semakin kuat, dari munculnya berbagai 

komunitas penggiat animasi. Sebut saja Anima (Asosiasi Animator Indonesia), Animator 

Forum, Ainaki (Asosiasi Industri animasi dan Konten Indonesia), beserta komunitas lain yang 

terbit untuk menampung aspirasi para animator.  

 

Idealisme Creator Film Animasi  

Film adalah hasil kolaborasi dari tiga elemen, yaitu sutradara, produser, dan penulis 

skenario. Oleh karena itu seorang sutradara tidak bisa mengatakan kalau suatu film adalah 

“karya saya” karena ada banyak pihak yang berperan di dalamnya. Di luar ketiga elemen ini, 

ada juga kolaborasi dengan pihak sensor dan pemerintah. Sebuah ide pun hanya berkontribusi 

20% dalam pembuatan film (ungkapan Hanung Bramantyo Sutradara Film). 

“Ide kreatif hanya menempati 20% dalam proses pembuatan film, selebihnya adalah 

faktor kolaborasi, kerjasama, dan kompromi. Kreatifitas sendiri lahir karena ada kolaborasi. 

Kreatifitas bukan lahir karena ada kebebasan, tapi karena kita sadar kita terpenjara satu sama 

lain. Idealisme itu mitos. Kita hanya dapat mengejarnya tapi tidak akan mendapatkannya. 

Ketiga kolaborator dalam film inilah yang harus berusaha mengejarnya. Masalah 
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mendapatkan idealisme itu atau tidak, itu urusan belakangan,” jelas Hanung. (news.unpad, 

2015). 

Idealisme creator film animasi merupakan nyawa dari berbagai karya film yang akan 

digarap selanjutnya ditayangkan dihadapan pemirsa film. Sebagus mungkin creator film 

dalam memunculkan atau mengeluarkan ide maupuan gagasan yang sangat bermanfaat bagi 

anak bangsa. Isi pesan sarat akan pesan-pesan yang bermuatan untuk membentuk kembali 

karakter bangsa yang kuat dengan menanamkan nilai-nilai edukasi, budi pekerti yang sesuai 

dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia.  

 

Film Sebagai Media Pendidikan Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa 

Menyadari potensi film sebagai media yang dapat menyampaikan pesan-pesan (media 

komunikasi) pendidikan secara efektif dan mampu mempengaruhi perilaku seseorang maka 

dibuatlah produksi film pendidikan. Jika kita mendengar kata “film”, maka adegan, dialog, 

kejadian, konflik, tokoh, penokohan, dan setting adalah beberapa hal yang terbentuk dalam 

pikiran kita. Film adalah sebuah alat untuk bercerita, sebuah media untuk berekspresi. Seperti 
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halnya membaca buku dan mendengarkan musik, film adalah karya seni yang dapat 

memberikan sebuah pengalaman bagi yang menikmatinya.  

Film adalah sebuah sistem yang memiliki elemen-elemen yang saling tergantung satu 

sama lain, oleh karena itu dalam penyajiannya film harus memiliki unity atau kesatuan yang 

utuh sehingga informasi yang akan disampaikan melalui adegan, konflik, dan penokohan yang 

ditampilkan dapat tersampaikan dengan jelas bagi penikmat film. 

Secara konseptual ilmu komunikasi, Film pendidikan merupakan suatu tayangan yang 

bertujuan untuk merubah perilaku seseorang baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotor, 

dan tidak bersifat profit oriented. Film pendidikan merupakan suatu kemasan cerita yang 

memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan suatu tontonan berdasarkan realitas kehidupan 

masyarakat. Film pendidikan merupakan suatu kemasan film yang lebih mementingkan rasa 

daripada harga yang salah satunya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Berbeda dengan jenis film lainnya, film pendidikan memiliki karakteristik yang tidak 

dimiliki oleh jenis film lainnya. Karakteristik tersebut sebagai berikut: 

Pertama mampu menyajikan pesan-pesan yang jelas kepada pemirsa tentang hal-hal yang 

pantas atau patut ditiru.  



 

112 

 

Kedua, tidak bertentangan dengan adat istiadat, norma, sopan santun. 

Ketiga, mampu membentuk karakter masyarakat. 

Keempat, mempunyai tujuan yang jelas. 

Kelima, mengutamakan pengetahuan (transfer pengetahuan). 

Keenam, sasarannya tepat sesuai dengan kemasan pesan. 

Ketujuh, durasinya terbatas. 

Kedelapan, konfliknya relatif datar. 

Kesembilan, mengembangkan sikap mental. 

Dan yang terakhir yaitu yang kesepuluh, memiliki kedisiplinan. 

Mengingat pendidikan merupakan proses belajar seumur hidup (long life education) 

bagi setiap manusia, oleh karena itu cakupannya pun terdiri dari berbagia usia. Maka dalam 

format penyajiannya film pendidikan harus disesuaikan dengan segmentasi audience. 

Contohnya untuk anak-anak di rumah dapat disajikan dalam bentuk film kartun atau film 

berseri yang dilakoni oleh artis-artis cilik. Film kartun merupakan salah satu format film 
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pendidikan yang lebih disukai dari pada film yang bukan kartun, oleh karena itu 

pengembangan film pendidikan budi pekerti  akan menarik jika menggunakan format jenis 

film kartun. Jika akan dikembangkan film dalam bentuk yang bukan  kartun, maka bisa dipilih 

model film seperti Keluarga Cemara atau Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, King, Garuda di 

Dadaku yang bisa dijadikan contoh bagi audience usia anak-anak. 

Salah satu kelemahan terbesar dalam film pendidikan di Indonesia adalah 

cerita/skenario. Selama ini pekerja film kurang mementingkan peran skenario dalam proses 

pembuatan film. Cerita adalah pondasi, sebuah permulaan dari proses panjang membuat film. 

Oleh karena itu salah satu cara untuk meningkatkan film pendidikan adalah skenario yang 

baik. 

Dalam penggunaan efek visual, film yang baik bukan ditentukan semata-mata oleh 

kecanggihan-kecanggihan efek visual dalam film tersebut, namun lebih pada esensi atau 

makna yang ingin disampaikan dalam film tersebut dengan estetika-estetika yang baik, 

sederhana, dan semanusiawi mungkin sehingga penonton akan membawa pulang pesan 

tersebut sebagai sesuatu yang patut dicontoh, terhibur, tanpa membuatnya merasa bosan atau 

digurui. 
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Televisi sebagai media massa, memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai media 

informasi (information), sabagai media pendidikan (education) dan sebagai media hiburan 

(entertainment). Sesuai dengan fungsinya  televisi sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan 

sebagai media pendidikan, karena dalam berbagai hal televisi dapat memberikan rangsangan, 

membawa serta, memicu, membangkitkan, mempengaruhi seseorang untuk melakukan 

sesuatu, memberikan saran-saran, memberikan warna, mengajar, menghibur, memperkuat, 

menggiatkan, menyampaikan pengaruh dari orang lain, memperkenalkan berbagai identitas 

(ciri) sesuatu, memberikan contoh, proses internalisasi tingkah laku, berbagai bentuk 

partisipasi serta penyesuaian diri dan lain-lain. Selain itu media televisi juga merupakan 

wahana yang kuat sekali pengaruhnya dalam pembentukan pola fikir, sikap dan tingkah laku 

disamping menambah pengetahuan dan memperluas wawasan masyarakat. Menambahkan 

bahwa: siaran televisi memiliki daya penetrasi yang sangat kuat terhadap kehidupan manusia 

sehingga ia mampu merubah sikap, pendapat dan prilaku seseorang dalam rentang waktu yang 

relatif singkat. Dengan jangkauannya yang begitu luas, siaran televisi memiliki potensi yang 

luar biasa untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan pendidikan. 

Kekuatan pandang dengarnya, siaran televisi memiliki potensi penetratif untuk 

mempengaruhi sikap, pandangan, gaya hidup, orientasi dan motivasi masyarakat. Dari 

berbagai pendapat tersebut disimpulkan bahwa, televisi merupakan media yang sangat 
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potensial sebagai sarana pendidikan, khususnya pendidikan budi pekerti. Karena tujuan 

pendidikan budi pekerti seiring /sejalan dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Tujuan 

pendidikan kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya. Yang dimaksud manusia Indonesia seutuhnya  adalah manusia yang 

beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantab 

dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional). 

Disamping itu, media televisi yang memiliki kemampuan menyajikan informasi dalam 

bentuk visual dan suara, dinilai sangat efektif untuk menyampaikan materi/ pesan-pesan 

pendidikan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang disampaikan Dwyer (1978:11) bahwa 

sebagaian besar materi pendidikan/pembelajaran (83%) diserap oleh peserta didik melalui 

indera penglihatan, 11% nya melalui indera pendengaran dan sisanya 6% melalui indera 

pengecapan, penciuman dan rabaan. Persoalannya adalah bagaimana mengemas tayangan 

program-program pendidikan budi pekerti melalui televisi menjadi sebuah tontonan yang 

menghibur sekaligus berisikan pesan-pesan/informasi yang pantas dan tidak pantas untuk 

ditiru oleh para pemirsanya. Membuat program yang demikian tentu dibutuhkan keterlibatan 

dari berbagai pihak serta ketelitian dan kejelian dalam mengangkat tema-tema aktual yang 
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sedang ngetrend sekaligus menarik, kemudian dikaitkan dengan pesan-pesan pendidikan budi 

pekerti yang ingin disampaikan.  

Tim kreatif film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” datang pada waktu yang tepat untuk 

memberikan suguhan film animasi kepada anak-anak yang bermuatan pesan-pesan budi 

pekerti. Selama ini tayangan yang penulis amati adalah tayangan-tayangan film animasi yang 

ada ditelevisi swasta unsur kekerasannya, pornografinya, kekonyolannya yang sekiranya 

sifatnya menghibur.     

 

Analisis Semiotik Komunikasi Roland Barthes  

Roland Barthes, sebagai salah satu tokoh semiotika, melihat signifikasi (tanda) sebagai 

sebuah proses yang total dengan suatu susunan yang sudah terstruktur. Signifikasi itu tidak 

terbatas pada bahasa, tetapi terdapat pula hal-hal yang bukan bahasa. Pada akhirnya, Barthes 

menganggap pada kehidupan sosial, apapun bentuknya, merupakan suatu sistem tanda 

tersendiri pula (Kurniawan, 2001:53). 

 Semiotika (atau semiologi) Roland Barthes mengacu kepada Saussure dengan 

menyelidiki hubungan antara penanda dan petanda pada sebuah tanda. Hubungan penanda 
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dan petanda ini bukanlah kesamaan (equality), tetapi ekuivalen. Bukannya yang satu 

kemudian membawa pada yang lain, tetapi korelasilah yang menyatukan keduanya (Hawkes 

dalam Kurniawan,2001:22). 

 Roland Barthes mengungkapkan bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda yang 

mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu (Sobur, 

2004:63). Barthes sendiri dalam setiap essainya (Cobley & Jansz, dalam Sobur, 2004:68) 

kerap membahas fenomena keseharian yang kadang luput dari perhatian. Barthes juga 

mengungkapkan adanya peran pembaca (the reader) dengan tanda yang dimaknainya. Dia 

berpendapat bahwa “konotasi”, walaupun merupakan sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan 

pembaca agar dapat berfungsi. 

 Bagi Barthes, seperti yang ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul The Pleasure of 

The Text (1975), apabila sebuah teks tidak mampu menggetarkan buhul-buhul darah para 

pembaca, maka teks tersebut tidak akan memiliki arti (meaning) apapun. Suatu teks harus 

dapat menggelinjang keluar dari bahasa yang dipergunakannya. Barthes mengatakan bahwa, 

“The world is full of signs, but these signs do not all have the fine simplicity of the letters of 

the alphabet, of highway signs, or of military uniforms: they are infinitely more complex. 

(Dunia ini penuh dengan tanda-tanda ini tidak semuanya punya kesederhanaan murni dari 

huruf-huruf, alfabet, tanda lalu lintas, atau seragam militer: mereka secara tak terbatas lebih 
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kompleks)” (Sobur, 2006:16). Sejak Barthes, tidak hanya karya sastra yang dikaji lewat 

semiotika jenis ini, namun juga merambah ke pelbagai gejala sosial lainnya seperti mode, foto 

dan film (Sobur, 2006:11). 

Adapun 2 (dua) tahap penandaan signifikasi (two order of signification) Barthes dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar Signifikasi Dua Tahap Barthes 

Sumber: John Fiske, Introduction to Communication Studies, 1990, hlm.88. 

dalam (Sobur, 2001:12). 

 

 

 Melalui gambar di atas Barthes, seperti dikutip Fiske, menjelaskan: signifikasi tahap 

pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified di dalam sebuah tanda terhadap 

realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari 

tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap 

 First order 
Second order 

reality Signs culture 

Denotation 

Connotation 

Myth 
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form 
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kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan 

atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaannya. Konotasi mempunyai makna 

subyektif atau paling tidak intersubyektif. Pemilihan kata-kata kadang merupakan pilihan 

terhadap konotasi, misalnya kata “penyuapan” dengan “memberi uang pelicin”. Dengan kata 

lain, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap sebuah objek; sedangkan konotasi 

adalah bagaimana menggambarkannya (Fiske, 1990:88 dalam Sobur, 2001:128). 

 Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui 

mitos (myth). Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa 

aspek tentang realitas atau gejala alam. Mitos merupakan produk kelas sosial mengenai hidup 

dan mati, manusia dan dewa, dan sebagainya. Sedangkan mitos masa kini misalnya mengenai 

feminitas, maskulinitas, ilmu pengetahuan, dan kesuksesan (Fiske, 1990:88 dalam Sobur, 

2001:128).  

 Dalam semiologi Roland Barthes, denotasi merupakan sistem signifikasi tahap 

pertama, sementara konotasi merupakan sistem signifikasi tahap kedua. Dalam hal ini, 

denotasi lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna, dan dengan demikian, merupakan 

sensor atau represi politis. Sedangkan konotasi identik dengan operasi ideologi, yang 

disebutnya sebagai mitologi (mitos), seperti yang telah diuraikan di atas, yang berfungsi untuk 

memgungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam 
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suatu periode tertentu. Barthes juga mengungkapkan bahwa baik di dalam mitos maupun 

idiologi, hubungan antara penanda konotatif dengan petanda konotatif terjadi secara 

termotivasi (Budiman dalam Sobur, 2004:70-71). 

 Dalam pengamatan Barthes, hubungan mitos dengan bahasa terdapat pula dalam 

hubungan antara penggunaan bahasa literer dan estetis dengan bahasa biasa. Dalam fungsi ini 

yang diutamakan adalah konotasi, yakni penggunaan bahasa untuk mengungkapkan sesuatu 

yang lain daripada apa yang diucapkan. Baginya, lapisan pertama itu taraf denotasi, dan 

lapisan kedua adalah taraf konotasi: penanda-penanda konotasi  terjadi dari tanda-tanda sistem 

denotasi. Dengan demikian, konotasi dan kesusastraan pada umumnya, merupakan salah satu 

sistem penandaan lapisan kedua yang ditempatkan di atas sistem lapisan pertama dari bahasa 

(Sobur, 2006:19-20). 

 Barthes menggunakan konsep connotation-nya Hjemslev untuk menyingkap makna-

makna yang tersembunyi (Dahana, 2001: 23) dalam (Sobur, 2006). Konsep ini menetapkan 

dua pemunculan makna yang bersifat promotif, yakni denotatif dan konotatif, pada tingkat 

denotatif, tanda-tanda itu mencuat terutama sebagai makna primer yang “alamiah”. Namun 

pada tingkat konotatif, di tahap sekunder, muncullah makna yang ideologis.  

 

Teori Peniruan (Modelling)  
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 Teori ini memandang manusia sebagai makhluk yang selalu menggembangkan 

kemampuan afektifnya. Lebih menekankan orientasi eksternal dalam pencarian gravitasi. 

Individu dipandang secara otomatis berempati dengan perasaan orang-orang yang diamatinya 

dan meniru perilakunya. (Rakhmat, 2002: 216).  

 Penulis berpikir bahwa teori modeling tersebut, sangat relevan dengan permasalahan 

yang di tampilkan. Bahwa creator film menghadirkan pesan-pesan edukasi dan kearifan lokal 

bagi para penontonnya dan berharap penonton khususnya anak-anak sangat terhibur, 

menikmati, dan memberikan peniruan yang positif, artinya adalah ucapannya, perilakunya, 

dan tindakannya ketika berinteraksi dengan sesamanya. Seperti apa yang disampaikan oleh 

film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” pesan-pesannya betul-betul mengena di hati masyarakat 

sebagai penonton.  

 

C. METODOLOGI 

 Jenis penelitian ini adalah kualitataif. Objek penelitiannya adalah film animasi Adit 

dan Sopo Jarwo dengan fokus penelitian yaitu adegan-adegan yang menggambarkan pesan-

pesan edukasi dan kearifan lokal budaya Indonesia, yang kemudian akan diseleksi lagi oleh 

penulis yang manakah adegan-adegan film animasi in,i yang dapat dikategorikan 
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merepresentasikan pesan-pesan edukasi dan kearifan lokal budaya Indonesia. Dalam 

penelitian ini, sebuah iklan difahami sebagai teks, dan dalam sebuah teks sarat akan tanda 

yang memiliki makna-makna tersendiri. Penelitian ini akan mencoba membuka makna dari 

tanda-tanda yang digunakan sekaligus menyingkapkan pesan yang secara tersembunyi 

terkandung di dalam film animasi ini. 

Budiman dalam Sobur menerangkan bahwa pendekatan yang dianggap sesuai dengan 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif interpretatif dengan analisis semiotika Roland 

Barthes. Dalam semiologi Roland Barthes, denotasi merupakan sistem signifikasi tahap 

pertama, sementara konotasi merupakan sistem signifikasi tahap kedua. Dalam hal ini, 

denotasi lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna, dan dengan demikian, merupakan 

sensor atau represi politis. Sedangkan konotasi identik dengan operasi ideologi, yang 

disebutnya sebagai mitologi (mitos), seperti yang telah diuraikan di atas, yang berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam 

suatu periode tertentu. Barthes juga mengungkapkan bahwa baik di dalam mitos maupun 

idiologi, hubungan antara penanda konotatif dengan petanda konotatif terjadi secara 

termotivasi. 

Melengkapi penelitian ini data-data diperoleh dari sumber data primer (yaitu 

kumpulan data yang diperoleh secara langsung dari isi wacana yang ditampilkan dalm film  
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“Adit dan Sopo Jarwo” dan hasil wawancara dari informan tentunya yang pernah menonton 

(orang tua dan anak-anak) film “Adit dan Sopo Jarwo”, sedangkan data sekunder (kumpulan 

data lain yang mendukung penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (library research) yang 

berhubungan terhadap teori, informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan landasan teori, 

serta konsep-konsep ilmiah yang diperlukan pada saat analisis, juga dokumen dan catatan 

yang meliputi dokumen pribadi dan dokumen resmi. Data sekunder juga diperoleh melalui 

studi literature, dokumentasi. Dan wawancara beberapa penonoton khususnya anak-anak. 

Teknik analisa data dengan cara reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk 

uji keabsahan data adalah dengan triangulasi metode maksudnya adalah metode yang dipakai 

dalam pengumpulan datanya berusaha mendapatkan informasi yang sama dari metode yang 

satu dengan metode yang lain. Sedangkan triangulasi teori adalah analisis datanya di kritisi 

lebih dari satu teori karena sebagai rival explanation dan sebagai kevalidan data yang akan 

didapatkan dari penelitian ini. Demikian juga menggunakan triangulasi sumber data sebagai 

pembanding apakah yang diamati oleh penulis harus sama atau berbeda dengan hasil 

wawancara dari penonton. 

 

D. HASIL PENELITIAN 
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 Penulis menangkap beberapa sign yang ada di film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” 

dengan episode “Cherybellee Datang Jarwo Seneng” dan “Tugas Ngasuh Bikin Rusuh” yang 

merupakan perpaduan beberapa sign oleh tim creator film, sehingga menghasilkan gambar 

yang hidup secara audio dan visual yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Kemudian 

dianalisis secara semiotika Roland Barthes dengan memakai peta tanda yaitu pada tataran 

Denotasi, Konotasi, dan Mitos atau Idiologi.   

 Sajian dari analisis film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” menghasilkan beberapa 

konstruk atau kategori yang mempunyai isi pesan yang mengandung budi pekerti atau nilai-

nilai edukasi, di antaranya adalah:  

 

Film Animasi Episode “Cherybelle Datang Jarwo Seneng”  

1. Doa dan Kearifan Lokal  

Scene 00:30/07:44: pada Tataran Denotasi, pada waktu pagi hari yang cerah tiga 

sahabat itu bermain “jenglong” di lapangan terbuka, mereka terlihat akrab, ketawa bareng, 

dan kompak, antara satu dengan yang lainnya saling memotivasi. Dalam permainan itu, ketika 

sampai giliran Dennis yang bermain jengglong Dennis mengawalinya dengan kata “Bismilah” 

baru mulai permainan jengglong. Pada Tataran Konotasinya, gambar diambil High angle dan 
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long shot dengan pencahayaan terang pada setting lapangan bermain yang ada 

diperkampungan, artinya adalah bahwa permainan jengglong merupakan permainan anak 

yang tinggal dikampung yang masih melestarikan permainan tradisional dan merupakan 

kearifan lokal yang turun temurun. Walaupun sekarang banyak permainan yang mengadopsi 

budaya popular tetapi budaya kearifan lokal tetep eksis. Disamping kearifan lokal yang 

ditampilkan dalam adegan ini, juga tidak melupakan doa dengan membaca Bismilah sebagai 

pembuka aktivitas mereka.  

Penulis menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh tim creatif film animasi 

“Adit dan Sopo Jarwo” pada scene ini adalah, ketika kita ingin mengawali setiap kegiatan 

harus membaca doa terlebih dahulu, dan selalu bisa melestarikan permainan tradisional 

terhadap anak turun cucu kita, sebagai bentuk kearifan lokal di tengah-tengah banyaknya 

budaya populer yang datang di negeri Indonesia ini.   

Tim kreatif film berusaha untuk mengingatkan kepada kita anak bangsa untuk selalu 

berdoa dengan membaca basmalah seperti perintah dalam agama Islam. Awali aktivitasmu 

dengan membaca basmalah insyaAllah akan selamat. Dan tim kreatif berusaha melestarikan 

permainan tradisional yaitu “jengglong”, yang dulu penulis juga melakukannya ketika masih 

berusia Sekolah Dasar. Harus merubah mind set anak-anak bangsa yang gemar bermain video 
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game, gadget, yang berbau budaya pop. Permainan jengglong secara fisik maupun psikis 

adalah permainan yang menyehatkan kita.  

2. Motivasi sahabat yang menumbuhkan percaya diri 

Scene 00:43, Pada tataran Denotasi, terdapat adegan Adit, Dennis dan Devi masih 

bermain “jengglong” bertiga di lapangan bermain kampong mereka padi pagi hari, Dennis 

anaknya tidak percaya dirian karena badannya gemuk, untuk melakukan permainan itu 

kakinya harus diangkat satu sambil melompat dengan melewati sket kotak permainan 

jengglong sambil bawa “kreweng” (pecahan dari genteng) yang di lempar ke dalam kotak 

berikutnya. Adit memotivasi Denny “Ayo Denn…kamu pasti bisa kok…”. Pada tataran 

konotasinya, gambar di ambil secara long shot dengan pencahayaan yang terang, persahabatan 

yang baik adalah satu sama lain harus saling memotivasi ketika salah satu teman yang kurang 

merasa percaya diri.   

Penulis simpulkan bahwa terdapat pesan sesama sahabat saling memotivasi agar bisa 

menumbuhkan percaya diri yang tinggi, motivasi dari sahabat itu sangat membantu untuk 

menggerakkan afektif dan kognitif kita menjadi kuat dan mampu untuk melakukan sesuatu 

yang sebelumnya percaya diri itu rendah.  
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Tim creatif berusaha untuk mengigatkan dalam memori kita bahwa dalam bentuk 

apapun sahabat kita, harus selalu dimotivasi agar kepercayaan dirinya bertambah, tidak 

rendah diri, ragu, untuk melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukan sebelumnya.   

3. Saling Membantu 

Scene 01:33: Pada tataran Denotasi, terlihat adegan persahabatan Jarwo dan Sopo 

yang berboncengan sepeda motor di jalan raya pada pagi hari yang cerah. Tiba-tiba sepeda 

motor yang ditumpangi mereka mogok dijalan, turunlah Sopo. Jarwo bilang ke Sopo “ayo 

Sopo cepetan sekarang dorong dulu…”.  Sopo bergegas mendorong sepeda motornya Jarwo 

agar bisa jalan lagi. Pada Tataran Konotasinya, gambar diambil secara long shot, bahwa apa 

yang dilakukan oleh Sopo terhadap Jarwo merupakan bentuk persahabatan sejati yaitu dalam 

suka dan duka mereka saling membantu ketika situasi dan kondisi membuat seperti itu.  

Penulis menyimpulkan bahwa persahabatan itu membutuhkan empati yang kuat satu 

sama lainnya, tidak memandang berapa besar pengorbanan yang kita keluarkan. Sahabat kita 

merasa terbantukan kita akan merasa bahagia.  

Tim Kreatif berusaha menyampaikan pesan terhadap penonton, bahwa persahabatan 

sejati itu bisa dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun. Artinya dalam kondisi yang lemah 
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kita tetap saling menguatkan satu sama lain. Rela melakukan apapun selama itu untuk 

kebaikan bersama.     

4. Motivasi Bersama 

Scene 05:43: terdapat adegan Cherrybelle sedang menghibur Dennis dengan tarian dan 

pakaiannya yang seragam berwarna merah putih. Mereka menyayikan lagu yang berjudul 

“hebatnya persahabatan”. Mereka menghibur Dennis yang sedang bermain  sendiri dan sedih, 

karena sebelumnya bermain “jengglong” dengan sahabat-sahabatnya, Dennis gagal 

melakukannya karena terjatuh. Dennis merasa bahwa dirinya kurang mampu karena badannya 

yang gemuk tidak seperti Adit, Nita, dan Devi, mereka memiliki badan yang ramping 

sehingga bisa meloncat dan tidak terjatuh. Awal bait lagunya dari Cherrybelle “jangan pernah 

kau merasa sedih…jangan pernah kau berkecil hati….yakinlah pada dirimu…” sambil 

melakukan tarian-tarian kompak dengan mendekati Dennis. Sampai Dennis tersenyum 

bahagia, ikut menari dan merasa dirinya terhibur karena mendengarkan syair-syair lagu yang 

dinyayikan Cherrybelle yang sangat memotivasi dirinya. Dennis melakukan lagi permainan 

itu dan akhirnya berhasil sehingga mengucapkan terima kasih kepada Cherrybelle. Pada 

tataran Konotasinya, gambar diambil secara long shot dan medium shot, dengan motivasi 

tarian, lagu persahabatan, dilakukan bersama sahabat-sahabat Dennis, Sopo Jarwo. Motivasi 



 

129 

 

kuat itu muncul diakibatkan motivasi secara tidak langsung yaitu melalui syair-syair lagu 

yang diyanyikan. 

 Penulis menyimpulkan bahwa motivasi akan tumbuh karena stimulus yang berupa 

sensasi yang ditangkap indra sesorang yaitu dengan mendengarkan syair-syair lagu ringan 

seperti “hebatnya persahabatan” akan memunculkan motif konatif yaitu kemauan bertindak.  

 Tim kreatif berusaha menyampaikan pesan jangan membiarkan ada sahabat kita dalam 

keadaan sedih, sebagai sahabat kita harus memberikan motivasi dengan cara lain 

menghiburnya dengan memberikan lagu-lagu dan tarian-tarian ala Cherrybelle sehingga 

bangkit untuk semangat lagi. Kebetulan group Cherrybelle ini sangat digemari oleh semua 

kalangan, orang dewasa, remaja, dan anak-anak.   

 

Film animasi Episode “Tugas Ngasuh Bikin Rusuh” 

1. Salam sebagai Tradisi Muslim 

Scene 00:17: Pada tataran Denotasinya terdapat adegan Bunda Adit menggendong 

Adel di teras depan rumah mau berangkat bekerja menunggu Sopo dan Jarwo yang akan 

menjaga Adel selama bundanya bekerja. Sambil melepas Adit yang mau berangkat ke 
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sekolah. Adegan Adit “Bun Adit berangkat…Assalamualaikum…” sambil berjalan keluar 

rumah dengan membawa tas ransel yang dipakai dipunggungnya.  Pada tataran Konotasinya 

gambar diambil secara long shot, menggambarkan situasi pada pagi hari yang cerah dan 

berkah keselamatan antara Ibu dan Anak saling memberikan doa keselamatan dengan 

mengucapkan salam artinya mereka saling mendoakan agar segala aktivitasnya diberikan 

keselamatan oleh Allah SWT.  

Penulis menyimpulkan pesan yang ditangkap bahwa selama kita mau beraktivitas dan 

meninggalkan orang yang bersama kita contohnya Ibu kita wajib mengucapkan salam secara 

Islam. Agar keselamatan selalu menghampiri kita dimanapun kita berada.  

Tim creatif berusaha menyampaikan pesan bahwa menyampaikan salam terhadap 

orang tua kita itu wajib terutama kepada Ibu yang telah melahirkan kita. kemanapun kita akan 

pergi tetap pamit kepada Ibu kita. Karena mengingat surga ada ditelapak kaki Ibu.   

2. Hubungan Harmonis Ibu dan Anak 

Scene 00:08: pada tataran Denotasinya terdapat adegan Bunda Adit yang berpesan 

pada Adit tentang kewajiban yang harus dilakukan karena Ibunya juga beraktivitas atau 

menjadi wanita karir jadi tidak bisa mengawasi Adit selama satu hari penuh. Bunda Adit 

“yang pintar yah, jangan lupa mandi, sholat, makan yah…”.  Adit merespons pesan ibunya “ 
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yah Bun…”.  Pada tataran konotasinya, gambar diambil secara long shot menggambarkan 

situasi dan kondisi dilingkungan rumah bunda Adit pada aktivitas di pagi hari. Kepercayaan 

ibu terhadap anak sehingga menciptakan kemandirian anak.  

Penulis menyimpulkan pesan yang ditangkap dari scene di atas adalah bahwa seorang 

ibu yang selalu menerapkan kedisiplinan, kedisiplinan anak akan memanajemen diri, sehingga 

membentuk anak menjadi karakter yang mandiri.  

Tim kreatif berusaha untuk memunculkan karakter kebiasaan seorang ibu yang 

berkarir, melepas anaknya dengan berpesan hal-hal yang baik contohnya jangan lupa sholat, 

mandi, makan.  

3. Amanah dan tanggung jawab 

Scene 06:29: Pada tataran Denotasinya, Bang Jarwo sedang mencari Adel di 

lingkungan kampungnya, karena sebelumnya dia menitipkan kepada bu Imah, tetapi tidak ada 

di tangan bu Imah. Sampailah bang Jarwo kepada pak Haji yang kerjaannya setiap hari 

mengurus masjid. Ternyata Adel di gendong pak Haji/dijagain pak Haji. Bang Jarwo merasa 

tidak enak kepada pak Haji. Meminta maaf kepada pak Haji kemudian Jarwo dinasehati pak 

Haji tentang tanggung jawab “kalau  jalanin amanah harus penuh tanggung jawab, apalagi 

jagain anak kecil kayak Adel harus ikhlas….”. Bang Jarwo menjawab “ saya sudah Ikhlas kok 
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bang…ia maaf bang…maaf…”. Tataran konotasinya, gambar diambil secara medium shot, 

artinya Bang Jarwo memiliki hubungan yang dekat dengan pak Haji yaitu bang Jarwo sangat 

hormat kepada pak Haji. pemberian nasehat dari pak Haji akan selalu diingat oleh bang Jarwo 

betapa pentingnya memegang amanah dari orang yang telah memberikan kepercayaan kepada 

kita.  

Penulis menyimpulkan bahwa ketika kita diberikan amanah harus dilaksanakan secara 

penuh tanggung jawab, walaupun ada godaan yang mengganggu di pikiran kita. atau stimulus 

eksternal yang datangnya dari orang lain dengan reward yang dijanjikan. Amanah lebih 

penting daripada yang lainnya.   

Tim kreatif menampilkan adegan tersebut, maksudnya adalah kadang seseorang 

kurang bersyukur akan rejeki yang diberikan oleh Allah. Jadi masih mencari rejeki lain 

dengan meninggalkan tanggungjawab atau amanah yang diberikannya. 

4. Saling menyayangi 

Scene 06:52: pada Tataran Denotasi, terlihat adegan bang Jarwo menggendong 

(menina bobokkan) Adel sampai tertidur, pada petang hari di dalam rumahnya Adel sambil 

menunggu Ibunya Adel pulang kerja. Pada tataran Konotasi, gambar diambil secara medium 

shot, menandakan hubungan bang Jarwo dengan Adel adalah dekat sebagai tetangga yang 
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sayang terhadap Adel. Makna yang tangkap adalah bentuk rasa tanggung jawab dan kasih 

sayangnya bang Jarwo terhadap Adel, walaupun bukan anaknya sendiri. Tetapi bang Jarwo 

tetep mempunyai kasih sayang terhadap Adel.  

Penulis menyimpulkan bahwa bentuk kasih sayang itu harus tercurahkan kepada 

semua orang, semua anak-anak walaupun itu bukan saudara dekat atau bukan anak kita 

sendiri.  

Tim Kreatif berusaha memberikan pesan bahwa seorang laki-laki harus memiliki 

tanggung jawab dan mempunyai kasih sayang terhadap anak-anak. Kasih sayang bukan 

dimiliki oleh seorang ibu aja, tetapi kaum lelaki juga.  

 

Penerapan Teori Modelling  

 Teori ini memandang manusia sebagai makhluk yang selalu menggembangkan 

kemampuan afektifnya. Lebih menekankan orientasi eksternal dalam pencarian gravitasi. 

Individu dipandang secara otomatis berempati dengan perasaan orang-orang yang diamatinya 

dan meniru perilakunya. (Rakhmat, 2002: 216).  
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 Pesan-pesan yang ada di film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” memberikan efek positif 

bagi para penontonnya. Karena setelah dianalisis dengan analisis semiotik Roland Barthes 

dari tataran denotasi dan konotasinya mempunyai idiologi yang sangat positif untuk 

membangun karakter anak bangsa.  

 Dari episode “Cherrybelle Datang Jarwo Seneng” terdapat pesan diantaranya adalah 

Awali dengan membaca basmalah, kearifan lokal, motivasi sahabat yang menumbuhkan 

percaya diri, saling membantu, motivasi bersama. Sedangkan edpisode “Tugas Ngasuh bikin 

Rusuh” terdapat pesan-pesan yang positif untuk bisa ditauladani. Pesan yang terkandung 

dalam pesan ini diantaranya adalah salam sebagai tradisi, hubungan harmonis Ibu dan anak, 

amanah dan tanggung jawab, saling menyayangi.  

 Secara tidak langsung media massa khususnya televisi yang menayangkan film 

animasi yang penulis maksudkan adalah  sangat berpengaruh terhadap penonton terutama baik 

anak-anak yang nota bene adalah suka meniru apa yang didengar dan dilihat. Orang 

dewasapun demikian, tetapi orang dewasa lebih bisa menseleksi mana yang baik dan mana 

yang buruk. Maka dari itu setiap anak-anak yang menonton tayangan televisi harus selalu 

didampingi orang tua. Karena disamping orang tua ikut membimbing tayangan yang baik 

demikian juga membimbing mana tayangan yang tidak baik untuk dikonsumsi anaknya.  
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 Ketika anak-anak diterpa secara terus-menerus tayangan film animasi “Adit dan Sopo 

Jarwo”, penulis yakin akan memberikan pengaruh mental dan behavioral dalam diri penonton. 

Pesan-pesan yang positif diantaranya secara langsung dan tidak langsung akan ditiru oleh 

anak-anak bahkan orang dewasa. Selain tayangan animasi mempunyai pesan yang positif, 

tayangan tersebut sangat menghibur sampai membuat penonton ketawa-ketawa, penulis 

bersama anak-anak penulis juga mengalami sendiri ketika lakon dalam cerita tersebut lucu. 

Bisa diakibatkan mendengarkan dan melihat logat, gerakan, dan bahasanya yang terkesan 

lucu.  

 Demikian pula hasil dari kesimpulan interview beberapa informan (Ibu-Ibu yang 

mempunyai anak kecil) yang representatif sebagai penonton yang tidak mau ketinggalan 

tayangan “Adit dan Sopo Jarwo” (Interview Maret 2015). Hasil interview ini sebagai 

triangulasi sumber data. Menurut mereka film animasi yang mereka tonton penuh dengan 

pesan-pesan positif, sehingga bisa membangun karakter personality anak-anak mereka 

menjadi pribadi yang baik.  Bahkan tidak khawatir jika mereka maksudnya para ibu-ibu tidak 

mendampingi untuk menonton.  

 

E. KESIMPULAN 
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Idealisme creator film animasi Indonesia tetap dipertahankan dengan memperhatikan 

Undang-Undang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. 

Jika film animasi itu dikonsumsi untuk anak-anak seminimal mungkin untuk tidak adanya 

adegan-adegan pornografi/pornoaksi, adegan kekerasan. Seperti yang ditayangkan dalam film 

animasi “Adit dan Sopo Jarwo” sehingga mendapatkan apresiasi besar dari Komisi Penyiaran 

Indonesia.  

Penulis menangkap pesan-pesan yang disampaikan dalam setiap episodenya, selalu 

ada pesan-pesan yang positif ditampilkan sehingga teori modeling yang berlaku, yaitu 

masyarakat mudah untuk menirukan apa yang didengar dan dilihat. Jika hal ini selalu bisa 

dipertahankan dan tidak ada kontroversi di dalam internal sendiri. Penulis yakin film animasi 

ini, mampu bersaing dengan film animasi-animasi lainnya yang datang dari animator-

animator luar. Dan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 ini.   
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Abstrak 

Peran dokter dan ahli biomedis lainnya semakin dekat di masyarakat. Mereka melakukan pendekatan-

pendekatan persuasif dalam menjalankan tugasnya sehingga jarak antara pasen dan dokter tidak 

“sejauh” dulu sebelum ramainya rumah sakit dikunjungi. Namun kenyataan demikian tidak 

menjadikan pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional menjadi hilang. Tetap saja masih banyak 

orang yang memilih metode atau cara ini sebagai pilihan untuk mengobati sakitnya. Tentunya dengan 

berbagai alasan pengobatan alternatif atau tradisional ini menjadi favorite terutama karena resiko efek 

sampingan kimiawinya lebih kecil, menurut oarang-orang Indonesia berdasarkan hasil wawancara di 

lapangan. 

Berbagai kajian dapat digunakan untuk mengungkapkan fenomena ketertarikan orang asing pada cara 

pengobatan tradisional Indonesia. Salah satunya mengenai persepsi mereka atau dalam hal ini 

pandangan orang Amerika terhadap pengobatan tradisional Indonesia. Pada penelitian singkat ini saya 

tidak akan meneliti cara pengobatan tradisionalnya secara terperinci, melainnkan saya lebih 

memfokuskan pada pandangan orang Amerikanya terhadap pengobatan tradisional Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi fenomenologi, guna menggali 

pengalaman terdalam orang Amerika mengenai metode atau cara pengobatan tradisional Indonesia. 

Dari hasil penelitian ini saya mendapat gambaran bahwa orang Amerika memilih pengobatan 

tradisional Indonesia yang berdasarkan riset atau pengalaman. Selain itu mereka lebih memilih metode 

pengobatan tradisional yang lebih masuk akal dibanding pengobatan tradisional lainnya yang terlihat 

tidak masuk akal. Menurut orang Amerika, dalam hal ini informan yang saya temui, bahwa 

pengobatan tradisional Indonesia cukup efektif dalam mengatasi keluhannya dalam hal kesehatan. Dan 

efek atau hasil yang didapatkan cukup memuaskan. 

 

Kata Kunci: Persepsi, Pengobatan Tradisional, dan Budaya 
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A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Penelitian 

Sekarang ini orang Indonesia sudah mulai lebih rasional dalam memilih cara pengobatan 

apa yang tepat sebagi pilihan untuk mengobati sakitnya. Terbukti dengan makin ramainya 

mereka pergi ke dokter atau rumah sakit untuk berobat. Selain itu hal ini juga dibuktikan 

dengan banyaknya bermunculan rumah sakit – rumah sakit di berbagai tempat sampai ke 

pelosok daerah. 

Fenomena ini tidak lepas dari peran media dalam memberikan informasi tentang 

kesehatan baik secara langsung dengan menghadirkan pakarnya di media maupun melalui 

tayangan hiburan yang memuat unsur komunikasi kesehatannya. Peran dokter dan ahli 

biomedis lainnya semakin dekat di masyarakat. Mereka melakukan pendekatan-pendekatan 

persuasif dalam menjalankan tugasnya sehingga jarak antara pasen dan dokter tidak “sejauh” 

dulu sebelum ramainya rumah sakit dikunjungi. 

Namun kenyataan demikian tidak menjadikan pengobatan alternatif atau pengobatan 

tradisional menjadi hilang. Tetap saja masih banyak orang yang memilih metode atau cara ini 

sebagai pilihan untuk mengobati sakitnya. Tentunya dengan berbagai alasan pengobatan 

alternatif atau tradisional ini menjadi favorite terutama karena resiko efek sampingan 
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kimiawinya lebih kecil, menurut oarang-orang Indonesia berdasarkan hasil wawancara di 

lapangan. 

Ternyata bukan saja orang-orang Indonesia yang tertarik dengan pengobatan tradisional 

ini, melainkan oarang-orang dunia barat pun mulai melirik cara pengobatan ini sejak 

bertahun-tahun yang lalu. Saya tidak melirik orang-orang Asia lainnya seperti Cina, Jepang, 

Korea, dan negara-negara Asia lainnya, karena mereka justru ahli dalam pengobatan 

tradisional seperti akupuntur, refleksi, obat-obatan herbal (ginseng, ramuan Cina, dan lain-

lain). Maka dari itu saya menganggap pengobatan tradisional Indonesia banyak mengadopsi 

cara-cara dan obat-obatan alamiah dari negara-negara Cina, Jepang, dan negara Asia lainnya. 

Beberapa dari orang barat tersebut ternyata ada yang mempunyai pandangan bahwa cara 

pengobatan tradisional Timur, dalam hal ini Indonesia, bisa menjadi pilihan dalam mencegah 

dan mengobati penyakitnya. Beberapa cara atau metode tradisional pengobatan Indonesia atau 

Asia yang menjadi pilihan mereka diantaranya yaitu refleksi, pijat ala Jepang, akupuntur, dan 

obat-obatan herbal. 

 

Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian 
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Berbagai kajian dapat digunakan untuk mengungkapkan fenomena ketertarikan orang 

asing pada cara pengobatan tradisional Indonesia. Salah satunya mengenai persepsi mereka 

atau dalam hal ini pandangan orang Amerika terhadap pengobatan tradisional Indonesia. 

Pada penelitian singkat ini saya tidak akan meneliti cara pengobatan tradisionalnya secara 

terperinci, melainnkan saya lebih memfokuskan pada pandangan orang Amerikanya terhadap 

pengobatan tradisional Indonesia. 

Pertanyaan penelitian digunakan oleh saya sebagai pedoman agar fokus penelitian terarah 

dan saya  mempunyai pedoman dalam melakukan penelitian. Pertanyaan yang diajukan oleh 

saya bersifat terbuka sehingga wawancara yang dilakukan oleh saya merupakan wawancara 

mendalam secara formal dan  informal. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengapa orang Amerika Memilih Pengobatan Tradisional Indonesia? 

2. Bagaimana pendapat orang Amerika tentang metode atau cara pengobatan tradisional 

Indonesia? 

 

Maksud dan Tujuan Penelitian 
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Maksud penelitian ini adalah untuk menghasilkan data kualitatif melalui studi 

fenomenologi dalam meneliti Pandangan Orang Amerika Terhadap Pengobatan Tradisional 

Indonesia. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai Pandangan Orang 

Amerika Terhadap Pengobatan Tradisional Indonesia. Adapun Tujuan Penelitian ini meliputi: 

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai orang Amerika yang memilih pengobatan 

tradisional Indonesia sebagai cara dalam mengobati sakitnya. 

2. Untuk memperoleh gambaran mengenai pendapat orang Amerika tentang metode atau 

cara pengobatan tradisional Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang faktual didasarkan pada studi 

fenomenologi, serta dapat menggambarkan tentang Pandangan Orang Amerika terhadap 

Pengobatan Tradisional Indonesia. 

 

B. TEORI 

Penelitian fenomenologi pada dasarnya berprinsip a priori, sehingga tidak diawali 

dan didasari oleh teori tertentu. Penelitian fenomenologi justru berangkat dari perspektif 



 

145 

 

filsafat mengenai “apa” yang diamati, dan bagaimana cara mengamatinya (Kuswarno, 

2009:58). 

Teori dan Konsep yang ada dalam penelitian ini hanya bermaksud memberikan 

panduan, gambaran kesinambungan antara satu teori dengan fenomena penelitian. 

Pengambilan teori menurut pertimbangan peneliti sangat relevan dengan konteks dan fokus 

penelitian tentang komunikasi Kesehatan dalam konteks trans budaya (antar bangsa). Adapun 

Teori dan Konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Teori Fenomenologi Alfred Schutz 

2) Konsep Diri (self concept) 

 

Teori Fenomenologi Alfred Schutz 

Istilah Fenomenologi (phenomenology) berasal dari bahasa Yunani Phainomenon, 

yang berarti tampak atau memperlihatkan dan Logos bererti; kata, ucapan, rasio atau ilmu. 

Jadi, fenomenologi adalah berarti ilmu tentang gejala-gejala atau apa saja yang tampak. 

Dalam pengertian yang lebih sempit, fenomenologi adalah ilmu tentang fenomen-fenomen 

yang menampakkan diri kepada kesadaran kita (Sutrisno & Hardiman, 1992:85). 
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Menurut Brouwer dalam Rakhmat (2004:31), fenomenologi memandang manusia 

hidup dalam “dunia kehidupan” yang dipersepsi dan diinterpretasi secara subyektif. Setiap 

orang mengalami dunia dengan caranya sendiri. “alam pengalaman setiap orang berbeda dari 

alam pengalaman orang lain. 

 Pada prinsipnya, analisis fenomenologi berkenaan dengan pemahaman tentang 

bagaimana keseharian dikonstruksi (disadari) secara intersubyektivitas. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui bagaimana kita menginterpretasi tindakan sosial kita dengan orang lain 

sebagai sesuatu yang bermakna dan untuk mengkonstruksi kembali turunan makna tindakan 

bermakna pada komunikasi intersubyektif individu dalam dunia kehidupan sosial (seperti 

dikutip Denzim dari Outhwaite, 2000:192). 

 Kuswarno (2009:2) mengemukakan bahwa fenomenologi dikenal sebagai aliran 

filsafat sekaligus metode berpikir yang mempelajari fenomena manusiawi (human 

phenomena) tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena itu, realitas obyektifnya dan 

penampakannya. Fenomennologi tidak beranjak dari kebenaran fenomena seperti yang 

tampak apa adanya, namun sangat meyakini bahwa fenomena yang tampak itu, adalah obyek 

yang penuh dengan makna transendental. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hakekat 

kebenaran, maka harus menerobos melampaui fenomena yang tampak itu.  
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 Selanjutnya Kuswarno (2009:2) menjelaskan bahwa tujuan utama fenomenologi 

adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam 

tindakan seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. 

Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkostruksi makna dan 

konsep-konsep penting, dalam kerangka intersubyektivitas. Intersubyektivitas karena 

pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Walaupun 

makna yang kita ciptakan dapat ditelusuri dalam tindakan, karya, dan aktivitas yang kita 

lakukan, tetap saja ada peran orang lain di dalamnya. 

 Edmund Husserl merupakan tokoh yang mengawali sejarah fenomenologi ketika ia 

menulis dan mempublikasikan tulisannya berjudul Logical investigation (1990). Idenya 

sangat abstrak yang menekankan pentingnya pengalaman sadar-subyektif dalam mencapai 

kebenaran. Menurut Husserl, fenomenologi mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari 

sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya 

sendiri.  

 Adapun pokok-pokok pikiran Husserl mengenai fenomenologi adalah sebagi berikut : 

1. Fenomena adalah realitas sendiri yang tampak 

2. Tidak ada batas antara subyek dan realitas 

3. Kesadaran bersifat intensional 
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4. Terdapat interaksi antara tindakan kesadaran dengan obyek yang disadari  

  

Konsep Diri (self concept) 

 Setiap manusia tentunya memiliki konsep diri, oleh karena itu manusia tidak hanya 

mempersepsi tentang orang lain, tetapi juga mempersepsi tentang dirinya sendiri. 

Mempersepsi tentang dirinya sendiri disebut dengan konsep diri. Konsep diri bukan hanya 

sekedar pandangan deskriptif, tetapi juga penilaian tentang diri kita, yang meliputi apa yang 

kita fikirkan dan apa yang kita rasakan tentang diri kita.  

 Konsep diri merupakan cara pandang diri kita sendiri seperti apa dan apa perasaan 

kita dan cara pandang orang lain terhadap diri kita akan mempengaruhi pola interaksi kita 

dengan orang lain. Konsep diri erat kaitannya dengan proses hubungan interpersonal yang 

vital bagi perkembangan kepribadian.  William D. Brooks  mendefinisikan konsep diri sebagai 

those physical, social, and psychological perceptions of ourselves that we have derived from 

experiences and our interactions with others. Jadi konsep diri adalah pandangan dan perasaan 

kita tentang diri kita. Persepsi tentang diri ini boleh bersifat psikologi, sosial dan fisis 

(Rakhmat, 2008:99). Selanjutnya, Anita Taylor et al. mendefinisikan konsep diri sebagai “all 

you think and feel about you, the entire complex of beliefs and attitudes you hold about 

yourself” (Rakhmat, 2008:100).   
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 Dengan demikian, ada dua komponen konsep diri, yaitu komponen kognitif dan 

komponen afektif. Dalam psikologi sosial komponen kognitif disebut citra diri (self image), 

sedangkan komponen afektif disebut harga diri (self esteem). Menurut William D.Brooks dan 

Philip Emmert bahwa kedua pola tersebut sangat berpengaruh besar pada pola komunikasi 

interpersonal (Rakhmat, 2008:100). Konsep diri menyebabkan terpaan selektif (selective 

exposure), persepsi selektif (selective perceptions), dan ingatan selektif (selective attention) 

(Rakhmat, 2008:109). 

 

C. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi fenomenologi, guna 

menggali pengalaman terdalam orang Amerika mengenai metode atau cara pengobatan 

tradisional Indonesia. Mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari 

dalam kegiatan penelitian, peneliti mengklasifikasikan pengumpulan data menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

  Informan dalam penelitian ini adalah orang Amerika yang sedang berkunjung ke 

Indonesia. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, berdasarkan 

pertimbangan saya dengan penuh tanggung jawab.  
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 Pendekatan terhadap informan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan 

personal yaitu melalui wawancara mendalan dengan informan karena dalam fenomelogi data 

utama diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Observasi dan analisis dokumen digunakan 

untuk menganalisa hasil temuan di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Hotel Vio Jl. Terusan 

Pasteur dan Rumah Makan Sari Sunda di Jl. Soekarno Hatta Bandung, Jawa Barat, Indonesia. 

Penelitian yang saya lakukan ini merupakan penelitian singkat untuk ukuran penelitian 

kualitatif dengan tradisi fenomenologi. Karena hanya memakan waktu sekitar empat bulan (3 

bulan pengumpulan data-data dari referensi buku-buku dan 1 bulan proses komunikasi 

interpersonal dengan Informan secara intensif), meskipun kalo dihitung dari perolehan data-

datanya sudah saya dapatkan sebagian sejak setahun yang lalu. 

Jadi ini merupakan penelitian yang sederhana dari sebuah penelitian fenomenologi, bisa 

jadi ini sangatlah singkat dan belum mewakili keseluruhan dari realitas yang nampak 

mengenai pandangan orang Amerika terhadap pengobatan tradisional Indonesia. 

Awal perkenalan saya dengan Informan ini mulai sejak akhir bulan Desember 2012 di 

Sanur Bali, hanya satu hari. Kemudian beliau pulang kenegaranya di Amerika. Namun kita 

tetap berkomunikasi lewat BlackBerry Messenger (BBM) hingga akhirnya kita bertemu lagi 

di bulan Desember tahun ini 2013 di Bandung. 
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Saya memanfaatkan kesempatan bertemu di Bandung ini untuk menggali informasi dari 

beliau mengenai pandangannya tentang pengobatan tradisional di Indonesia. Hal ini berkaitan 

dengan tugas penelitian yang saya terima dari dosen saya Prof.H.Deddy Mulyana, MA, Ph.D. 

Alasan Pemilihan Informan ini berdasarkan pertimbangan saya bahwa untuk menggali 

informasi yang natural dan lebih dalam haruslah dengan orang yang sudah punya kedekatan 

yang cukup lama. Sehingga saya hanya mendapatkan satu orang Amerika yang sudah saya 

kenal selama setahun. Dengan demikian komunikasi interpersonalnya pun terjalin dengan 

akrab dan tidak ada lagi rasa canggung untuk berkomunikasi secara intensif. 

Sehingga data yang saya peroleh pun sangat komprehensif baik secara verbal melalui 

wawancara mendalam, maupun secara nonverbal pada saat berinteraksi interpersonal selama 

sebulan ini. 

Profil Informan 

Namanya adalah Francis Heyzer berusia 39 tahun, seorang laki-laki dewasa yang 

lumayan good looking. Tinggal di San Francisco California, USA. Dia seorang konsultan 

pajak di San Francisco dan juga seorang pembuat animasi. Hobbinya adalah main musik dan 

menciptakan lagu selain dari membuat karya seni animasi di komputer apple-nya. 
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Untuk ukuran orang Amerika yang cenderung individualist, Sis (begitu saya 

memanggilnya) adalah orang yang sangat ramah, humoris, rendah hati, dan sangat 

menyenangkan. Dari obrolan kami, saya bisa melihat dia orang yang sangat cerdas dan punya 

wawasan yang sangat luas. Diajak ngobrol apapun selalu nyambung dan tahu saja topik-topik 

yang sulit sekali pun. 

Tujuannya berkunjung ke Indonesia tahun ini adalah untuk merayakan Natal bersama 

beberapa sodaranya di Bogor karena ada familinya yang menikah dengan orang Indonesia dan 

tinggal di Bogor. Meskipun saya tahu pasti dia sudah masuk Islam dan belajar sholat beberapa 

minggu yang lalu pada saya, dia tetap merayakan Natal bersama keluarganya (yang belum 

tahu dia sudah Islam). Bahkan beberapa hari yang lalu dia membuat animasi orang sholat 

untuk dipublikasikan katanya agar orang tahu manfaat sholat dari sisi medis. 

Ketika saya minta bantuannya dalam penelitian saya ini, dia sangat senang dan langsung 

bekerjasama dengan baik dalam proses wawancara mendalam mengenai pandangan dia 

terhadap pengobatan tradisional Indonesia. Benar sekali apa yang pernah dikatakan dosen 

saya Prof. Deddy bahwa ketika kita berkomunikasi dengan orang lain bukan hanya terjadi 

sharing informasi saja, juga terjadi sharing pengalaman atau cerita, bahkan lebih jauh lagi 

sharing nilai-nilai kehidupan spiritual. 
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Sungguh luar biasa proses interaksi dan komunikasi yang terjadi dengan informan ini 

benar-benar membuka pola pikir saya yang cenderung agak skeptis menjadi lebih luas. 

Sebelumnya saya tahu informasi tentang karakter orang Amerika dari teman yang kerja di 

kapal pesiar, bahwa katanya orang Amerika itu cenderung ceroboh, pelit, dan tidak 

menyenangkan. Ternyata jauh berbeda dengan sosok Francis yang begitu rapih, wangi, bersih, 

pemurah, cerdas dan sangat menyenangkan. 

 

D. HASIL 

Hasil Wawancara 

Sebenarnya wawancara mendalam yang saya lakukan dengan Francis lebih mirip sebuah 

obrolan yang sangat akrab dan dia keberatan untuk memakai tape recorder karena 

membuatnya tidak nyaman dan tidak lepas berbicara. Makanya saya hanya mengandalkan 

kekuatan daya ingat saya namun sesekali saya mencuri kesempatan menulis bagian-bagian 

penting yang takut saya lupa. 

Seperti yang pernah saya ulas diawal tulisan saya bahwa yang saya maksud pengobatan 

tradisional Indonesia itu adalah pengobatan-pengobatan alternatif yang lajim digunakan di 
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Indonesia meskipun aslinya berasal dari negara Asia lainnya, seperti akupuntur, pijat refleksi, 

dan lain sebagainya yang sering disebut pengobatan tradisional. 

Ketika saya bertanya pada Sis (panggilan saya untuk Francis) jenis pengobatan-

pengobatan tradisional Indonesia yang dia ketahui, dia menjawab bahwa pengobatan 

tradisional yang dia ketahui diantaranya adalah Refleksi, meditasi, Akupuntur, Pijit Seluruh 

Badan, kerokan, dan Bekam. 

Diantara semua jenis pengobatan itu yang paling Sis sukai adalah whole body massage 

(pijat seluruh badan). Namun di Amerika jasa pijat ini sangatlah mahal yaitu berkisar antara 

$60 sampai $200 bekum termasuk tips katanya. Di Amerika tukang pijit itu harus punya 

sertifikatnya. 

Ternyata saya baru tahu kalau di Amerika ada sekolahan khusus untuk menghasilkan ahli 

pijat. Sertifikat itu akan diperoleh ketika tukang pijat telah selesai belajar dan punya jam 

terbang yang cukup barulah diberi sertifikat sesuai dengan standar yang ditetapkan 

pemerintah Amerika. Untuk pemasarannya pun diatur oleh manajemen sekolah pijat tersebut. 

Pantas saja harga tukang pijat di Amerika itu mahal. 

Makanya kata Sis ketika dia sedang berada di Indonesia sering minta jasa tukang pijat 

karena harganya relatif murah berkisar antara $2 sampai $5 include tips, katanya murah 
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sekali. Menurut Sis dia lebih suka tukang pijat yang berumur dan pengalaman, mayoritas laki-

laki. 

Kemudian saya bertanya tentang efek atau hasil setelah dipijat seluruh badan itu, dia 

mengungkapkan bahwa setelah dipijat dia merasa otot-otonya yang kaku menjadi lentur 

kembali, merasa nyaman, dan enak tidur. Nampak Sis mengutarakannya dengan wajah yang 

penuh senyum dan ekspresi nyaman dengan beberapa gerakan tangan dan kepala. 

Ketika saya bertanya tentang pendapatnya mengenai “bekam’ dan “kerokan”, dia 

menjawab bahwa bekam dan kerokan memperlihatkan tampilan pengobatan yang 

mengerikan, “extreme visualization” karena menurut Sis jenis pengobatan tersebut seperti 

mirip disiksa dan tidak “logic”, ujar Sis dengan mimik wajah yang seperti kengerian dan 

pundak yang bergerak keatas. Mungkin karena visualisasinya nampak ada darah dan merah-

merah di punggung. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sis bahwa ternyata ketika dia berada di negaranya 

sangat jarang masuk angin, tetapi ketika berada di Indonesia dia sering masuk angin. Sis 

menduga karena ini disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca yang berbeda, juga bisa jadi 

disebabkan oleh makanan, makanya disini dia sering kentut, ungkapnya sambil tertawa. 
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Sehingga dia merasa tidak perlu kerokan untuk mengusir masuk angin, cukup dengan pijat 

badan saja bisa mengobati masuk angin juga, kata Sis. 

Orang-orang Amerika di negaranya cenderung lebih banyak memilih jasa dokter untuk 

mengobati sakitnya dibanding pengobatan tradisional atau alternatif. Menurut Sis karena 

dokter-dokter itu mengobati pasen berdasarkan penelitian dan observasi (based on research) 

sehingga data yang mendasari solusi pengobatannya lebih akurat, katanya. 

Kalaupun orang Amerika ada yang memilih pengobatan tradisional, mereka kebanyakan 

memilih metode Refleksi, akupuntur dan Chi. Itu pun harus oleh orang-orang yang 

berpengalaman dan mempunyai sertifikat resmi. 

 

E. ANALISIS DAN DISKUSI 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka saya melihat bahwa Sis mempunyai konsep 

diri yang positif. Hal ini terlihat dari pembukaan dirinya untuk menerima metode pengobatan 

tradisional Indonesia khususnya pijat badan. Dia tidak memandang skeptis terhadap 

pengobatan tradisional Indonesia. 
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Budaya orang Amerika yang cenderung rasional sehingga mempengaruhi Sis dalam 

memilih tukang pijit yaitu tukang pijit yang berpengalaman. Karena menurutnya yang 

berpengalaman tentulah lebih mahir atau ahli dalam memijat badan. Kepribadian Sis yang 

impulsif mempengaruhi pandangannya terhadap pengobatan tradisional yang visualisasinya 

terlihat ekstrim, seperti bekam dan kerokan. Sehingga dia menolak metode pengobatan 

tradisional tersebut. Menurut Sis pijat badan itu metode pengobatan yang paling 

menyenangkan dan membuat badan terasa nyaman, serta melenturkan kembali otot-ototnya 

yang kaku. 

 

F. KESIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian singkat namun cukup mendalam, saya dapat 

menyimpulakan dari hasil temuan ini yaitu: 

1. Dari hasil penelitian ini saya mendapat gambaran bahwa orang Amerika memilih 

pengobatan tradisional Indonesia yang berdasarkan riset atau pengalaman. Selain itu 

mereka lebih memilih metode pengobatan tradisional yang lebih masuk akal dibanding 

pengobatan tradisional lainnya yang terlihat tidak masuk akal. 
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2. Menurut orang Amerika, dalam hal ini informan yang saya temui, bahwa pengobatan 

tradisional Indonesia cukup efektif dalam mengatasi keluhannya dalam hal kesehatan. 

Dan efek atau hasil yang didapatkan cukup memuaskan. 
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Abstrak 

Era global dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada  akhir 2015 nanti akan 

menjadikan interaksi lintas budaya kian meningkat.Dimana MEA ini mengintegrasikan seluruh 

negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai bidang terutama di bidang ekonomi. Pertemuan, 

interaksi dan komunikasi antar indivisu-individu  yang berbeda latar belakang budaya terjadi setiap 

detik pada era ini. Mobilisasi semakin mudah dan sering, tidak hanya untuk berlibur tapi juga untuk 

bekerja di negara lain dan berbisnis dengan mitra asing. Tulisan ini menyoroti pentingnya penguatan 

pengajaran  dan  pelatihan kompetensi komunikasi  bisnis lintas budaya bagi semua pelaku 

komunikasi bisnis nasional  dan multinasional dikarenakan kerjasama dan sinergi antarbudaya tidak 

dapat dihindari dan menjadi aspek penting pada era ini.  Bagaimanapun seringkali kegagalan transaksi 

bisnis hanya karena kegagalan dalam berkomunikasi lintasbudaya. Kompetensi  lintas  budaya 

berkaitan dengan suatu keadaan dan kesiapan individu sehingga kapasitasnya dapat berfungsi efektif 

dalam situasi perbedaan budaya Perusahaan yang memiliki kompetensi lintas budaya akan mampu 

sukses dan mempertahankan kesuksesan  dalam bisnis global di era MEA ini. 

 

Kata Kunci :  Pengajaran dan Pelatihan,  Kompetensi, Komunikasi Bisnis Lintas Budaya, MEA 

 

A. PENDAHULUAN 
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Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dan dicegah. Globalisasi 

menyebabkan dunia menjadi tidak berbatas.Selain itu globalisasi juga memberikan pengaruh 

yang sangat besar di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan 

keamanan dan lain-lain.Era globalisasi ditandai dengan semakin meluasnya berbagai produk 

barang dan jasa termasuk teknologi komunikasi. ini menyebabkan pertukaran informasi dari 

suatu negara ke negara lain semakin cepat dan mudah. Sehingga dunia ini seolah-olah tidak 

terikat dengan sekat-sekat yang membatasi wilayah suatu negara. 

 Era globalisasi Negara-negara dikawasan Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan 

ASEAN akan memasuki era baru dalam hubungan perekonomian khususnya di sektor 

perdagangan yang diwujudkan melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA).Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu tujuan akhir dari integrasi ekonomi 

yang ingin dicapai masyarakat ASEAN sebagaimana tercantum dalam Visi ASEAN 2020, di 

mana di dalamnya terdapat konvergensi kepentingan dari negara-negara anggota ASEAN 

untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi. Sebuah perekonomian yang terbuka, 

berorientasi keluar, inklusif dan bertumpu pada kekuatan pasar merupakan prinsip dasar 

dalam upaya pembentukan komunitas ini (ASEAN Vision 2020, 2015: 

http://www.aseansec.org/1814.htm). 
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Sebagaimana Negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia juga akan menjadi 

bagian dari pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sehingga siap tidak siap 

Indonesia harus siap untuk bersaing dengan Negara lain. Sebagai akibatnya, pemberlakuan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 nantiakanmenjadikan interaksi lintas 

budaya kian meningkat. Pembentukan MEA yang mengintegrasikan seluruh Negara-negara 

Asia Tenggara dalam berbagai bidang terutama bidang ekonomi sebenarnya  bertujuan untuk 

membawa perubahan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar lebih baik. 

MEA yang diwujudkan dalam pembentukan pasar tunggal memungkinkan satu Negara 

menjual barang dan jasa dengan mudah kepada Negara-negara lain yang ada di kawasan Asia 

Tenggara sehingga kompetisi antar masyarakat ASEAN akan semakin ketat. Lebih lanjut 

Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, namun 

juga membuka pasar untuk tenaga kerja professional seperti dokter, pengacara, akuntan, 

public relatios, tenaga kerja perusahaan, guru, dan lain sebagainya 

(http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec, 

diakses pada 1 April 2015).  

Di era MEA pertemuan, interaksi dan komunikasi antar individu-individu  yang 

berbeda latar belakang budaya akan terjadi setiap detik. Globalisasi menjadikan mobilisasi 

semakin mudah dan sering, tidak hanya untuk berlibur tapi juga untuk bekerja di negara lain 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec
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dan berbisnis dengan mitra asing. Namun kecanggihan teknologi tidak serta merta 

mengabaikan komunikasi tatap muka (face to face communication). Sehingga diperlukanlah 

pengetahuan dasar tentang bagaimana pemahaman kita terhadap budaya sendiri dan orang 

lain. 

 Interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang memiliki perbedaan budaya harus 

didukung dengan kompetensi komunikasi lintas budaya yang baik agar hubungan bisnis yang 

dilakukan dapat berjalan lancar. Kompetensi komunikasi lintas budaya dalam sektor bisnis 

harus menjadi perhatian yang sangat penting. Karena kompetensi dalam berkomunikasi antar 

orang yang berbeda budaya merupakan langkah awal untuk membangun hubungan yang baik. 

Etika berkomunikasi sebagai salah satu unsur dari kompetensi komunikasi lintas budaya 

memberikan penilaian baik dan buruk, suka atau tidak suka, etis atau tidak etis, logis dan 

mustahil terhadap perilaku mitra asing sehingga dapat menjadi indicator penting dalam 

pengambilan sebuah keputusan terhadap transaksi bisnis. Minimnya kompetensi komunikasi 

lintas budaya seringkali menjadi penyebab gagalnya sebuah transaksi bisnis karena apa yang 

baik menurut kita belum tentu baik juga bagi orang lain begitu juga sebaliknya.  

Mulyana dalam pengantarnya Menjadi Manajer Lintas-Budaya dalam Lewis 

(2004)menggambarkan betapa pentingnya bagi seorang pebisnis untuk memahami budaya 
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mitra bisnisnya. Sebagai contoh, anda bisa langsung memanggil nama pertama kepada mitra 

bisnis anda yang baru di Amerika, tapi jangan coba lakukan itu di Jerman atau Italia. Di kedua 

Negara itu, mereka yang punya gelar kuhususnya, bisa dipanggil “Tuan Profesor,” “Tuan 

Pengacara,” atau sekedar “Herr Schneider” di Jerman atau “Signor Sabato,” di Italia. Contoh 

lainnya adalah keterbukaan Orang Arab dalam membicarakan keluarga dan kegiatan social 

mereka, berbeda dengan orang Barat yang menganggap hal ini sebagai sebuah privasi. Orang 

Arab berteriak ketika mereka berbicara kepada orang yang mereka sukai. Suara keras adalah 

sebuah tanda kekuatan dan ketulusan. Mungkin berbeda hal nya dengan etnis Jawa di 

Indonesia yang sepakat bahwa suara keras ketika berbicara kepada seseorang adalah tanda 

ketidaksopanan. Budaya lainnya adalah perbedaan penghargaan terhadap waktu. Budaya 

masyarakat Indonesia, Portugal, Spanyol, Italia dan kebanyakan bangsa Asia yang cenderung 

tidak tepat waktu jangan sekali-sekali dibawa dalam menjalin huhungan bisnis dengan orang 

Amerika. Bagi bangsa Asia menunggu setengah jam untuk rapat adalah hal yang biasa, akan 

tetapi orang Amerika akan merasa terhina jika ia harus menunggu 30 menit untuk memulai 

sebuah rapat.  

Dalam menyikapi era perdagangan bebas dan globalisasi, perusahaan-perusahaan 

besar mencoba melakukan bisnis secara global. Pada umumnya perusahaan-perusahaan besar 

yang beroperasi di tanah air baik dalam bidang eksplorasi, maupun jasa, menggunakan 
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beberapa konsultan asing untuk membantu memngembangkan perusahaan.Lebih jauh 

perusahaan-perusahaan di tanah air dengan cara yang sama juga dapat mengembangkan 

bisnisnya ke berbagai negara. Oleh karena itu untuk dapat menjalankan komunikasi efektif 

dengan mitra asing diperlukan pengajaran dan pelatihan kompetensi komunikasi bisnis lintas 

budaya karena pengetahuan manusia terhadap berbagai budaya di dunia terbatas. 

PT. Chevron Pacific Indonesia merupakan salah satu contoh perusahaan multinasional 

dalam bidang eksplorasi minyak dan gas terkemuka di Indonesia. Area operasi PT. CPI 

terletak di Provinsi Riau dan terbagi di beberapa wilayah yaitu Rumbai, Minas, Petapahan, 

Duri dan Dumai. Riau merupakan salah satu kota di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya 

berbudaya melayu. Kehadiran perusahaan Multinasional di wilayah Riau membawa warna 

tersendiri pada perusahaan multinasonal tersebut. Sumber daya manusia (karyawan) PT.CPI 

terdiri dari warga Negara Indonesia dan warga  Negara Asing seperti Amerika, Australia, 

Inggris dan lain-lain. Semakin banyaknya pola kerja sama maupun kesepakatan ekonomi 

dengan negara lain menjadikan kompetensi komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting,  

Pada perusahaan multinasional PT. CPI, komunikasi lintas budaya memegang peranan 

penting dalam berinteraksi antar karyawan berbeda budaya. Karyawan di harapkan mampu 

untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing seperti bahasa inggris untuk 
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memperlancar proses perkerjaan pada perusahaan. Namum pada kenyataannya tidak semua 

karyawan memiliki kompetensi dalam penggunaan bahasa asing. 

Oleh karena itu penguatan pengajaran dan pelatihan kompetensi komunikasi bisnis 

lintas budaya sangat diperlukan di Era Masyarakat Ekonomi Asean. Selain untuk menjaga 

kinerja karyawan terhadap perusahaan, hal ini juga sangat bermanfaat untuk memperluas 

jaringan kerja dengan mitra asing yang lain. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Komunikasi Bisnis Lintas Budaya 

Komunikasi antarbudaya terjadi ketika anggota dari satu budaya tertentu memberikan 

pesan kepada anggota dari budaya yang lain. Lebih tepatnya komunikasi antarbudaya 

melibatkan interaksi antara orang-orang yang persepsi budaya dan system simbolnya cuku 

berbeda dalam suatu komunikasi (Samovar, Porter, McDaniel, 2010: 13). Gibson dalam 

Purnamawati (2009) juga menjelaskan bahwa komunikasi antarbudaya (intercultural 

communication) terjadi ketika komunikator dan komunikan berasal dari budaya yang berbeda. 

Jika perbedaan antara kedua budaya cukup besar, maka komunikasi diantara mereka juga 

akan semakin sulit. Selain itu menurut mulyana (2001) pada pengantar dalam buku 

Komunikasi Antarbudaya, komunikasi antarbudaya lebih informal, personal dan tidak selalu 
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bersifat antarbangsa/antarnegara lewat saluran-saluran formal dan media massa. Lebih lanjutk 

komunikasi antarbudaya akan lebih dapat dipahami sebagai perbedaan budaya dalam 

mempersepsi objek-objek social dan kejadian-kejadian (Mulyana dan Rakhmat, 2001: 24). 

Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia 

bisnis baik komunikasi verbal maupun nonverbal dengan memperhatikan faktor-faktor budaya 

di suatu daerah, wilayah, atau negara. Pengertian lintas budaya dalam hal ini bukanlah 

semata-mata budaya asing (internasional), tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang 

di berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. Apabila pelaku bisnis akan melakukan 

ekspansi bisnisnya ke daerah lain atau negara lain, pemahaman budaya di suatu daerah atau 

negara tersebut menjadi sangat penting artinya, termasuk bagaimana memahami produk-

produk musiman di suatu negara, agar tidak terjadi kesalahan fatal yang dapat mengakibatkan 

kegagalan bisnis (Liliweri, 2002: 13). Untuk dapat memahami komunikasi antarbudaya 

diperlukan landasan berpikir yang berkaitan dengan (1) manusia, (2) bahasa, (3) kebudayaan, 

(4) masyarakat dan komunikasi (Purwasito dalam Purnamawati, 2009: 106).  

Proses pembentukan persepsi social dipengaruhi oleh budaya yang menghasilkan 

tatanan perseptual yang mempengaruhi stimuli mana yang mencapai kesadaran kita serta 

mempengaruhi kita untuk memberikan pemberian makna kepada stimuli. Perbedaan-

perbedaan persepsi ini kemudian akan menghasilkan hambatan-hambatan dalam komunikasi 
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antarbudaya. Hambatan yang disebabkan oleh perbedaan persepsi ini dapat dikurangi dengan 

pengetahuan dan pemahaman atas factor-faktor budaya yang berbeda yang harus disertai 

dengan keinginan yang tulus untuk berkomunikasi antarbudaya untuk mencapai keberhasilan 

(Mulyana dan Rakhmat, 2001: 24). 

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang 

dilakukan antar orang yang berbeda budaya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks 

bisnis, tentu komunikasi lintas budaya bertujuan untuk menjalin hubungan bisnis yang 

berfungsi sebagai langkah strategis untuk memperluas kekuasaan dan jaringan. Namun 

demikian komunikasi lintas budaya yang selanjutnya juga dikenal sebagai komunikasi lintas 

budaya memiliki hambatan. Hambatan itu antara lain stereotype, etnosentris, prasangka, 

rasisme, dan persepsi. 

 

Kompetensi 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya, kita mengenal istilah 

kompetensi. Oleh Webster’s kompetensi dimaknai sebagai suatu keadaan yang menunjukkan 

kapabilitas atau kemampuan seseorang sehingga ia dapat berfungsi dalam cara-cara yang 

mendesak dan penting. Sedangkan kompetensi antarbudaya adalah kompetensi yang dimiliki 

oleh seseorang (baik secara pribadi, berkelompok, organisasi atau dalam etnik dan ras) untuk 
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meningkatkan kapasitas, ketrampilan, pengetahuan yang berkaitan dengan kebutuhan utama 

dari orang-orang lain yang berbeda kebudayaan. Kompetensi antar budaya berkaitan dengan 

suatu keadaan dan kesiapan individu sehingga kapasitasnya dapat berfungsi efektif dalam 

situasi perbedaan budaya. Ada beberapa faktor yang mendorong kita mempelajari kompetensi 

antarbudaya: 

a. Adanya perbedaan nilai budaya. 

b. Tata aturan budaya cenderung mengatur dirinya sendiri. 

c. Kesadaran untuk mengelola dinamika perbedaan. 

d. Pengetahuan kebudayaan yang sudah institusional. 

e. Mengadaptasikkan kekuatan semangat layanan dalam keragaman budaya demi 

melayani orang lain (Liliweri, 2009: 261-262). 

\ Lustig and Koester (1999) juga menyatakan bahwa: 

“Intercultural competence requires sufficient knowledge, suitable motivation and skilled 

actions.” 

William B. Gudykunst dan Young Yun Kim (1992) memberikan kunci komunikasi 

antarbudaya yang efektif, yaitu “One of the major factors influencing our effectiveness in 
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communication with people other cutures is our ability to understand their culture.” 

(Purnamawati, 2009: 110). 

Semakin banyak kompetensi komunikasi lintas budaya yang dimiliki oleh seseorang, 

misalnya pengetahuan bahasa, budaya, kemampuan memposisikan diri untuk membentuk 

persepsi dari sudut pandang budaya mereka maka akan semakin efektif pulalah komunikasi 

yang dilakukan. Kesadaran penuh dan kehai-hatian perlu diterapkan untuk menjadi seorang 

komunikator yang kompeten.  

 

Unsur-Unsur Kompetensi 

Pada umumnya pembahasan tentang kompetensi menghendaki adanya suatu 

ketrampilan atau kecakapan yang dimiliki seseorang saat berkomunikasi. Brian Spitzberg dan 

Willian Cupach menampilkan tiga komponen kompetensi komunikasi yaitu motivasi, 

pengetahuan dan ketrampilan, dengan penjelasannya sebagai berikut: 

1. Motivasi 

Motivasi adalah daya tarik dari komunikator yang mendorong seseorang untuk 

berkomunikasi dengan orang lain. Motivasi ini oleh Turner (1987) ditegaskan menjadi 

beberapa basic needs yaitu: kebutuhan akan perasaan aman, percaya terhadap orang lain, 



 

172 

 

keterlibatan dalam kelompok, menjauhi kecemasan, membagi pengalaman tentang dunia, 

factor pemuas material dan simbolis, dan konsep diri. 

2. Pengetahuan 

Pengetahuan menentukan tingkat kesadaran atau pemahaman seseorang tentang 

kebutuhan apa yang harus dilakukan dalam rangka  komunikasi secara tepat dan efektif. 

Ada tiga strategi yang dapat digunakan mengumpulkan informasi untuk mengurangi 

ketidakpastian yakni strategi pasif, strategi aktif dan strategi interaktif..Strategi pasif yakni 

memfungsikan diri sendiri sebagai pengamat terhadap seseorang yang akan dilibatkan 

dalam proses interaksi. Strategi aktif dilakukan dengan mengumpulkan informasi 

sebanyak mungkin mengenai seseorang yang menjadi target interaksi serta 

membandingkan hasil pengamatan dan literatur mengenai budaya orang tersebut. 

Sedangkan strategi interaktif yang dimaksud disini adalah mengadakan hubungan atau 

interaksi langsung dengan orang yang menjadi target. 

3. Ketrampilan 

Komponen terakhir adalah ketrampilan. Komponen ini sangat dibutuhkan dalam 

mengurangi tingkat ketidakpastian dan kecemasan. Ketrampilan yang 

dibutuhkan adalah empati, berperilaku seluwes mungkin, dan kemampuan untuk 

mengurangi ketidakpastian itu sendiri (Liliweri, 2009:263-268). 
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Seseorang dikatakan memiliki kompetensi komunikasi jika dia memiliki motivasi 

yang kuat, pengetahuan yang memadai dan ketrampilan yang cukup bagi tercapainya 

komunikasi yang efektif. Wiemann dan Kelly menyatakan bahwa motivasi tanpa ketrampilan 

tidak akan bermanfaat secara sosial dan ketrampilan tidak dapat digunakan kalau tanpa 

kemampuan pengetahuan untuk memberikan diagnose atas kebutuhan situasi dan hambatan 

yang dihadapi.Motivasi manusia, pengetahuan manusia dan ketrampilan interaksi dengan 

hasil yang diinginkan selalu berkaitan dengan persepsi orang yang berkomunikasi dengan 

anda. Kalau orang lain menerima kehadiran anda dalam sebuah interaksi yang cepat maka 

anda dikatakan memiliki kompetensi. Inilah kompetensi komunikasi (Liliweri, 2009:268-

269). 

Dimensi Kompetensi Komunikasi Antarbudaya 

Guo dan Stratosta dalam Purnamawati (2009) merincikan dimensi beserta elemen-

elemen kompetensi komunikasi antarbudaya, yang antara lain adalah sebagai berikut. 

1. Personality Attributes (Atribut Kepribadian) 

Ciri-ciri kepribadian mengacu pada ciri-ciri yang merupakan kepribadian individu. Ciri-

ciri pribadi yang terutama mempengaruhi kompetensi komunikasi adalah konsep diri (self 
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concept), kesadaran diri (self awareness), keterbukaan diri (self disclosure), dan relaksasi 

social (social relaxation). 

2. Communications Skills (Kemampuan berkomunikasi) 

Kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal memungkinkan untuk 

berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif. Perilaku dalam kompetensi 

antarbudaya ini termasuk pada message skills (kemampuan pesan), behavioral flexibility 

(fleksibilitas perilaku), interaction management (pengelolaan interaksi), dan social skill 

(kemampuan social). Dalam hal ini ketika seseorang memiliki kemampuan bahasa asing 

maka dapat mengurangi kecemasan dalam berkomunikasi. 

3. Psychological Adaptation (Adaptasi Psikologis) 

Penyesuaian psikologi mengacu pada kemampuan untuk menyesuaikan diri pada budaya 

baru yang menuntut proses yang kompleks yaitu perasaan psikologis yang nyaman secara 

umum, kepuasan diri dan kesukaan dalam lingkungan baru. 

4. Cultural Awareness (Kesadaran Budaya) 

Kesadaran budaya mengarah pada pemahaman konvensi budaya setempat yang 

memengaruhi bagaimana orang berpikir dan berperilaku. Kesadaran budaya juga 

memerlukan cultural map untuk memetakan budaya secara tepat dan akurat sehingga 

tidak tersesat. 
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C. METODOLOGI 

Dalam artikel ini digunakan metode studi literatur, yaitu metode yang menggunakan 

studi pustaka dengan mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dari buku-buku, media 

massa, internet dengan mengaitkannya pada analisis realitas. 

 

Analisis 

Kompetensi Komunikasi Bisnis Lintas Budaya pada PT. Chevron Pacific Indonesia 

Komunikasi merupakan proses pertukaran pesan antar individu yang satu dengan yang 

lain melalui media tertentu. Komunikasi terjadi dalam interaksi individu setiap harinya 

khususnya dalam dunia kerja. Proses komunikasi akan efektif bila terjadi kesamaan 

maknaantara komunikator dengan komunikan. Proses komunikasi pada PT. Chevron Pacific 

Indonesia (PT.CPI) berlangsung antar karyawan dengan berbeda budaya baik suku, agama, 

bahkan kebangsaan. Komunikasi bisnis lintas budaya di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 

nantinya sedikit banyak dapat dilihat dari proses komunikasi lintas budaya yang terjadi pada 

perusahaan multinasional seperti PT. CPI. Salah satu kompentesi komunikasi lintas budaya 

yang harus dimiliki oleh karyawan pada perusahaan ini adalah kemampuan berbahasa asing 

agar tercipta komunakasi bisnis lintas budaya yang efektif.Kemampuan bahasa asing ini 
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sangat diperlukan untuk menjalin komunikasi dengan karywan asing yang ada di PT. CPI 

karena dengan begitu akan tercipta interaksi yang baik di dalam perusahaan PT.CPI. 

Namun pada kenyataannya, tidak semua karyawan yang bekerja di PT. CPI memiliki 

kemampuan bahasa asing. Ini mengakibatkan proses interaksi antara karyawan dalam negeri 

dan karyawan asing berjalan kurang baik. Ada ketakutan tersendiri pada karyawan PT.CPI 

ketika berhadapan dengan karyawan asing di kantor, mereka merasa tidak mampu untuk 

berkomunikasi dengan bahsa inggris. Tentu hal tersebut akan berakibat fatal bagi 

kelangsungan bisnis perusahaan PT. CPI. Adanya perbedaan budaya antara karayawan 

Indonesia dengan karyawan asing menciptakan batasan-batasan dalam proses interaksi. Hal 

ini terlihat pada terciptanya kelompok-kelompok tertentu pada perusahaan, misalnya 

karyawan asing membentuk kelompok interaksi dengan karyawan asing lainyya beitu juga 

dengan karyawan Indonesia.  

Selain dalam hal kemampuan berbahasa asing, juga terdapat kesenjangan kemampuan 

dalam penggunaan teknologi.Ini terlihat pada beberapa karyawan yang tidak memahami 

sepenuhnya bagaimana cara menggunakan berbagai macam tekhnologi canggih yang ada di 

perusahaan. Hal tersebut akan menciptakan kemunduran bagi keberlangsungan bisnis 

perusahaan, keran pada saat ini teknologi sangat berperan penting dalam proses pekerjaan 

perusahaan.  
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Penguatan Pengajaran dan Pelatihan Kompetensi Komunikasi Bisnis Lintas Budaya di 

Era MEA 

Kondisi komunikasi bisnis lintas budaya antar karyawan pada perusahaan PT. PCI 

hanyalah bagian kecil dari proses komunikasi lintas budaya di sebuah perusahaan 

multinasional. Proses komunikasi lintas budaya yang sesungguhnya lebih kompleks daripada 

hal ini. kompetensi komunikasi antarbudaya tidak hanya terbatas pada kompetensi untuk 

berkomunikasi antar karyawan yang berbeda Negara, namun lebih dari hal itu misalnya 

negosiasi dengan mitra asing, presentasi bisnis di depan mitra yang berasal dari Negara yang 

berbeda, membuat iklan lintas Negara, dan lain sebagainya. Contoh kasus pada PT. PCI 

adalah gambaran kecil dari MEA. Jika pada lingkup perusahaan multinasional saja 

kompetensi komunikasi antarbudaya dapat mempengaruhi kinerja dan tujuan perusahaan 

bagaimana nanti dengan MEA yang tidak hanya beranggotakan satu atau dua Negara, namun 

berjumlah sepuluh Negara. 

Variasi kebudayaan inilah  yang nantinya akan menjadi sorotan utama dalam 

melakukan komunikasi bisnis lintas budaya. Akan ada hambatan-hambatan komunikasi baik 

verbal maupun nonverbal. Sehingga untuk mencapai kesusksesan bersama mitra asing 

diperlukanlah kompetensi dalam berkomunikasi lintas budaya. Jika salah memahami budaya 
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orang lain, maka akan berdampak buruk bagi perusahaan. Apa yang baik menurut budaya kita 

belum tentu baik menurut budaya orang lain. Sehingga kompetensi komunikasi lintas budaya 

harus ditanamkan kepada individu-individu dalam perusahaan untuk dapat bersaing di kancah 

global. 

Kompetensi komunikasi lintas budaya jika belum menjadi perhatian khusus menjelang 

diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015 nanti akan menjadi sebuah 

ancaman yang serius bagi perusahaan. Baik perusahaan nasional maupun perusahaan 

mulinasional. Jika karyawan perusahaan belum mempunyai kompetensi komunikasi 

antarbudaya yang baik dengan Negara-negara Asia Tenggara maka sebaiknya perusahaan 

melaksanakan program pengajaran dan pelatihan khusus terkait kompetensi komunikasi bisnis 

lintas budaya. Jika sudah memiliki pengetahuan, namun dirasa kurang, mengingat persaingan 

di era MEA akan semakin ketat maka perlu dilakukan peningkatan pengajaran terhadap 

kompetensi komunikasi antarbudaya khususnya budaya-budaya yang ada di Negara-negara 

ASEAN. 

MEA yang akan diberlakukan pada akhir 2015 nanti, memungkinkan terjadinya 

integrasi ekonomi di seluruh Negara yang tergabung di dalam ASEAN. Dalam pelaksanannya 

tentu akan terjadi perbedaan pendapat dan persepsi dalam membuat dan mengambil sebuah 

keputusa, dan ini dipengaruhi oleh budaya. Edward T. Hall mengatakan bahwa komunikasi 
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adalah budaya, dan budaya adalah komunikasi. Artinya cara berkomunikasi seseorang 

dipengaruhi oleh latar belakang budayanya. Begitupun sebaliknya budaya adalah hasil dari 

sebuah proses komunikasi. Sehingga komunikasi yang terjadi antara orang yang berbeda 

budaya bukanlah sebuah proses yang sederhana. Komunikator dan komunikan yang berasal 

dari Negara yang berbeda harus mampu menyesuaikan diri terhadap budaya lawan bicaranya. 

Jika tidak ingin mengalami kegagalan komunikasi bisnis lintas budaya maka wajib hukumnya 

bagi seseorang untuk menghargai budaya orang lain sebagaimana ia menghargai budayanya 

sendiri. Semakin besar perbedaan budaya di antara orang-orang yang menjalin hubungan 

bisnis, maka akan semakin sulitlah proses komunikasi yang terjadi di dalamnya. 

Lebih jauh, era MEA tidak hanya memungkinkan terjadinya pertukaran barang 

melainkan juga jasa. Sehingga jika masyarakat Indonesia tidak memiliki kapabilitas yang 

bagusia akan dengan mudah disingkirkan oleh warga Negara asing.  Artinya orang Indonesia 

harus mampu bersaing dan memiliki kompetensi yang cukup di berbagai bidang, khususnya di 

bidang komunikasi bisnis lintas budaya.  

Berikut ini adalah kompetensi komunikasi bisnis lintas budaya yang harus dikuatkan 

serta dimiliki oleh seseorang atau karyawan perusahaan baik nasional maupun multinasional 

dalam menghadapi MEA. 

1. Bahasa 
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Kompetensi komunikasi lintas budaya utama yang harus dimiliki oleh seorang individu 

dalam menghadapai era MEA adalah bahasa. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa asing. 

Dengan menguasai bahasa asing, ketakutan dan rasa tidak percaya diri ketika menjalin 

hubungan bisnis dengan mitra asing akan dapat dihindari. Dapat dibayangkan bagaimana 

jalannya sebuah proses negosiasi jika salah satu dari orang yang berkomunikasi 

antarbudaya tidak menguasai bahasa asing. 

Saat ini bahasa asing yang digunakan dalam kawasan internasional adalah bahasa inggris. 

Biasanya perusahaan multinasional menjadikan kemampuan bahasa inggris menjadi salah 

satu kualifikasi yang harus dipenuhi ketika akan mengajukan application letter kepada 

sebuah perusahaan baik nasional maupun multinasional. Sebagai contoh, untuk dapat 

masuk ke sebuah perusahaan multinasional, pelamar harus mendapatkan skor toefl 

minimal 500. 

Dalam menghadapi MEA, kompetensi bahasa utama yang harus dimiliki adalah bahasa 

verbal. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bahasa nonverbal. Bahasa Inggris 

sebagai bahasa verbal tidak akan menimbulkan mispersepsi dalam penggunaannya dan 

berlaku secara umum. Berbeda dengan bahasa nonverbal yang dimaknai secara berbeda 

oleh orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda. Dalam komunikasi bisnis lintas 

budaya, perilaku nonverbal mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mencapai 
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efektivitas dan keberhasilan komunikasi. Bahkan tidak jarang, kegagalan bisnis terjadi 

karena misperspsi atas perilaku nonverbal diantara orang-orang yang berbeda budayanya. 

2. Pengetahuan terhadap budaya lain 

Menurut Liliweri ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

pengetahuan terhadap budaya orang lain, yaitu strategi aktif, pasif dan interaktif. Dalam 

hal ini seorang individu atau kelompok sebelum menjalin hubungan bisnis, harus 

mengetahui bagaimana budaya mitra asingnya agar tercapai komunikasi yang efektif 

diantara dua belah pihak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh William B. Gudykunst 

dan Young Yun Kim Kim: “one of the major factors influencing our effectiveness in 

communication with people from other cultures is our ability to understand their culture. 

Dengan berusaha memahami kultur dari budaya lain, maka shock culture juga dapat 

dihindari. Kunci dari pemahaman budaya ini adalah memahami budaya orang lain, seperti 

memahami budaya sendiri, menjalin komunikasi dengan mitra asing juga dengan 

menyatukan diri; memposisikan diri; meleburkan diri kedalam budaya mitra kerja kita. 

3. Keterampilan 

Keterampilan yang dimaksud disini adalah bagaimana seseorang dapat mengurangi 

kecemasan, ketidakpastian dan ketakutan ketika menghadapi mitra asing. Berada di era 

pasar bebas, bertemu dengan orang-orang dari Negara dan budaya yang berbeda tentu 
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akan menimbulkan shock culture bagi seorang individu. Disinilah kompetensi 

komunikasi dibutuhkan. Bagaimana kita mengatur diri kita untuk tetap dapat bersikap 

luwes, berempati terhadap pembicaraan yang dilakukan, dan menghilangkan prasangka-

prasangka negatif terhadap mitra. 

4. Motivasi 

Menghadapi MEA pada akhir 2015 nanti. Sebuah perusahaan harus mampu menanamkan 

motivasi yang besar kepada karyawannya untuk tetap dapat bertahan dan meningkatkan 

jenjang karir mereka. Contoh, awalnya karyawan di perusahaan tidak memiliki 

kompetensi bahasa asing yang kurang, maka perusahaan harus segera mengatasi 

kelemahan ini dengan memberikan motivasi yang berkelanjutan untuk menjaga 

dinamisasi kinerja perusahaan untuk pencapaian yang lebih baik. 

5. Memenuhi Dimensi Komunikais Lintas Budaya 

Guo dan Strato dalam Purnamawati telah merincikan apa saja dimensi dan elemn-elemen 

kompetensi komunikasi lintas budaya yang antara lain adalah sebagai berikut. 

a. Personality Attributes (Atribut Kepribadian) 

Ciri-ciri pribadi yang terutama mempengaruhi kompetensi komunikasi adalah konsep diri 

(self concept), kesadaran diri (self awareness), keterbukaan diri (self disclosure), dan 

relaksasi social (social relaxation).Dalam menghadapi MEA, elemen-elemen ini harus 
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tertata dengan baik ketika individu berhadapan dengan orang-orang yang berasal dari 

Negara-negara Asia Tenggara. Perusahaan harus mampu menciptakan konsep, kesadaran, 

dan keterbukaan diri yang sesuai dengan budaya mitra asing tanpa harus menghilangkan 

budaya dasar mereka. Dalam berkomunikasi lintas budaya, seseorang juga harus mampu 

untuk melaksanakan relaksasi social dalam memahami keberagaman budaya dari Negara 

yang berbeda yang pada akhirnya akan membentuk perilaku individu tersebut. 

b. Communications Skills (Kemampuan berkomunikasi) 

Perilaku ini termasuk kemampuan pesan,fleksibilitas perilaku,(pengelolaan interaksi), 

dan kemampuan social. Kecemasan akan timbul pada diri seseorang jika belum mampu 

memenuhi elemen-elemen ini. oleh karena itu sebelum melakukan komunikasi lintas 

budaya dengan mitra asing perlu bagi seorang individu untuk merancang kemampuan 

komunikasi ini. dengan merencakana bagiaman sebuah pesan akan dikomunikasi dalam 

kerangka pemikiran yang masuk pada budaya mereka, bagaimana interaksi, dan seberapa 

fleksibilitas perilaku yang memungkinkan dalam proses komunikasi tersebut. 

Kemamouan social dalam mengelola nilai-nilai yang terdapat pada diri mitra asing untuk 

dapat dipahami tanpa memiliki prasangka yang negatif. Seburuk apapun budaya mitra 

asing kita, kita harus mampu untuk menerimanya. Sehingga kita harus mencoba untuk 
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menjadi pribadi yang mampu menerima perbedaan. Karena apa yang baik menurut kita 

belum tentu baik bagi oaring lain. 

c. Psychological Adaptation (Adaptasi Psikologis) 

Komunikasi lintas budaya adalah sebuah proses yang kompleks. Orang-orang yang 

berasal dari Negara-negara Asia Tenggara memiliki budaya yang tidak semua bisa kita 

jangkau dengan akal kita. Sehingga ketika terjadi sebuah proses interaksi dan komunikasi 

akan menimbulkan dampak psikologis tersendiri bagi kita. Karena itu lah adaptasi 

psikologi menjadi salah satu dimensi komunikasi yang harus mampu dilakukan oleh 

individu-individu tertentu dalam menghadapi mitra asing. Tidak jarang banyak perilaku 

dari orang yang berbeda budaya menimbulkan perasaan tidak suka. Karena di Negara kita 

itu bukanlah sebuah perilaku yang baik. Namun tidak demikian di Negara mereka. 

Sebagai contoh bagi orang Arab, berbicara dengan keras kepada orang lain adalah bentuk 

kecintaan mereka terhadap orang tersebut. Namun tidak demikian bagi orang Indonesia 

terutama suku jawa yang menganggap perilaku itu sangat tidak sopan. Adab di Negara 

timur yang cenderung menganggap berbicara dengan keras adalah bentuk kemarahan 

seseorang menimbulkan dampak psikologis tersendiri bagi orang tersebut. Untuk 

menggapai kesuksesan MEA, maka perasaan-perasaan itu harus dihindarkan. 

d. Cultural Awareness (Kesadaran Budaya) 
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Untuk memahami budaya Negara lain yang begitu beragam. Kita perlu membuat cultural 

map untuk memetakan budaya-budaya lain secara sistematis, sederhana, dan singkat. Peta 

budaya ini sebaiknya dibuat oleh perusahaan untuk menjadi pedoman bagi karyawannya. 

 

Peningkatan dan Pelatihan Komunikasi Lintas Budaya dapat dilakukan dengan beberapa 

cara berikut ini. 

1. Melakukan FamilyGathering 

Dengan melakukan family gathering diharapkan akan muncul sense of belonging dari 

karyawan yang berbeda kebudayaan terhadap organisasi yang kemudian berimbas pada 

terjalinnya komunikasi yang baik antar karyawan yang berbeda budaya. Dalam family 

gathering ini karyawan yang berbeda kebudayaannya dimasukkan kedalam satu 

kelompok. Kegiatan ini nantinya diisi dengan games yang maknanya mengarah pada 

pentingnya kompetensi komunikasi bisnis lintas budaya dalam menghadapi MEA 2015. 

2. Melakukan Training 

Training yang dilakukan dapat berupa pelatihan yang berisi kompetensi-kompetensi apa 

saja yang harus dimiliki dan dibutuhkan untuk menghadapi persaingan global. Pelatihan 

ini dapat berupa pelatihan langsung dengan mengadakan simulasi, atau pelatihan 
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langsung dengan mengadakan workshop tentang akibat dari kompetensi komunikasi 

lintas budaya yang tidak berjalan efektif. 

Training ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan kompetensi komunikasi, namun 

juga kompetensi penggunaan teknologi terbaru. 

3. Menerapkan Bahasa Asing di Waktu Tertentu 

Sebagai sebuah kompetensi dasar yang harus dimiliki dalam menghadapi persaingan 

globa, alangkah lebih baik jika di hari-hari tertentu diterapkan peraturan ini. hal ini 

berfungsi untuk membiasakan karyawan dalam berinteraksi dengan mitra asing. Sehingga 

kualifikasi ini nantinya tidak hanya difokuskan pada orang yang memiliki jabatan tinggi, 

namun juga menyeluruh. 

4. Membuat Cultural Map 

Peta budaya ini nantinya bisa dibukukan dan menjadi sebuah pedoman praktis bagi 

perusahaan dalam menjalin hubungan bisnis dengan mitra asing. Peta budaya ini juga 

harus berasal dari sumber yang memiliki kredibilitas sehingga tidak menimbulkan bias 

budaya. 

 

Pentingnya Penguatan Pengajaran dan Pelatihan Kompetensi Komunikasi Bisnis Lintas 

Budaya 
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Era MEA menuntut sebuah kompetensi yang kompleks dalam menjalin komunikasi 

dengan mitra asing. Jika individu atau perusahaan tidak mampu bersaing, maka eksistensi 

perusahaan akan terancam. Secara garis besar pentingnya penguatan pengajaran dan pelatihan 

komunikasi lintas budaya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: 

1. Untuk meningkatkan daya saing global 

Era MEA menuntut sebuah kreativitas dan langkah strategis untuk dapat bersaing dengan 

perusahaan lain di Negara-negara Asia Tenggara. Untuk menyesuaikan permintaan pasar, 

tidak jarang sebuah perusahaan harus melakukan riset terlebih dahulu untuk 

menyesuaikan produk yang ditawarkan dengan budaya dari orang-orang yang menjadi 

segmen mereka. Sebagai contoh, sebuah iklan internasional dari Amerika isinya harus 

disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia. Mulai dari komunikasi verbal hingga 

pada aspek nonverbalnya.  

2. Untuk mempertahankan eksistensi perusahaan 

Jika perusahaan tidak memiliki kompetensi komunikasi bisnis lintas budaya yang baik, 

maka akan dengan mudah dilengserkan oleh perusahaan lain. Tidak jarang kegagalan 

komunikasi bisnis berawal dari mispersepsi terhadap budaya masing-masing Negara. 

3. Untuk meningkatkan kompetensi individu 
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Sebagaimana telah diketahui, era MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang 

atau jasa namun lebih dari hal itu. Pada era ini, recruitmen karyawan sebuah perusahaan 

memungkinkan untuk orang yang berasal dari Negara yang berbeda masuk ke perusahaan 

tersebut. Jika masyarakat Indonesia tidak memiliki kompetensi individu yang mumpuni, 

maka bukan hal yag mustahil jika nantinya perusahaan-perusahaan nasional diduduki 

oleh warga Negara asing. 

 

 

D. KESIMPULAN 

Komunikasi bisnis lintas budaya di era MEA harus menjadi perhatian yang serius. 

Individu dan perusahaan-perusahaan baik nasional maupun internasional harus 

mempersiapkan unsur-unsur dan dimensi komunikasi bisnis lintas budaya. Hal ini dapat 

dilakukan dengan melakukan gathering, training, cultural map, dan pemberlakuan bahasa 

asing di dalam perusahaan. 

Bagaimanapun seringkali kegagalan transaksi bisnis disebabkan hanya karena 

kegagalan dalam berkomunikasi lintas budaya. Karena itu lah diperlukan kesiapan, penguatan, 

pengajaran, dan pelatihan kompetensi komunikasi bisnis lintas budaya untuk dapat 

meningkatkan daya saing global, kompetensi individu, dan mempertahankan eksistensi 
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perusahaan agar mampu sukses dan mempertahankan kesuksesan dalam bisnis global di era 

MEA. 
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Abstrak 

Konten lokal merupakan aspek penting untuk diperhatikan oleh penyelenggara siaran televisi. 

Persoalan tentang konten lokal telah diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pedoman 

Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran. Pengaturan ini membuat penyelenggara siaran 

televisi mempunyai kewajiban memasukkan konten lokal dalam program acaranya. Kewajiban ini 

didasari oleh karena frekuensi yang dipakai adalah milik publik. Penggunaan frekuensi ini bersifat 

sementara sehingga penyelenggara siaran televisi harus menggunakannya untuk kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. TVRI Sumut sebagai lembaga penyiaran publik mempunyai tanggung jawab 

menjunjung tinggi nilai-nilai yang banyak ditinggalkan oleh lembaga penyiaran televisi swasta. 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pendapat penonton TVRI Sumut tentang konten 

lokal. Lokasi penelitian berada di enam wilayah, yaitu: Kotamadya Medan, Kabupaten Deli Serdang, 

Kotamadya Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kotamadya Tebing Tinggi. 

Jumlah sampel sebanyak 400 orang yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Sampel dipilih 

dengan menggunakan teknik multistage dan purposif. Hasil penelitian menunjukkan konten lokal yang 

sering ditonton adalah Musik Daerah, Sumut 45, Musik Melayu, Mimbar Agama, Si Bongak, dan 

Markombur. Konten lokal yang disukai, yaitu: Musik Daerah, Sumut 45, dan Musik Melayu. Penonton 

menginginkan penyelenggara siaran televisi lebih banyak menayangkan kontel lokal. 

 

Kata kunci: Konten Lokal, Penyiaran Publik, TVRI Sumatera Utara 

 

A. PENDAHULUAN 

Konten lokal merupakan aspek penting dan perlu mendapat perhatian oleh 

penyelenggara televisi. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik harus memperhatikan hal ini, 

mengingat tugas utamanya adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan memberikan 
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informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, cerdas dan mendidik. Selain itu TVRI bertugas 

pula menjadi perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa dan mempersatukan bangsa 

melalui siarannya di seluruh wilayah Indonesia. 

Persoalan konten lokal telah diatur oleh Undang-undang no. 32 tahun 2002, tentang 

penyiaran pada pasal 36: “Isi siaran dari jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh 

lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 

60% mata acara yang berasal dari dalam negeri“. Selain itu persoalan konten lokal juga diatur 

oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar 

Program Siaran (SPS). Konten lokal dalam ketentuan tersebut dinyatakan sebagai program 

dengan muatan lokal, baik program faktual maupun non faktual yang mencakup peristiwa, 

isu-sisu, latar belakang cerita, dan sumber daya manusia, dalam rangka pengembangan 

budaya dan potensi daerah setempat. 

Kewajiban memasukkan konten lokal dalam setiap program acara didasari pula bahwa 

frekuensi yang dipakai adalah milik publik. Penggunaan frekuensi ini bersifat sementara 

sehingga penyelenggara siaran televisi harus menggunakannya untuk kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. TVRI SUMUT sebagai lembaga penyiaran publik mempunyai tanggung 

jawab menjunjung tinggi nilai-nilai yang banyak ditinggalkan oleh lembaga televisi swasta. 
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TVRI SUMUT dalam pengamatan tim peneliti menampilkan konten lokal dalam 

penyiarannya. Program acara seperti musik daerah, lagu-lagu, ataupun acara bincang-bincang 

banyak ditayangkan oleh TVRI SUMUT. Propinsi Sumatera Utara merupakan propinsi yang 

masyarakatnya terdiri dari beragam etnis. Etnis Batak yang terdiri dari batak Karo, 

Simalungun, Toba, Mandailing, menempati posisi mayoritas. Disamping itu adapula etnis  

Melayu, Jawa, Padang, Aceh, Nias, dan lain sebagainya. Keragaman etnis ini menyatu selaras 

dalam kehidupan masyarakat yang tersebar di beberapa kabupaten dan kotamadya. 

Riset penonton diperlukan untuk mengetahui pendapatnya terhadap konten lokal yang 

ada di TVRI SUMUT. Pendapat ini akan sangat membantu TVRI SUMUT untuk 

mengembangkan konten lokalnya menjadi lebih baik. Riset ini dilakukan di enam wilayah 

Propinsi Sumatera Utara: Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Serdang Badagai, dan 

Tebing Tinggi.  

Tujuan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. mengetahui profil penonton TVRI SUMUT di enam wilayah Provinsi Sumatera Utara 

(Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi) 
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2. mengetahui pendapat penonton TVRI SUMUT di enam wilayah Propinsi Sumatera 

Utara (Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi) 

tentang konten lokal 

Manfaat Penelitian  

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak TVRI khususnya 

TVRI SUMUT, terutama bagian perencanaan program di daerah guna 

mengembangkan program siaran yang berisi konten lokal. 

2. Menjadi kajian dalam rangka mengembangkan riset (penelitian) tentang siaran konten 

lokal khas Sumatera Utara.  

 

B. TIJAUAN PUSTAKA 

TVRI SUMUT merupakan lembaga penyiaran yang memenuhi syarat sebagai lembaga 

penyiaran publik.TV publik pada intinya adalah TV yang berorientasi kepada kepentingan 

khalayaknya untuk memenuhi 1) hak untuk mendapatkan informasi (right to know), 2) hak 

untuk menyatakan pendapat (right to express). Kedua hak publik ini menjadi landasan setiap 

proses pembentukan pendapat publik (public opinion)   (Mufid, 2005:52 ).  

Definisi tersebut mengandaikan bahwa penyiaran publik dibangun didasarkan pada 

kepentingan, aspirasi, gagasan publik yang dibuat berdasarkan swadaya dan swamandiri dari 
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masyarakat atau publik pengguna dan pemetik manfaat penyiaran publik. Oleh karena itu, 

ketika penyiaran publik dibangun bersama atas partisipasi publik, maka fungsi dan nilai 

kegunaan penyiaran publik tentunya ditujukan bagi berbagai kepentingan dan aspirasi publik. 

Sementara itu syarat penyiaran publik diantaranya adalah media yang: 1) tersedia secara 

general geographic 2)peduli terhadap identitas dan kultur bangsa  3) bersifat independen, baik 

dari kepentingan negara maupun kepentingan komersil, 4) memiliki imparsialitas program, 5) 

memiliki ragam variasi program, dan 6) pembiayaannya dibebankan kepada pengguna media.  

Sendjaja mengutip pernyataan Mc Quail mengenai urgensi media penyiaran publik  

untuk menjujung nilai-nilai yang banyak ditinggalkan oleh media komesial, seperti 

independensi, solidaritas, keanekaragaman (opini dan akses) objektivitas, dan kualitas 

informasi.layaknya lembaga publik seperti yang terjadi di negara-negara demokrasi (dalam 

Mufid, 2005: 80). 

Idealnya, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berorientasi pada penyiaran yang 

mengusung nilai-nilai lokal dan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal. TVRI selama ini 

berusaha untuk menjalankan missi ini.Bekerjasama dengan stasiun televisi di daerah TVRI 

menyajikan nilai budaya masing-masing daerah. Program pertanian di daerah, dipadukan 

sajian tarian dan lagu daerah kerap muncul dalam program TVRI.    
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Konten Lokal di dalam Penyiaran 

Undang-undang No.32 tahun 2002 telah mengatur  konten lokal di dalam program 

siaran televisi publik maupun swasta. Pasal 36  menyatakan isi siaran dari jasa penyiaran 

televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran 

Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang 

berasal dari dalam negeri. 

Selain itu, persoalan mengenai konten lokal juga diatur oleh Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). 

Program lokal adalah program dengan muatan lokal, baik program faktual maupun non 

faktual, yang mencakup peristiwa, isu-isu, latar belakang cerita, dan sumber daya manusia, 

dalam rangka pengembangan budaya dan potensi daerah setempat. 

Secara lebih jelas bab XII Pasal 52 dalam Standar Program Siaran mengenai Program 

Lokal dalam Sistem Stasiun Jaringan menjelaskan bahwa: 

1) Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi minimal 10% 

(sepuluh per seratus) dari total durasi siaran berjaringan per hari. 

2) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga 

puluh per seratus) diantaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu 

setempat. 
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3) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib 

ditingkatkan hingga 50% (lima puluh per seratus) dari total durasi siaran berjaringan 

per hari. 

 

Kajian mengenai lokalisme (localism) dimulai oleh Federal Communications 

Commision (FCC) Amerika Serikat ketika mendefinisikan mengenai lokalisme (localism) 

pada tahun 1998. Lokalisme adalah area geografi yang berbeda berkaitan dengan layanan 

lembaga penyiaran kepada komunitas di setiap lokasi/wilayah penyiarannya (O’Regan, 

1993:xxi). Selanjutnya, Napoli menjelaskan bahwa konten lokal dalam kebijakan media 

didasarkan pada asumsi normatif bahwa setiap stasiun TV wajib dan harus meliput isu-isu 

lokal, melaporkan berita-berita lokal, memproduksi program lokal dan menyediakan saluran 

bagi aspirasi lokal (Napoli, 2001:373). 

Tiap-tiap negara memiliki aturan mengenai konten lokal dalam penyiaran mereka. 

Kegunaannya tidak lain adalah untuk mempromosikan program yang bersifat lokal dan sektor 

penyiaran lokal itu sendiri. Konten lokal juga dilihat sangat penting untuk mempromosikan 

pluralisme dan melindung identias, persatuan dan kesatuan suatu bangsa (Bhattacharjee dan 

Mendel, 2001). 
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Negara Kanada mengatur tentang konten lokal dimana peraturan penyiaran mereka 

mewajibkan sistem penyiaran dimiliki dan diatur oleh warga Kanada guna menjaga dan 

memperkuat identitas nasional dan kesatuan budaya. Sementara itu, di Perancis buku, 

program televisi dan film dipandang sebagai bagian dari identitas nasional. Selain itu, konten 

lokal juga penting untuk menghindari negara-negara, di mana sektor penyiarannya belum 

maju, dari homogenisasi program dari negara yang sudah sangat maju sektor dan produksi 

penyiarannya seperti Amerika Serikat (Bhattacharjee dan Mendel, 2001:1-2). 

Negara lain seperti Australia, Kanada dan Afrika Selatan menggunakan pendekatan 

yang progresif dan berlapis terkait aturan mengenai konten lokal dengan beberapa gambaran, 

yaitu : 

1) Dihitung atas dasar per jam, per hari, per minggu, dan atau per tahun. 

2) Kuota variabel untuk penyiaran dan program yang berbeda: 

 Televisi dan radio 

 Terestrial, kabel dan satelit 

 TV yang gratis dan berbayar 

 Penyiaran publik dan swasta 

 Drama, film, program anak, berita, talkshow, video musik, beragam jenis 

musik 
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 Produksi in-house dan independen (yang dikontrak) 

 Kebebasan bagi pelaku penyiaran yang memiliki program spesial bagi 

komunitas tertentu, di mana hanya sedikit atau tidak ada di lokal yang 

memproduksi program tersebut. 

3) Penerapan kuota secara progresif guna memberikan kesempatan bagi pelaku 

penyiaran untuk meningkatkan produksi konten lokal dari waktu ke waktu. 

4) Peninjauan dan pengkajian secara berkala mengenai kuota guna menjelaskan 

dampak aturan bagi pelaku penyiaran, serta perubahan-perubahan yang relevan 

seperti kapasitas produksi lokal. (Bhattacharjee dan Mendel, 2001:7): 

Adapun beberapa contoh kuota konten lokal di beberapa negara, yaitu sebagai berikut: 

1) Australia: televisi 55% dari pukul 18.00 hingga tengah malam 

2) Bulgaria: televisi dan radio setidaknya 50% produksi Eropa dan Bulgaria 

3) Perancis: televisi 40% produksi Perancis dan 60% produksi Eropa 

4) Malaysia: televisi 60% program berbahasa nasional, ditingkatkan menjadi 80% pada 

tahun 2000, untuk free-to-air television dan saluran yang menggunakan kabel dan satelit 

tertentu. Untuk radio 60% lokal dan meningkat 80% di tahun 2000. 
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5) Korea Selatan: Televisi terestrial untuk program impor dibatasi hingga 20%. Untuk 

televisi kabel siaran olahraga luar negeri, program ilmu pengetahuan dan dokumenter 

dibatasi hingga 50%. Jenis program asing lainnya, termasuk film dibatasi hingga 50%. 

Bhattacharjee dan Mendel merekomendasikan aturan mengenai konten lokal . Secara 

umum konten lokal harus memenuhi kaidah sebagai berikut :  

a. aturan konten lokal harus mendukung pluralisme,  

b. aturan konten lokal harus diimplementasikan dengan aturan hukum yang jelas,  

c. aturan konten lokal harus realistis dan dapat diprediksi, 

d. aturan konten lokal harus dicapai secara progresif. 

 

C. METODOLOGI 

Lokasi penelitian: Propinsi Sumatera Utara di enam wilayah (Medan, Binjai, Langkat, 

Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Tebing Tinggi). Metode penelitian menggunakan metode 

survei. Populasi: berjumlah 5.927.785 orang.  Jumlah sampel diperoleh sebanyak 400 orang 

yang diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin, tingkat kepercayaan 95% dan sampling 

error +/-5%. Teknik penarikan sampling menggunakan teknik Multistage Random Sampling. 

Teknik ini dipakai karena menjanjikan sampel yang representatif dari populasi yang kompleks 

dan heterogen. Tahap pertama memilih kecamatan, setelah itu memilih kelurahan, kemudian 
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RW dan akhirnya memilih RT sebagai kluster terkecil. Responden yang terpilih di tingkat RT 

harus memenuhi kriteria tertentu: di atas 17 tahun, menonton TVRI dan bertempat tinggal di 

enam wilayah penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan Focus 

Group Discussion (FGD). Metode Analisis data menggunakan tabel tunggal dan diperkaya 

dengan uraian yang diperoleh dari hasil FGD. Pelaksanan penelitian dimulai dari bulan 

Agustus 2014 hingga Oktober 2014. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Profil Penonton 

Kegiatan menonton televisi merupakan kegiatan yang amat disukai oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Data profil menonton TVRI SUMUT berdasarkan jenis kelamin  menunjukkan 

bahwa jumlah penonton wanita (54,5% ) lebih banyak daripada penonton laki-laki (45,5%). 

Hasil ini  menunjukkan adanya keseimbangan perbandingan  antara penonton jenis kelamin 

laki-laki dan penonton jenis kelamin perempuan. Gambaran  tentang usia menunjukkan 

bahwa penonton umumnya berada pada usia produktif yaitu usia dimana seseorang bekerja 

dan menghasilkan sejumlah pendapatan. Penonton paling banyak berusia  33-40 tahun 

(23,8%) dan 41-50 tahun (23,5%).  
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Selanjutnya profil penonton berdasarkan suku bangsa memperlihatkan bahwa  suku 

Jawa menduduki posisi paling tinggi 53,8%. Hal ini sesuai dengan sejarah yang mencatat 

bahwa suku Jawa sudah sejak lama tinggal di tanah Sumatera yang dikenal dengan jaman 

Koeli Kontrak. Mayoritas agama adalah Islam (87,8%). Sementara itu pendidikan penonton 

berada di tingkat pendidikan menengah (tamat SLTA atau tidak tamat SLTA). Berdasarkan 

pendapatan  menunjukkan sebanyak 76%  penonton mempunyai penghasilan antara 1–5 juta 

per bulan. Profil penonton TVRI SUMUT berdasarkan pekerjaan memperlihatkan 

menunjukkan bahwa  36,8%. bekerja sebagai wiraswasta. 

Data tentang frekuensi menonton TVRI dalam seminggu terakkhir semasa penelitian 

dilakukan menunjukkan bahwa ada 36,3%  jarang menonton (tidak setiap minggu), 28% 

hanya menonton 1-2 hari dalam seminggu, 20,3% menonton setiap hari, 15,5 %  menonton 3- 

4 hari dalam seminggu. Berdasarkan hasil FGD acara yang banyak ditonton adalah berita 

daerah, berita nasional, musik daerah dan liputan tentang budayanya. Mereka menyatakan 

bahwa acara seperti ini tidak ditemukan pada televisi swasta. Hal ini bisa merupakan 

keunggulan yang dimiliki oleh TVRI.  

 

Konten Lokal TVRI SUMUT  
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TVRI SUMUT sebagai bentuk penyiaran publik menyelenggarakan siarannya setiap 

hari dari pukul 15.00 WIB sampai pukul 11.00 malam. Komposisi siarannya terdiri dari siaran  

lokal Sumatera Utara sebanyak  30% dan  dan pusat ( Jakarta ) sebanyak 70% . Berdasarkan 

hasil tabulasi data di enam wilayah ( Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, 

Tebing Tinggi ) program acara TVRI Sumut yang banyak ditonton adalah Musik Daerah, 

Sumut 45, dan  Musik Melayu. Program ini merupakan acara unggulan yang banyak 

peminatnya di enam wilayah penelitian di Sumatera Utara.  

Musik daerah adalah acara yang berisi tentang lagu-lagu yang diringi musik dan tarian 

daerah. Biasanya musik daerah menampilkan lagu-lagu dari daerah Batak Toba, Batak Karo, 

Batak Simalungun, Melayu dan  Jawa.  

Peneliti melakukan tabulasi silang antara konten lokal dengan usia. Hasil memperlihatkan 

bahwa penggemar acara Musik Daerah paling banyak  berusia  23-27 tahun (68.40%). Acara 

Sumut 45 mempunyai penonton paling banyak  di usia 28-32 tahun (56.10%). Acara Musik 

Melayu mempunyai penonton paling banyak di usia >57 tahun  (29%). 

Data ini menunjukkan konten lokal ternyata digemari oleh penonton usia muda.  

Mereka menonton TVRI SUMUT yang menayangkan lagu-lagu dari daerah Karo, Jawa , dan 

lagu Batak. Temuan ini tentu saja merupakan hal yang baik, dimana TVRI dapat 

menumbuhkan rasa cinta generasi muda kepada musik daerah.   
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Program unggulan di TVRI SUMUT yang memiliki  konten lokal secara lebih lanjut 

akan dilihat lagi penyebarannya di enam wilayah penelitian. Hasil menunjukkan bahwa untuk 

acara SUMUT 45 banyak ditonton di wilayah  Serdang Bedagai (52.3%), selanjutnya wilayah 

Deli Serdang (51.7%), wilayah Medan (49.3%), wilayah Tebing Tinggi (45.8%), wilayah 

Binjai (42.8%), dan terakhir wilayah Langkat (42,6%).  

Program acara Musik Daerah  banyak di tonton di wilayah Serdang Bedagai (84.1%), 

kemudian wilayah Deli Serdang (75%), wilayah Medan (61.8%.), wilayah Tebing Tinggi 

(54.2%), wilayah Binjai (31.3%), dan terakhir wilayah Langkat dengan jumlah responden 

sebanyak 31.1%. 

Program acara Musik Melayu  ditonton oleh 36% penonton di wilayah Medan,  wilayah 

Deli Serdang  26.7%, wilayah Serdang Bedagai 18.2%, wilayah  Langkat terdapat 16.4%,  

wilayah Binjai 6.3%, dan wilayah Tebing Tinggi 4.2% responden. 

Penelitian ini berusaha mengetahui pendapat masyarakat program acara apa saja yang 

penting mengangkat konten lokal. Mayoritas penonton menyatakan bahwa program acara 

yang paling penting mengangkat konten lokal tentang Sumatera Utara adalah program acara 

Berita (78,5%), selanjutnya musik (56%), film (35,8%), sinetron (34,3%), talkshow (16,3%), 

program komedi (9,5%), pertandingan olahraga (9,5%), variety show (6,3%), kuis (3,8%), dan 

program acara kartun (3,8%). Hal ini sejalan dengan hasil Focus Group Discussion (FGD) 
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bahwa responden menyarankan agar program acara seperti berita, hendaknya banyak 

memberitakan peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Menurut mereka amat 

penting mengetahui apa yang terjadi di Sumatera Utara dibandingkan peristiwa Di Jakarta 

atau daerah Jawa lainnya. Mereka beranggapan karena tinggal di Sumatera Utara selayaknya 

mengetahui apa saja perkembangan yang telah terjadi. Demikian pula dengan musik-musik 

daerah, menurut mereka agar lebih ditingkatkan. Mereka merasa tertarik dan suka menonton 

musik-musik daerah Sumatera Utara, karena merasa lebih dekat dan mengenalnya daripada  

musik-musik daerah lain.  

Penonton memberikan beberapa masukan tentang tema konten lokal yang perlu 

diangkat. Mereka menyatakan tema budaya (adat istiadat, Budaya Batak, cerita daerah, lagu, 

tarian, Budaya Melayu, Budaya Sumut yang hampir hilang) penting untuk diangkat (74,3%). 

Selanjutnya tema Musik (alat musik tradisional, Lagu Batak, Lagu Melayu, Musik karo, 

Musik keroncong) sebanyak 54%, tema Kuliner (Masakan tradisional tiap suku, Masakan 

khas) sebanyak 35%, tema Informasi Kriminalitas (Patroli, Peredaran narkoba, berita kriminal 

terkini) sebanyak  31,5%, tema politik (berita politik Sumut, Pemeritahan Sumut, Debat, 

Transparansi Parpol) sebanyak 24,3%, tema ekonomi (acara wirausaha, harga barang pokok, 

Lowongan kerja, Perdagangan, Taraf hidup di Medan) sebanyak 23,5%, dan tema Lainnya 
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(Keadilan hukum di SUMUT, Pendidikan, Agama, wisata, Gaya hidup orang Sumut, Artis-

artis daerah) sebanyak 7,5%.  

Hasil Focus Group Discussion diperoleh bahwa mayoritas penonton menyenangi tema 

budaya dan musik sebagai konten lokal Sumatera Utara. Mereka berharap bahwa TVRI 

SUMUT tetap mengangkat dan meningkatkan jam tayang konten lokal. Ibu R seorang peserta 

diskusi dari Medan menyatakan keinginannya agar TVRI SUMUT lebih banyak meliput acara 

daerah, sehingga bisa ingat kampung halamannya di Sipirok, Tapanuli Selatan. Demikianpula 

dengan bapak DCS dari Langkat meninginkan agar TVRI SUMUT banyak meliput acara 

daerah tentang kebudayaan dan juga tentang agamanya.  Ketertarikan penonton terhadap 

konten lokal mungkin karena faktor kedekatan. Dimana tema suatu program tidak jauh 

berbeda  dengan latar belakang penonton, dan tentu saja hal ini diharapkan  akan 

meningkatkan daya tarik penonton terhadap program yang disiarkan oleh televisi tersebut. 

 

E. DISKUSI 

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas  dapat disimpulkan bahwa konten lokal 

yang ada di TVRI SUMUT ternyata diminati oleh responden penelitian. Terutama pada 

konten musik daerah, yang ternyata banyak dinikmati penonton dari kalangan generasi muda. 

Temuan ini tentu saja menggembirakan di tengah gencarnya musik asing menerpa generasi 
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muda. Pendapat peserta FGD dari kalangan muda berinisial AW  bertempat tinggal di Deli 

Tua  Medan mengatakan: “Saya suka acara musik seperti keroncong yang tidak ada disiarkan 

di TV swasta. Musik keroncong termasuk musik daerah, selain menggunakan bahasa 

Indonesia menggunakan pula bahasa Jawa. Alunan musiknya yang tenang mampu memikat 

hati penonton dari kalangan generasi muda.”  

Pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memberlakukan peraturan bahwa 

stasiun televisi harus memuat minimal 10% konten lokal. Berdasarkan hal ini  TVRI SUMUT  

telah memenuhi syarat tersebut, karena berdasarkan pengamatan konten lokalnya ada  30% 

dari total muatan acara seluruhnya. Sementara itu sisanya 70% berasal dari TVRI Pusat 

Jakarta. Hasil FGD  kepada penonton TVRI menunjukkan bahwa mereka menginginkan 

muatan lokal daerah Sumatera Utara lebih di perbanyak lagi. Salah seorang peserta diskusi , 

berinisial M penonton dari Deli Serdang mengatakan konten lokal diperbanyak seperti 

tayangan pertanian. Apalagi Indonesia adalah negara agraris dimana penduduknya banyak 

bekerja di sektor pertanian, jadi selayaknya tayangan  pertanian harus mendapat perhatian 

lebih dibandingkan dengan tayangan lainnya.   

TVRI SUMUT yang beroperasi dari mulai pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 11.00 

malam. Konten lokal dari Sumatera Utara ditayangkan pada jam 15.00–19.00 wib. Jam tayang 

konten lokal ini belum sepenuhnya dapat ditayangkan pada masa prime time (19.00–21.00 
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wib), karena pada jam ini TVRI SUMUT me-relay tayangan pusat Jakarta. Meskipun 

tayangan pusat masih dapat dikatagorikan sebagai tayangan lokal, namun para penonton lebih 

menginginkan konten lokal bermuatan daerah yang lebih banyak ditayangkan.  

Menurut pandangan peneliti  konten lokal di TVRI SUMUT telah berfungsi dalam 

mempromosikan program yang bersifat lokal. Tayangan  musik daerah maupun musik melayu  

menampilkan ke-khas-an budaya yang ada di daerah Sumatera Utara, dalam bentuk tarian 

maupun lagu-lagu dan musik daerah.  Seperti yang telah diketahui bahwa Propinsi Sumatera 

Utara merupakan wilayah yang mempunyai multi etnis seperti: Batak, Jawa, Melayu, Nias , 

padang, dan sebagainya, kekayaan etnis ini telah ditayangkan oleh TVRI SUMUT melalui 

acara-acara tersebut.  

Adanya penayangan semacam ini diharapkan dapat memperkuat identitas masyarakat 

Indonesia khususnya masyarakat Propinsi Sumatera Utara. Penguatan identitas ini menjadi 

penting, agar masyarakat Indonesia tidak mudah dipengaruhi oleh budaya dari luar negeri. 

Identitas bangsa menjadi perhatian mengingat  dewasa ini banyak  penduduk bangsa yang 

kehilangan jati dirinya. Globalisasi yang melanda dunia, mengharuskan setiap bangsa 

berjuang dan diharapkan mampu menampilkan kekhasannya masing-masing. Jati diri 

berfungsi sebagai kekuatan yang membuat sebuah bangsa maju dan berkembang. 
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F. KESIMPULAN 

Konten lokal dalam penyiaran publik  TVRI SUMUT telah diakomodir  dengan baik. 

Penonton berharap agar konten  lokal di TVRI SUMUT muatannya lebih diperbanyak. 

Penonton menyenangi konten lokal karena merasa dekat dan akrab dengan budaya ataupun 

berita yang ditayangkan. Pemerintah diharapkan lebih memberi perhatian yang besar terhadap 

muatan konten lokal agar mutu tayangan lebih berkualitas, bervariasi dan menarik perhatian. 
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