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EDITORIAL

Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah pemilik ilmu dialam semesta ini yang
telah memberikan kemudahan hinggal akhirnya Jurnal Communication Volume 8 Nomor 2
Oktober 2017 berhasil terbit. Jurnal fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Budi
Luhur, Jakarta kembali menyapa kami semua.
Jurnal Communication secara konsisten menyajikan tujuh tulisan untuk setiap
terbitannya. Dari luar FIKOM ada lima tulisan dan dari dalam FIKOM ada dua tulisan. Tematema yang dihadirkan pun beragam, ini dimungkinkan karena Jurnal Communication adalah
wadah pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa terkait kajian Ilmu Komunikasi,
disamping sebagai wadah publikasi.
Tulisan pertama adalah Daniel Handoko, Velda Ardia, Oktaviana Purnamasari yang
berjudul KOMUNIKASI PERSUASIF IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI
TELEVISI TENTANG EDUKASI KANKER dari simpulan analisis data penelitian
diperoleh hasil bahwa perilaku khalayak sasaran terhadap ILM cukup positif, di mana beberapa
informan menyukai alur cerita iklan dan pendekatan animasi yang digunakan dalam ILM
edukasi kanker. Namun kelemahannya adalah informasi pada iklan ILM sering kali kurang
detail. Informasi dalam komunikasi persuasif ILM berupaya untuk mengubah pola hidup
masyarakat menjadi lebih sehat di mana pemeriksaan atau deteksi dini diperlukan sebagai
bentuk pencegahan. Melalui ILM, kesadaran masyarakat akan kanker dapat ditingkatkan guna
memersuasi masyarakat untuk bersedia melakukan pencegahan terhadap penyakit kanker.
Tulisan kedua adalah Fitria Ayuningtyas dan Uljanatunnisa yang berjudul WORD OF
MOUTH UNTUK MEMPERKUAT BRAND POSITIONING “THE HOUSE OF
RAMINTEN SEBAGAI ANGKRINGAN “TRADISIONAL MODERN” DI
YOGYAKARTA dari simpulan analisis data bahwa dalam dunia industri kuliner Tanah Air,
konsep word of mouth bukan merupakan hal baru, ketatnya persaingan memberikan tekanan
bagi pemasar untuk melakukan strategi kreatif dalam perencanaan hingga penggunaan media
dengan tujuan untuk menciptakan kesadaran masayarakat terhadap produk-produk yang
mereka ciptakan. Konsep word of mouth banyak digunakan pada industri kuliner, dapat dilihat
di berbagai daerah yang banyak memanfaatkan pengalaman-pengalaman konsumen sebagai
bahan rekomendasi.
Tulisan ketiga adalah Haronas Kutanto yang berjudul STRATEGI PROGRAMMING
DALAM PENGEMASAN PROGRAM “HAFIZ INDONESIA 2015” RCTI UNTUK
MEMPEROLEH RATING SHARE TINGGI dari simpulan analisis data yang peroleh
Strategi Programming Konsep Produksi yaitu : (1). RCTI yaitu strategi stripping pada saat
jumlah audiensbesar dan strategi checker boarding pada saat jumlah audiens mengalami
penurunan, namun RCTI juga menggunakan strategi tentpolinguntuk memperkenalkan
program barunya (2). Proses perencanaan program Hafiz Indonesia dilakukan secara bergotong
royong tidak hanya oleh divisi programming saja, dimulai dari program analyst. Mereka terdiri
dari divisi programming dan orang-orang lainnya yang tergabung dalam komite program. (3).
Kegiatan pra produksi akan ditayangkan dan dimulai dengan penuangan ide atau gagasan ke
dalam outline yang berisikan gambaran program suatu acara. Narasumber yang dipilih adalah
orang yang memiliki kredibilitas dan mengetahui dengan pasti mengenai topik yang akan
dibahas.
Tulisan kelima adalah Khaerul Azmi yang berjudul PENGELOLAAN KESAN
CALON GUBERNUR BANTEN “WAHIDIN HALIM” PADA MEDIA ONLINE
TWITTER DAN FACEBOOK dengan hasil simpulan analisis yaitu mendapatkan bahwa telah
terjadi pengelolaan kesan yang masif dalam proses pencalonan gubernur Banten H. Wahidin
Halim di media Sosial twitter dan facebook. Di panggung depan WH mampu mengenalkan

dirinya sebagai sosok yang berpengalaman, memiliki integritas dengan torehan prestasinya,
serta meyakinkan dapat melakukan perubahan bagi Banten dengan visi dan misi yang selalu di
blow up melalui media sosial.
Tulisan kelima adalah Lusyane Margaretha dan Dini Maryani Sunarya dengan judul
INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI 9 PROGRAM UNGGULAN
PEMERINTAH (Studi Kasus pada Bagian Hubungan Masyarakat Kementrian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Instagram @kemenkopUKM), dengan
simpulan analisis bahwa Instagram memiliki potensi untuk digunakan sebagai media sosialisasi
karena memiliki fitur-fitur yang memenuhi tujuh aspek dari credibility (kredibilitas), contex
(konteks), content (konten), clarity (kejelasan), continuity and consistency (kontinuitas dan
konsistensi), channels (saluran), dan capability of the audience (kapabilitas khalayak). Serta
melakukan manajemen agar sosialisasi 9 program uunggulan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Tulisan keenam adalah Eni Maryani dan Detta Rahmawan yang NILAI-NILAI ISLAM
DAN KERAGAMAN BUDAYA MELAYU
DALAM SITUS WWW.MELAYU
ONLINE.COM, dengan simpulan analisis nilai-nilai Islam mewarnai situs melayuonline.com
melalui berbagai bentuk baik simbol, visual, serta isi media. Sebagai sebuah situs budaya,
Melayuonline.com banyak mengangkat isu maupun pemikiran yang mengandung nilai-nilai
pluralisme dalam kemajemukan budaya Melayu. Cerita-cerita rakyat dari masyarakat melayu
di berbagai daerah di Indonesia memiliki kesamaan terkait dengan nilai-nilai dalam
masyarakatnya sehingga dapat menjadi cultural capital (modal budaya) untuk membangun
pemahaman lintar budaya dalam masyarakat multikultur di Indonesia.
Tulisan terakhir adalah Dwi Firmansyah, Eka Perwitasari Fauzi dengan judul MODEL
KOMUNIKASI
KAMPANYE PENGGALANGAN DANA OLEH PERUSAHAAN
PENYIARAN TELEVISI UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN KEMANUSIAAN hasil
simpulan analisis penulis menemukan perubahan model yang digunakan SCTV dalam
kampanye penggalangan dana masyarakat. Diantaranya, sebelum melakukan kampanye,
SCTV memproduksi framing berita kondisi masyarakat terdampak jembatan rusak. Isi pesan
kampanye berupa iklan ajakan berdonasi, pemberitaan progres pembangunan jembatan dan
laporan keuangan. Efek kampanye yang dicapai adalah banyaknya donasi masyarakat, naiknya
reputasi media, dan kepedulian pemerintah untuk membangun jembatan rusak lain di
wilayahnya.
Ucapan terima kasih layak disematkan kepada semua pihak yang berjasa terhadap
penerbitan jurnal edisi ini. Yakni, Mitra Bestari, Penulis, Tim Redaksi, dan tentu saja pihak
Rektorat Universitas Budi Luhur dan Yayasan Budi Luhur Cakti yang senantiasa mendukung
secara maksimal terhadap penerbitan Jurnal Communication.
Tidak ada yang sempurna dalam karya manusia, termasuk penyusunan jurnal ini. Oleh
karena itu, kritik dan saran sangat dinanti oleh Tim Redaksi. Hanya kepada Tuhanlah kami
kembalikan semuanya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Amin.

Oktober 2017
Redaksi

Communication
ISSN 2086-5708
Volume 8 Nomor 2, Oktober 2017
Terbit dua kali dalam satu tahu Aril dan Oktober berisi tulisan yang diangkat dari bidang
Ilmu Komunikasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada para pakar selaku Mitra Bestari yang
telah berkenan menjadi reviewer dalam
jurnal Communication Volume 8 Nomor 2, Oktober 2017
Daftar Mitra Bestari :
Prof. Deddy Mulyana, Ph.D., M.A
(Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung)
Dr. Turnomo Rahardjo
(Universitas Diponegoro, Semarang)
Dr. Basuki Agus Suparno
(Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta)
Dr. Irwa R. Zarkasi
(Universitas Al-Azhar, Jakarta)
Denik Iswardani Witarti, Ph.D
(Universitas Budi Luhur, Jakarta)

DAFTAR ISI

COMMUNICATION

ISSN 2086 – 5708

Volume 8, Nomor 2 Oktober 2017
KOMUNIKASI PERSUASIF IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI TELEVISI
TENTANG EDUKASI KANKER
Daniel Handoko, Velda Ardia, Oktaviana Purnamasari

1

WORD OF MOUTH UNTUK MEMPERKUAT BRAND POSITIONING “THE HOUSE
OF RAMINTEN SEBAGAI ANGKRINGAN “TRADISIONAL MODERN” DI
YOGYAKARTA
20
Fitria Ayuningtyas, Uljanatunnisa
STRATEGI PROGRAMMING DALAM PENGEMASAN PROGRAM “HAFIZ
INDONESIA 2015” RCTI UNTUK MEMPEROLEH RATING SHARE TINGGI
Haronas Kutanto

41

PENGELOLAAN KESAN CALON GUBERNUR BANTEN “WAHIDIN HALIM”
PADA MEDIA ONLINE TWITTER DAN FACEBOOK
64
Khaerul Azmi
INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI 9 PROGRAM UNGGULAN
PEMERINTAH
88
(Studi Kasus pada Bagian Hubungan Masyarakat Kementrian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Instagram @kemenkopUKM)
Lusyane Margaretha, Dini Maryani Sunarya
NILAI-NILAI ISLAM DAN KERAGAMAN BUDAYA MELAYU
DALAM SITUS WWW.MELAYUONLINE.COM
Eni Maryani, Detta Rahmawan

106

MODEL KOMUNIKASI KAMPANYE PENGGALANGAN DANA OLEH
PERUSAHAAN PENYIARAN TELEVISI UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN
KEMANUSIAAN
123
Dwi Firmansyah, Eka Perwitasari Fauzi

KOMUNIKASI PERSUASIF IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI TELEVISI
TENTANG EDUKASI KANKER
Daniel Handoko1, Velda Ardia2, Oktaviana Purnamasari3
Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail : danielhandoko82@gmail.com1, veldaardia@gmail.com2,
oktavianapurnamasari@gmail.com3
ABSTRACT
Cancer is the one of the highest killers in the world. In Indonesia, the prevalence of this disease
is increasing from year to year. To reduce the number of cancer patients, the Ministry of Health
has a variety of efforts, such as education to the public through Public Service Announcement
(PSA) on television. PSA is needed primarily to mobilize the community to change behavior to
a more positive direction as desired by the communicator. It takes proper persuasive
communication so that the PSA can perform its function to influence people to change their
behavior in a positive direction. This persuasive effort becomes interesting to be studied
considering persuasive communication is related to various aspects, such as attitude, behavior
and knowledge of target audience.
In the context of cancer education, persuasive communication is needed to convince people to
be more concerned about cancer by implementing a healthy lifestyle so that cancer can be
prevented. This study aims to find how persuasive communication in cancer education PSA
could support behavior change in society. The research method used is case study using
qualitative descriptive, trough data collection procedure of FGD (Focus Group Discussion).
The research was conducted in Cirendeu, Ciputat. Data survey was obtained from the students
of the University of Muhammadiyah Jakarta who became informers. The data is analyzed
qualitatively which is then interpreted and presented in the form of a description or narrative
followed by conducted theoretical interpretation to give meaning to the result of the research
that has been done.
Result of this study indicates that behavior of the target audience towards the PSA is quite
positive. Some of informants like the storyline and animation aproach, but the weakness is the
information in the PSAis less detailed. Information in persuasive communication of PSA seeks
to change the pattern of community to be healthier where early examination or detection is
needed as a form of prevention. Through PSA, public awareness of cancer can be increased to
persuade people to be willing to prevent cancer.
Keywords: Persuasive Communication, Public Service Ads, Cancer Education

ABSTRAK
Kanker adalah salah satu pembunuh tertinggi di dunia. Di Indonesia, prevalensi penyakit ini
meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengurangi jumlah penderita kanker, Kementerian
Kesehatan memiliki berbagai upaya, seperti edukasi ke masyarakat melalui Public Service Ads
(ILM) di televisi. ILM sangat dibutuhkan terutama untuk memobilisasi masyarakat agar
mengubah perilaku ke arah yang lebih positif seperti yang diinginkan oleh komunikator.
Dibutuhkan komunikasi persuasif yang tepat sehingga ILM dapat menjalankan fungsinya untuk
mempengaruhi orang untuk mengubah perilaku mereka ke arah yang positif. Upaya persuasif
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ini menjadi menarik untuk dipelajari mengingat komunikasi persuasif terkait dengan berbagai
aspek, seperti sikap, perilaku, dan pengetahuan khalayak sasaran.
Dalam konteks pendidikan kanker, komunikasi persuasif sangat dibutuhkan untuk meyakinkan
masyarakat agar lebih peduli terhadap kanker dengan menerapkan gaya hidup sehat sehingga
kanker bisa dicegah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi
persuasif dalam pendidikan kanker pada ILM dapat mendukung perubahan perilaku
masyarakat.
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif kualitatif, melalui prosedur
pengumpulan data dalam wawancara mendalam dan FGD. Penelitian dilakukan di Cirendeu,
Ciputat. Survei data diperoleh dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang
menjadi informan. Data dianalisis secara kualitatif yang kemudian ditafsirkan dan disajikan
dalam bentuk deskripsi atau narasi diikuti dengan dilakukan penafsiran teoritis untuk memberi
makna pada hasil penelitian yang telah dilakukan.
Dari analisis data penelitian diperoleh hasil bahwa perilaku khalayak sasaran terhadap ILM
cukup positif, di mana beberapa informan menyukai alur cerita iklan dan pendekatan animasi
yang digunakan dalam ILM edukasi kanker. Namun kelemahannya adalah informasi pada iklan
ILM sering kali kurang detail. Informasi dalam komunikasi persuasif ILM berupaya untuk
mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat di mana pemeriksaan atau deteksi dini
diperlukan sebagai bentuk pencegahan. Melalui ILM, kesadaran masyarakat akan kanker dapat
ditingkatkan guna memersuasi masyarakat untuk bersedia melakukan pencegahan terhadap
penyakit kanker.
Kata kunci: Komunikasi Persuasif, Iklan Layanan Masyarakat, Edukasi Kanker,
Perubahan Perilaku
PENDAHULUAN
Iklan layanan masyarakat atau ILM

dibuat sedemikian rupa sehingga mampu

memiliki tugas yang lebih rumit, yakni

mengakomodasi berbagai aspek dalam diri

membujuk khalayak sasaran untuk mau

khalayak sasaran tersebut. Harapannya,

mengubah perilaku. Dari perilaku yang

tingkat resistensi khalayak sasaran terhadap

sebelumnya tidak atau kurang baik, menjadi

pesan iklan dalam ILM dapat diperkecil

perilaku

yang

atau diminimalkan. Hal ini karena sikap dan

Dalam

keyakinan diri, serta lingkungan sekitar

tataran ini, ILM dituntut untuk menjalankan

biasanya memberikan pengaruh terhadap

fungsinya

perilaku seseorang.

diinginkan

yang
oleh

positif

seperti

komunikator.

sebagai

sebuah

bentuk

Salah satu isu penting yang sering

komunikasi persuasif.
sasaran

kali dianggap mendesak untuk disampaikan

memiliki keyakinan, sikap, nilai, dan

kepada masyarakat adalah berkaitan dengan

kebutuhan yang berbeda (Venus, 2004: 98-

masalah kesehatan. Demikian penting dan

108), maka desain pesan dalam ILM harus

luasnya masalah kesehatan ini sehingga

Mengingat

khalayak
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Kementerian Kesehatan RI secara teratur

Angka

kematian

oleh

kanker

untuk

cenderung meningkat. Pada 1984 kanker

mengedukasi dan mempersuasi masyarakat.

masih menempati urutan ke-6 penyebab

Tema kesehatan yang diangkat dalam ILM

kematian di Indonesia, namun saat ini telah

cukup beragam, mulai dari edukasi tentang

bergeser ke urutan ke-5. Hal tersebut

pencegahan penyakit kanker, ajakan untuk

diperkirakan akan terus meningkat sesuai

pentingnya melakukan imunisasi pada

dengan penambahan angka kejadian kanker

anak-anak, hingga ajakan untuk berhenti

bila

merokok yang sangat berbahaya bagi

melakukan deteksi dini pada masyarakat.

menayangkan

ILM

di

televisi

tidak

kesehatan.

promosi

seperti

Penderita kanker rata-rata datang

Berkaitan dengan edukasi mengenai
kanker,

dilakukan

pemerintah

untuk

atau bahkan akhir sehingga pengobatannya

memberikan perhatian secara lebih serius

menjadi lebih kompleks dan memakan

dikarenakan kian meningkatnya jumlah

biaya yang tidak sedikit. Padahal, apabila

penderita kanker di Indonesia. Berdasarkan

deteksi

data Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

peluang kesembuhan pasien akan jauh lebih

pada 2012 menyebutkan, prevalensi kanker

tinggi

mencapai 4,3 banding 1.000 orang. Padahal

dikeluarkan

data

menyebutkan

Penyakit kanker sebenarnya bisa dihindari

prevalensinya 1 banding 1.000 orang.

dengan pola hidup sehat yang terdiri dari

Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan

pola makan sehat, olahraga, dan istirahat

Serikat Pengendalian Kanker Internasional

cukup. Pola hidup sehat ini jika diterapkan

(UICC)

dengan

sebelumnya

memprediksi,

perlu

berobat dalam kondisi stadium menengah

akan

terjadi

kanker

dan

dilakukan

biaya
juga

sejak

pengobatan
tidak

terlalu

sungguh-sungguh

peningkatan lonjakan penderita kanker

eliminasi penyakit kanker.

sebesar 300% di seluruh dunia pada 2030.

Umumnya,

bisa

masyarakat

dini,

yang
besar.

meng-

belum

Dari jumlah tersebut, 70% berada di negara

terlalu peduli untuk menjaga kesehatan,

berkembang seperti Indonesia. Bahkan di

hingga

beberapa daerah prevalensi tersebut lebih

Diperlukan upaya yang terus-menerus dan

tinggi, seperti 7,4 per 1.000 penduduk di

konsisten untuk menyadarkan masyarakat

Jakarta, 8,1 per 1,000 di Jawa Tengah, dan

agar peduli pada penyakit kanker. Dalam

9,6 per 1.000 penduduk di DI Yogyakarta.

hal ini, Kementerian Kesehatan RI selain

akhirnya

membentuk
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terdeteksi

Komite

kanker.

Penanggulangan

3

untuk

target audience tidak mampu karena

menanggulangi dan memecahkan berbagai

pengemasan pesan yang kurang jelas,

masalah terkait kanker.

terlalu

Kanker

Nasional

Kementerian

(KPKN)

penyampaiannya,

juga

bahkan terlalu cepat sehingga sulit dicerna.

pencegahan

ILM bertema kesehatan, terutama

penyakit kanker, baik melalui penerapan

terkait dengan edukasi tentang kanker

pola hidup sehat maupun dengan deteksi

menarik

dini kanker. Edukasi tersebut salah satunya

pencegahan penyakit kanker merupakan

dilakukan melalui komunikasi persuasif

masalah yang kompleks dan membutuhkan

dalam bentuk ILM. Sayangnya, mengajak

tanggung jawab bersama antara pemerintah

masyarakat yang menjadi target audience

dan seluruh elemen masyarakat. ILM

ILM untuk mengubah perilaku ke arah

merupakan

positif bukanlah hal yang sederhana. Sering

menggerakkan masyarakat agar bersedia

kali komunikator tidak memahami apa yang

mengubah perilaku ke arah yang positif

ada di benak target audience serta

dalam

hambatan apa yang menghalangi mereka

Departemen

untuk melakukan sebuah perubahan.

meningkatkan

melakukan

edukasi

Kesehatan

bertele-tele

cara

untuk

dikaji

salah

hal

mengingat

satu

kesehatan.

alat

untuk

Sesuai

Kesehatan,
derajat

misi
untuk

kesehatan

pesan,

masyarakat

melalui

endorser yang memiliki peran cukup vital

masyarakat

termasuk

sebagai penyampai pesan juga tidak dipilih

masyarakat madani, komunikasi persuasif

secara tepat. Hal ini dapat dilihat dari

melalui ILM seharusnya mampu menjaring

banyaknya ILM yang di-endorse oleh para

partisipasi masyarakat agar mereka turut

pejabat atau petinggi departemen terkait.

andil melakukan pola hidup sehat.

Tidak

hanya

elemen

Jika pejabat tersebut memang seorang

Karena

itulah

swasta

tim

pengusul

memandang

audience, maka seperti yang diungkapkan

komunikasi persuasif yang dapat diterapkan

Kotler dan Lee di atas, ILM akan lebih

pada ILM bertema kesehatan khususnya

mudah memersuasi masyarakat. Namun

ILM kesadaran tentang kanker. Temuan

jika

persuasif

dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi

dalam ILM tersebut belum dapat terwujud.

pijakan dalam menciptakan ILM kesadaran

Jangankan mengubah perilaku, mengingat

tentang kanker yang mampu menggerakkan

pesan yang disampaikan saja terkadang

masyarakat untuk mendukung perubahan

komunikasi
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diteliti

dan

tokoh yang cukup “didengar” oleh target

sebaliknya,

perlu

pemberdayaan

sebuah

4

perilaku ke arah positif, yakni peduli pada

bagi

penyakit kanker dan kemudian bersedia

khususnya

melakukan tindakan (action) agar terhindar

komunikasi persuasif dan Iklan Layanan

dari kanker. Harapannya, jika masyarakat

Masyarakat (ILM) sebagai bagian dari

semakin peduli dengan kanker maka

kampanye

kesadaran untuk melakukan pola hidup

marketing). Sedangkan manfaat praktis,

sehat

juga

hasil penelitian ini dapat diaplikasikan

meningkat sehingga mampu menurunkan

untuk melihat komunikasi persuasif yang

angka penderita kanker di Indonesia.

bisa menjadi pijakan saat akan membuat

Berdasarkan latar belakang penelitian yang

ILM

telah dipaparkan, maka rumusan masalah

mendukung perubahan perilaku masyarakat

dalam

adalah:

agar lebih peduli terhadap penyakit kanker

“Bagaimanakah komunikasi persuasif iklan

dan mau melakukan pola hidup sehat agar

layanan masyarakat di televisi untuk

terhindar dari penyakit kanker.

dan

deteksi

dini

penelitian

kanker

ini

pengembangan

ilmu

berkaitan

pemasaran

edukasi

kanker

komunikasi

dengan

sosial

yang

teori

(social

mampu

meningkatkan kesadaran tentang kanker
yang

mampu

mendukung

perubahan

TINJAUAN LITERATUR
Komunikasi Persuasif

perilaku?”
Adapun tujuan khusus penelitian

KomunikasiPersuasif

diperlukan

adalah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi

untuk menggerakkan orang agar mau

perilaku khalayak sasaran terhadap ILM

mengubah perilaku mereka sesuai dengan

edukasi

Kementerian

yang diinginkan oleh komunikator. Simon

Kesehatan; 2) Menganalisis faktor-faktor

(1976) dalam Dainton dan Zelley (2004:

yang mempengaruhi khalayak sasaran

104)

untuk mengubah perilaku setelah melihat

berikut: Persuasionis typically defined as

tayangan ILM bertema kesehatan dari

“human communication that is designed to

Kementerian Kesehatan, 3) Menguraikan

influence others by modifying their beliefs,

komunikasi persuasif untuk menciptakan

values, or attitudes”

kanker

dari

tentang edukasi kanker yang mampu

mendefinisikan

persuasi

sebagai

Terdapat empat Teori Persuasi

mendukung perubahan perilaku masyarakat

yakni:

ke arah positif.

Elaboration likelihood model, Cognitive

Manfaat

teoritis,

yaitu

hasil

penelitian ini dapat memberikan kontribusi
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Judgment

Theory

likelihood

model

komunikator

dan

beranggapan

yang

komunikasi
mempertimbangkan

keduanya), isyarat dari sekeliling harus

Elaboration

digunakan.

bahwa
3.

Cognitive Dissonance Theory

akan

melakukan

persuasif

harus

Teori ini menjelaskan persuasi sebagai

audience

respons postreactive dari keyakinan

target

sebelum menyusun pesan. Berikut adalah

dan

penjelasan singkat dari keempat teori

Individu lebih memilih untuk menjaga

tersebut:

konsistensi

1.

yang

antara

inkonsisten.

keyakinan

dan

Social Judgment Theory

perilaku.

Menurut teori ini sikap target audience

mengambil

saat ini merupakan hal yang penting

ketidaksesuaian

karena mengirimkan pesan yang jatuh

dengan mengusulkan solusi, produk,

pada area penolakan (latitude of

atau tindakan yang mencoba untuk

rejection) dari si penerima tidak akan

menutup kesenjangan antara keyakinan

menghasilkan persuasi yang sukses.

yang kongruen dengan perilaku.

Persuasi yang sebenarnya atau “true

2.

tindakan

4.

Komunikator

dapat

keuntungan

dari

penerima

pesan

Narrative Paradigm

persuasion” hanya akan terjadi ketika

Merupakan

pesan persuasif berada dalam area non

narasi persuasi melalui lensa deskriptif.

commitment

Artinya,

(latitude

of

non

pandangan

persuasi

tidak

paradigma

memiliki

commitment) dari si penerima (yang

banyak proses rasional, sebagaimana

berarti si penerima pesan belum

proses emosional yang berpijak pada

memiliki

atau

storytelling. Yang penting, narasi harus

berada dalam area penerimaan (latitude

memiliki kecocokan dan logika alasan

of acceptance) si penerima pesan.

yang baik agar mampu mempengaruhi

Elaboration likelihood model

target audience. (Dainton dan Zelley,

Teori ini juga menekankan pentingnya

2004: 104-12).

preferensi

apapun)

mengetahui target audience. Dalam
kasus ini, penerima pesan harus

Landasan Konsep Komunikasi Persuasif

termotivasi dan mampu mengolah

Ketika melakukan persuasi, perhatian

pesan secara objektif dan rinci. Ketika

kita dapat terpusat pada upaya mengubah

target audience tidak termotivasi atau

atau memperkuat sikap atau kepercayaan

tidak dapat memproses pesan (atau

sasaran persuasi, atau pada upaya mengajak
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mereka untuk bertindak dengan cara

persuasif terjadi, sampai akhirnya

tertentu. Dari penjelasan tersebut, terdapat

individu memutuskan setuju atau

tiga konsep yang perlu kita uraikan yaitu:

tidak setuju terhadap objek sikap.

1.

Sikap

b. Sasaran

Sikap

adalah

suatu

kecenderungan

untuk

dengan

tertentu.

aspek

afektif

dalam

komunikasi persuasif

berperilaku

Pada bagian ini proses afektif atau

Melalui

emosi yang akan dijadikan pokok

komunikasi persuasif, seorang receiver

bahasan. Ketika pesan persuasi

(penerima pesan) dapat berubah sikap

disampaikan, pesan tersebut akan

karena paparan informasi dari sender

menyentuh

(pengirim pesan). Menurut Martin

aspek emosi individu yang dijadikan

Fishbein,

suatu

sasaran persuasi. Pavlov dalam

kecenderungan untuk memberi reaksi

prinsip classical atau respondent

yang

tidak

conditioning mengemukakan bahwa

menyenangkan, atau netral terhadap

seseorang akan bersikap positif

suatu objek atau sebuah kumpulan

terhadap objek yang sering disajikan

objek.

sikap

bersamaan dengan stimulus positif,

tersebut meliputi aspek dasar sikap

begitu pun sebaliknya, seseorang

manusia yaitu aspek afektif (kesukaan

akan bersikap negatif terhadap

atau perasaan terhadap suatu objek),

objek yang disajikan bersamaan

kognitif (keyakinan terhadap sebuah

dengan stimulus negatif. Prinsip

objek),

perilaku

tersebut berkaitan dengan proses

(tindakan terhadap objek) dengan

afektif seseorang ketika menerima

uraian sebagai berikut:

pesan.

cara

sikap

adalah

menyenangkan,

Sasaran

dan

a. Sasaran

perubahan

motorik

aspek

/

kognitif

dalam

c. Sasaran

dan

aspek

mempengaruhi

motorik/perilaku

komunikasi persuasif

dalam komunikasi persuasif

Dalam proses ini, pesan yang

Tensi disonansi memotivasi kita

berkaitan

sikap

untuk berubah, baik perilaku kita

disampaikan kepada individu, agar

atau keyakinan kita dalam upaya

ia bersedia menyetujui ide-ide yang

untuk

termuat

tertekan.

dengan

dalam

objek

pesan

tersebut.

Proses kognitif berjalan saat proses
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besar perbedaan di antara perilaku

diamati. Perilaku merupakan tindakan

dan keyakinan kita, maka semakin

dari sikap kita terhadap sesuatu. Seperti

tinggi besarnya disonansi yang akan

perilaku membuang sampah pada

kita rasakan. Perubahan sikap dapat

tempatnya

terjadi karena adanya keinginan

tindakan yang terlihat dari orang yang

seseorang

memiliki sikap sadar akan kebersihan.

untuk

menghilangkan

merupakan

salah

satu

keadaan
ketidakcocokan/ketidaknyamanan.
2.

Iklan Layanan Masyarakat

Kepercayaan

Iklan

Kepercayaan adalah rasa yakin
akan

adanya

merupakan proses penyampaian informasi

Kepercayaan

khalayak melalui media periklanan agar

percampuran

pengetahuannya bertambah, menumbuhkan

observasi pengalaman, bukti dari pihak

kesadaran sikap dan perubahan perilaku

kedua, juga motivasi yang kompleks.

masyarakat

Martin Fishbein mengatakan bahwa

disampaikan, serta mendapatkan citra yang

kepercayaan adalah hipotesis bahwa

baik di benak masyarakat (Pujiyanto, 2013:

suatu objek itu ada dan bahwa

11).

timbul

akibat

dari

hubungan yang terjadi di antara objek
dengan
yang

pertimbangan
lainnya.

objek-objek

Sehingga

menurut

terhadap

masalah

yang

Sementara itu, menurut Lee dan
Johnson (2004: 9) ILM atau dalam bahasa
inggris dikenal sebagai public service

dua

advertising (PSA) adalah jenis periklanan

kepercayaan yaitu kepercayaan kepada

yang dilakukan oleh suatu organisasi

objek dan kepercayaan tentang objek.

komersial

Kepercayaan kepada objek seperti

(pemerintah) untuk mencapai tujuan sosial

Fulan

atau

definisi

3.

(ILM)

yang bersifat persuasif atau mendidik

sesuatu.

atau

masyarakat

akan

kebenaran

sesuatu

layanan

tersebut,

sedang

terdapat

mengalami

cedera.

maupun

sosio-ekonomis.

non-komersial

“Periklanan

Kepercayaan tentang objek seperti

pelayanan masyarakat dirancang untuk

cedera yang dialami Fulan tidak akan

beroperasi untuk kepentingan masyarakat

berlangsung lama.

dan

Perilaku

masyarakat”. Bila ditinjau dari proses

mempromosikan

kesejahteraan

Perilaku dalam persuasi mengacu

komunikasi, tugas ILM adalah: (1) untuk

pada tindakan yang jelas atau dapat

menimbulkan kesadaran masyarakat, (2)
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memberi

pemahaman

informasi

agar

perbandingan

atau

evaluasi,

dan

masyarakat yang belum menyukai atau

menentukan apa yang dilakukan orang lain

tidak

untuk

dalam menghadapi masalah yang sama juga

mempelajarinya, (3) langkah keyakinan

belajar dari pengalaman mereka untuk

atau

menetapkan rencana dan keputusan pada

menyukai

sikap,

dapat

yaitu

dirayu

bagaimana

agar

masyarakat memiliki niat untuk membaca

waktu yang akan datang.

atau melihat, (4) tahap tindakan, kadang

Objek

yang

diteliti

Kesehatan

adalah

ILM

RI

yang

masyarakat sudah terbiasa dengan pesan

Departemen

yang diinformasikan pada media tertentu,

ditayangkan pada 2015, yakni ILM tentang

lain halnya ILM yang tampilannya beda,

Edukasi Kanker. Terdapat tiga versi yang

hingga akhirnya mengadakan tindakan atau

diteliti, yakni versi Pemeriksaan Inspeksi

langkah baru untuk mengikuti apa yang

Visual Asam Asetat durasi 30 detik, versi

diinformasikan (Pujiyanto, 2013: 93-94).

Animasi Cara Cegah Kanker dengan
Cerdik. durasi 30 detik, dan versi Animasi

METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan

penelitian

Cara Cegah Kanker dengan Cerdik durasi
ini

60 detik. Versi Pemeriksaan Inspeksi

menggunakan metode studi kasus melalui

Visual

pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif

menggunakan pendekatan endorser tenaga

kualitatif

merupakan

digunakan

untuk

Asam

Asetat

diambil

karena

metode

yang

kesehatan dan ibu-ibu anggota Organisasi

membedah

suatu

Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja. Versi

fenomena di lapangan. Penelitian deskriptif

ini

kualitatif

yang

untuk mengetahui manakah yang lebih

menggambarkan dan menjabarkan temuan

menarik bagi khalayak sasaran untuk

di lapangan.

mendukung perubahan perilaku terkait

adalah

metode

Metode deskriptif kualitatif hanyalah
memaparkan

situasi

atau

peristiwa.

dibandingkan dengan versi animasi,

dengan kesadaran akan penyakit kanker.
Selain itu juga akan diteliti dari sisi durasi,

Penelitian dengan metode ini tidak mencari

manakah

atau menjelaskan hubungan, tidak menguji

khalayak sasaran, ILM berdurasi 30 detik

hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian

atau 60 detik. Penelitian dilakukan pada

deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan

2017

informasi secara aktual dan terperinci,

Jakarta, Cirendeu, Ciputat.

di

yang

lebih

Universitas

mudah

diingat

Muhammadiyah

mengidentifikasikan masalah, membuat
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HASIL PENELITIAN DAN

menceritakan

PEMBAHASAN

melakukan pemeriksaan IVA. Iklan ditutup

Identifikasi Perilaku Khalayak Sasaran

dengan ibu-ibu anggota Organisasi Aksi

Terhadap ILM

Solidaritas

Guna memperoleh dan mengumpulkan
data, dilakukan focus group discussion
(FGD) yang dilaksanakan pada Sabtu, 29

bahwa

Era

istrinya

Kabinet

sudah

Kerja

yang

bersama-sama menyerukan kepada pemirsa
untuk cek IVA sekarang juga.
Berdasarkan

hasil

FGD,

perilaku

Juli 2017 di Gedung FISIP Universitas

khalayak sasaran terhadap ILM versi

Muhammadiyah Jakarta. Peserta FGD

pertama

terdiri dari sembilan orang mahasiswa

tersebut cukup informatif, namun kurang

semester

secara

detil. Informatif yang dimaksud di sini

informan.

adalah cukup bisa memberikan informasi

Terdapat tiga versi ILM tentang edukasi

kepada mereka bahwa saat ini untuk

kanker yang

pencegahan kanker leher rahim dapat

purposive

akhir
untuk

yang

dipilih

menjadi

diputarkan

dalam

FGD

rata-rata

melalui

menganggap

deteksi

dini

ILM

tersebut secara berurutan, yakni ILM versi

dilakukan

IVA.

Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat

Sedangkan ILM dianggap kurang detil

durasi 30 detik, versi Animasi Cara Cegah

karena tidak adanya gambaran secara

Kanker dengan Cerdik durasi 30 detik, dan

spesifik tentang IVA. Iklan juga dianggap

versi Animasi Cara Cegah Kanker dengan

cocok untuk edukasi, dianggap mampu

Cerdik durasi 60 detik.

memberikan informasi namun tidak secara

Versi pertama yang diputarkan yakni

terperinci. Alur cerita dianggap sudah baik

Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat

namun durasinya terlalu pendek untuk

diambil karena menggunakan pendekatan

dapat memuat semua pesan yang ingin

endorser tenaga kesehatan dan ibu-ibu

disampaikan.

anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era

Meskipun dianggap cukup informatif,

Kabinet Kerja. Versi ini menggunakan

namun ILM ini dianggap oleh informan

pendekatan slice of life yang diawali dengan

masih memiliki kelemahan, yakni videonya

pemaparan bahaya kanker leher rahim oleh

kurang menarik. Endorser tenaga kesehatan

seorang tenaga kesehatan wanita. Adegan

yang muncul di awal tidak terlalu diingat

berikutnya menceritakan seorang tukang

karena pesannya terlalu singkat. Namun

ojek yang mengajak penumpang wanitanya

kalimat yang

untuk melakukan pemeriksaan IVA, dan

kesehatan yakni, “Kanker leher rahim
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menyebabkan satu perempuan Indonesia

merupakan endorser yang trustable atau

meninggal setiap satu jam” cukup membuat

dapat

beberapa

pesan

sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia

tersebut karena merasa takut akan bahaya

medis. Sedangkan ibu-ibu pejabat sebagai

kanker leher rahim.

endorser yang berada di akhir iklan tidak

informan

mengingat

dipercaya

untuk

menerangkan

endorser,

disukai karena dianggap tidak relevan.

beberapa informan beranggapan tukang

Selain itu, running text yang berada di

ojek dianggap sebagai endorser yang paling

bawah iklan dan muncul sejak awal hingga

menarik. Hal ini menyiratkan bahwa

akhir iklan dianggap mengganggu dan

informan lebih menyukai endorser yang

memecah

dianggap

mencerna pesan yang disampaikan oleh

Dari

sudut

dekat

pandang

dan

akrab

dengan

keseharian mereka. Meskipun mereka juga

konsentrasi

informan

untuk

endorser.

menyatakan bahwa dokter dan tenaga medis

Gambar 1. Tenaga kesehatan sebagai endorser pada ILM versi Pemeriksaan Inspeksi Visual
Asam Asetat
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Gambar 2. Tukang ojek sebagai endorser pada ILM versi Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam
Asetat

Gambar 3. Ibu-ibu dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja sebagai endorser

Untuk mengetahui manakah yang lebih

sisi durasi, manakah yang lebih mudah

menarik bagi khalayak sasaran untuk

diingat khalayak sasaran, ILM berdurasi 30

mendukung perubahan perilaku terkait

detik atau 60 detik.

dengan kesadaran akan penyakit kanker,

Pada pemutaran ILM kedua, informan

versi ini akan dibandingkan dengan versi

menyaksikan ILM versi Animasi Cara

animasi,. Selain itu juga akan diteliti dari

Cegah Kanker dengan Cerdik durasi 30

Communication VIII, Nomor 2, Oktober 2017
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detik. Setelah iklan kedua diputar, rata-rata

tampilan iklan yang energik dan semangat

informan menyatakan bahwa ILM dengan

melalui tokoh Kancil sebagai endorser

pendekatan animasi tersebut cukup menarik

mampu membuat iklan ini terlihat menarik

karena pesan dapat dipahami serta mudah

di mata para informan.

diingat. Berikut pernyataan dari salah satu

“Lebih menarik (yang kedua)

informan.

karena rasa takutnya jadi kurang,

“Ringkas, menarik, dan jelas.

tetapi bukan berarti kita tidak mau

Tidak seram gambarnya, lebih ke

untuk

control management, solusi yang

pasti ada tetapi kita sudah dikasih

langsung

solusi

untuk

pencegahan.

untuk

Ketakutan

pencegahan.

Sekali lihat kita langsung ingat

Walaupun singkat, iklan kedua ini

dan lebih menarik yang ini, lebih

mudah dipahami dan model iklan

detil aja.”

ini lebih energik, semangat, jadi

Selain itu, iklan kedua juga dianggap
mampu

pencegahan.

memberikan

pencegahan

penyakit

solusi
kanker

untuk

seperti ngasih pencegahan dari
virus.”

serta

Communication VIII, Nomor 2, Oktober 2017
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Gambar 4 dan 5. ILM versi Animasi Cara Cegah Kanker dengan Cerdik

Kemudian ketika ditanyakan apakah

pola hidup sehat yang disingkat dengan

iklan animasi ini cocok untuk edukasi

“CERDIK” yakni: 1) cek rutin kesehatan 2)

penyakit

enyahkan asap rokok 3) rajin olahraga 4)

kanker,

rata-rata

informan

menjawab cocok.
“Iya

diet seimbang 5) istirahat cukup 6) kelola
cocok

banget.

Karena

solusi, pesannya dapet, kalau

stres. Berikut adalah petikan pendapat
informan:

dari segi tampilan, ya lucu, lebih

“Saya juga tidak tahu kancil itu

menarik, dan tidak bikin stres.”

ngapain, tapi pas di terakhirnya

Kancil sebagai endorser juga dianggap
mampu mewakili pesan iklan yang ingin

dikasih tahu ’cerdik‘ baru sadar
kancil itu kan cerdik.”

disampaikan, yakni cegah kanker dengan

Gambar 6. Kancil sebagai endorser mampu merepresentasikan kata “CERDIK”
yang digunakan sebagai akronim cara pencegahan kanker
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Faktor-Faktor

yang

Mempengaruhi

perempuan di Indonesia tiap jam meninggal

Khalayak Sasaran untuk Mengubah

karena kanker leher rahim ternyata cukup

Perilaku

berhasil memersuasi khalayak sasaran

Melalui Komunikasi Persuasif

untuk

Setelah melihat ILM versi pertama,
informan

wanita

terpengaruh

untuk

melakukan pemeriksaan. Pernyataan dari

melakukan

pencegahan

kanker

melalui deteksi dini. Para informan wanita
mengaku bahwa mereka ketakutan setelah
melihat bagian awal dari iklan ini.

tenaga kesehatan di awal iklan yang

“Saya terdorong memeriksa dan

menyebutkan bahwa, “Kanker leher rahim

ada ketakutan. Saya rasa setiap wanita

menyebabkan satu perempuan Indonesia

memiliki

meninggal setiap satu jam” membuat

ketakutan seperti saya setelah

informan memiliki ketakutan terhadap

melihat iklan ini.”

kanker leher rahim dan berpikiran untuk

Sedangkan informan pria terdorong

melakukan

deteksi

dini

melalui

untuk

memberikan

informasi

kepada

pemeriksaan IVA. Hal ini seperti yang

kerabat terdekat untuk melakukan deteksi

diungkapkan

dini kanker rahim melalui pemeriksaan.

oleh

informan

melalui

pernyataannya sebagai berikut:

Seorang informan pria menuturkan bahwa
ia terdorong untuk memberikan informasi

“Kalau secara persuasif sih

tersebut kepada istrinya.

informatif, langsung kepikiran
karena

iklan

tersebut

“Kita

terdorong

untuk

menekankan lebih ke ketakutan

memberikan informasi. Sebelum

kita sebagai perempuan dengan

saya lihat iklan ini juga saya

kata-kata di setiap satu jam ada

ada planning ke istri untuk

yang terkena kanker rahim dan

periksa, pencegahan dini, dan

meninggal. Selama ini tahunya

adanya iklan ini ada tambahan

udah ramai dan ada teman yang

(semakin

mengalami itu.”

untuk diperiksa dan saya sadar

menguatkan

-red)

akan adanya penyakit ini. Istri
Selain slice of life, pendekatan fear

juga kan sudah pernah

arousing atau pemunculan rasa takut
melalui pemaparan fakta bahwa satu orang
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melahirkan dan memang harus

istilahnya banyak banget PSK

diperiksa lagi.”

tiap

Salah satu informan pria bahkan

sosialisasi, penyuluhan, tetapi

terpikir tentang para PSK yang minim

hanya ada tempelan poster saja.

informasi tentang pencegahan kanker

Pencegahan mereka tidak ada

leher rahim ini melalui deteksi dini.

sama sekali. Mereka mikirnya

Menurutnya, para PSK tersebut juga

terkena kanker serviks lalu

rentan terkena kanker leher rahim dan

meninggal dan tidak sampai

selayaknya

periksa ke dokter.”

mendapatkan

informasi

minggu.

Suka

ada

yang lebih banyak mengenai deteksi
dini kanker leher rahim. Hal ini

Komunikasi Persuasif Iklan Layanan

terungkap dari pernyataan berikut:

Masyarakat

untuk

Meningkatkan

Kesadaran tentang Kanker yang Mampu
“Mungkin
tinggal

di

kalau

saya

Jakarta

kan
Barat,

Mendukung

Perubahan

Perilaku

Masyarakat ke Arah Positif

Gambar 7. ILM versi Animasi Cara Cegah Kanker dengan Cerdik
Pada iklan layanan masyarakat

yang memiliki makna tertentu. Hal tersebut

versi kancil sangat jelas terlihat adanya

diharapkan dapat menjadi tips pencegahan

anjuran untuk mengubah pola hidup sehat

masyarakat akan bahaya dari penyakit

seperti yang terlihat dari tagline yang

kanker.

muncul pada iklan tersebut: “CERDIK”,
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Terdapat
persuasif

landasan

dantaranya

adalah

konsep

penumpang wanitanya untuk melakukan

melalui

pemeriksaan IVA. Ia juga menceritakan

komunikasi persuasif pada iklan tersebut

bahwa

diharapkan dapat mengubah sikap karena

pemeriksaan IVA. Seolah-olah sebagian

paparan isi pesan.

masyarakat sudah berperan aktif dalam

Sasaran aspek kognitif dalam

istrinya

sudah

melakukan

kegiatan pencegahan tersebut.

komunikasi persuasif. Dalam iklan tersebut
pesan yang berkaitan dengan objek sikap

SIMPULAN

disampaikan kepada khalayak, agar ia

Berdasarkan hasil pembahasan dan

bersedia menyetujui ide-ide atau anjuran

penelitian maka dapat ditarik beberapa

yang termuat dalam pesan pada iklan

kesimpulan sebagai berikut:

layanan masyarakat tersebut. Seperti halnya

1. Perilaku khalayak sasaran terhadap

iklan pertama juga memberi reaksi yang

ILM tersebut menurut informan cukup

menyenangkan karena informasi penting

informatif, namun ada beberapa yang

yang diterimanya , tidak menyenangkan

menjadi

karena

yang

informasi yang kurang detail. Kedua,

dimunculkan dalam iklan yang pertama

penyajian videonya yang masih kurang

diputarkan

perempuan

menarik. Informan lebih menyukai

Indonesia meninggal setiap satu jamnya

endorser yang dianggap dekat dan

pada iklan pertama.

akrab

dengan

keseharian

mereka

seolah

dapat

mewakili

mereka.

rasa

takut

akan

bahwa

fakta

satu

Kepercayaan muncul karena rasa yakin

kelemahan.

Pertama,

akan adanya sesuatu atau akan kebenaran

Informan menganggap iklan animasi

sesuatu. Kepercayaan timbul akibat dari

ini cocok untuk edukasi penyakit

percampuran observasi pengalaman, bukti

kanker karena pesannya yang jelas dan

yang ditampilkan. Jika dilihat dari Prinsip

mudah dimengerti.

partisipasi khalayak pada iklan layanan

2. Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

masyarakat versi Pemeriksaan Inspeksi

khalayak sasaran untuk melakukan

Visual Asam Asetat.

pemeriksaan karena adanya pernyataan

Khalayak yang dimaksudkan di sini
adalah

masyarakat.

Iklan

layanan

dari tenaga kesehatan di awal iklan
yang menyebutkan bahwa, “kanker

masyarakat tersebut menampilkan adegan

leher

seorang

perempuan Indonesia meninggal setiap

tukang

ojek

yang

mengajak
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satu jam” pendekatan fear arousing

mungkin dengan informasi yang detail agar

atau pemunculan rasa takut melalui

khalayak dapat menangkap pesan tersebut.

pemaparan fakta. Sedangkan informan

Menggunakan endorser yang sesuai dengan

pria terdorong untuk memberikan

target

informasi kepada kerabat terdekat

khalayak

untuk melakukan deteksi dini kanker

seolah mewakili mereka. Pendekatan yang

rahim melalui pemeriksaan. Selain itu,

sesuai salah satunya pendekatan fear

karena adanya informasi yang bersifat

arousing atau pemunculan rasa takut

persuasif untuk mengubah pola hidup

melalui pemaparan fakta cukup mampu

sehat dan pemeriksaan sebagai bentuk

menggugah khalayak untuk lebih peduli

pencegahan.

terkait bahaya penyakit kanker.

3. Pada

komunikasi

layanan

persuasif

masyarakat

untuk

kanker, terdapat landasan

konsep persuasif. Di antaranya adalah
perubahan sikap karena paparan isi
pesan yang disampaikan. Dalam iklan
tersebut pesan yang berkaitan dengan
objek

sikap

disampaikan

merasa

pesan

tersebut,

memiliki

agar

kedekatan,

iklan

meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang

khalayak

kepada

khalayak, agar ia bersedia menyetujui
ide-ide atau anjuran yang termuat
dalam pesan pada iklan layanan
masyarakat tersebut.

SARAN
Berdasarkan hasil dari penelitian dan
pembahasan yang telah dikemukakan,
berikut ada beberapa saran diharapkan
dapat menjadi masukan dan pertimbangan

DAFTAR PUSTAKA
Dainton, Marianne & D Zelley, Elaine.
2004. Applying Communication
Theory for Professional Life: A
Practical Introduction. California:
Sage Publications
Lee, M., & Johnson, C. 2004. Prinsipprinsip Pokok Periklanan dalam
Perspektif Global. Jakarta: Prenada
Media.
Lee, Nancy R & Kotler Philip. 2011. Social
Marketing: Influence Behaviors for
Good. California: Sage Publications
Moleong, Lexy. 2001. Metodologi
Penelitian Kualitatif. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.
Mc Nab Mc Nabb, David. 2002. Research
Methods in Public Administration &
Nonprofit Management: Quantitative
& Qualitative Approaches. M.E.
Sharpe.
Pujiyanto.
2013.
Iklan
Layanan
Masyarakat. Yogyakarta: Penerbit
Andi

dalam pembuatan iklan layanan masyarakat
adalah pesan iklan dapat dibuat semenarik

Communication VIII, Nomor 2, Oktober 2017

18

Jurnal:
The Elon Journal of Undergraduate
Research in Communications, Vol. 4, No. 1,
2013
Journal of Communication 56 S1–S17,
International Communication Association,
2006
Journal of Social Issues, Vol. 56, No. 3,
2000, pp. 527-541
Nanyang Tech University, 2009.Strategic
Social Marketing in Canada: Ten Phases to
Planning and Implementing Cancer
Prevention
and
Cancer
Screening
Campaigns oleh Jennifer Allyson Dooley,
Sandra C. Jones dan Kendra Desmarias
dari, tahun 2009.
Website:
http://www.depkes.go.id/article/view/1301
0100001/profil-visi-dan-misi.html
http://health.kompas.com/read/2013/03/21/
19425358/Penderita.Kanker.di.Indonesia.
Meningkat
http://inacare.org/overview.html
http://health.kompas.com/read/2013/03/21/
19425358/Penderita.Kanker.di.Indonesia.
Meningkat

Communication VIII, Nomor 2, Oktober 2017

19

WORD OF MOUTH UNTUK MEMPERKUAT BRAND POSITIONING “THE HOUSE
OF RAMINTEN SEBAGAI ANGKRINGAN “TRADISIONAL MODERN” DI
YOGYAKARTA
Fitria Ayuningtyas1, Uljanatunnisa2
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
e-mail : fitria.irwanto@upnvj.ac.id1, uljanatunnisa@upnvj.ac.id2
ABSTRACT
Many cities in Indonesia offering all sorts of things that can attract local tourist’s
attraction to come to that city such as the food that serve as culinary tourism or natural tours
that offer an exotic’s view and so forth. Yogyakarta could not separate from culinary tourism,
it means every tourist who came to Yogyakarta would like to try specialty culinary in this area.
One of the famous angkringan culinary in Yogyakarta is The House of Raminten. This place is
very familiar with eccentric angkringan in Yogyakarta. Beside that The House of Raminten is
the only one who has traditional modern’s concept in Yogyakarta. Recognizing the importance
of brand in customer’s mind, Management of The House of Raminten try to develop brand
positioning namely angkringan traditional modern’s concept as strategy to make a
differentiation with their competitors. For both of local tourists and or foreign tourists, The
House of Raminten known thru information from individual to other individual or individual to
group to speed up an information spread widely, called as word of mouth. The purpose of this
research to know the role of word of mouth on strengthening brand positioning in The House
of Raminten. This research used theory: word of mouth’s concept in marketing communication,
target segmentationa and brand positioning. The method of this research used qualitative
method. The results of this research is the role of word of mouth on strengthening brand
positioning very high and strongly although other promotion can strengthen brand positioning
indirectly.
Keywords: word of mouth, strengthening, brand, positioning
Abstrak
Beberap kota di Indonesia menawarkan segala macam hal yang bisa menarik daya tarik
wisata lokal untuk sampai ke kota yang akan dituju, seperti makanan yang berfungsi sebagai
wisata kuliner atau wisata alam yang menawarkan pemandangan eksotis dan sebagainya.
Yogyakarta tidak bisa lepas dari wisata kuliner, artinya setiap wisatawan yang datang ke
Yogyakarta ingin mencoba kuliner khas di daerah tersebut. Salah satu kuliner angkringan yang
terkenal di Yogyakarta adalah The House of Raminten. Tempat ini sangat akrab dengan
angkringan eksentrik di Yogyakarta. Selain itu The House of Raminten adalah satu-satunya
yang memiliki konsep modern tradisional di Yogyakarta. Menyadari pentingnya brand dalam
benak konsumen, Manajemen Rumah Raminten mencoba mengembangkan brand positioning
yaitu konsep tradisional tradisional angkringan sebagai strategi untuk melakukan diferensiasi
dengan kompetitornya. Bagi wisatawan lokal maupun turis mancanegara, The House of
Raminten dikenal melalui informasi dari individu ke individu lain atau individu ke kelompok
untuk mempercepat penyebaran informasi secara luas, disebut dari mulut ke mulut. Tujuan dari

Communication VIII, Nomor 2, Oktober 2017

20

penelitian ini untuk mengetahui peran word of mouth dalam memperkuat brand positioning di
Rumah Raminten. Penelitian ini menggunakan teori: konsep word of mouth dalam komunikasi
pemasaran, segmentasi target dan brand positioning. Metode penelitian ini menggunakan
metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah peran word of mouth untuk memperkuat brand
positioning yang sangat tinggi dan sangat kuat walaupun promosi lainnya dapat memperkuat
brand positioning secara tidak langsung.
Kata kunci: kata dari mulut ke mulut, penguatan, brand, positioning
LATAR BELAKANG
Saat ini berbagai kota di Indonesia

Yogyakarta memang tidak dapat

menawarkan beragam hal yang menarik

dipisahkan dari wisata kuliner, setiap

kepada wisatawan lokal agar datang ke

wisatawan yang datang, menurut Kadis

kota tersebut. Hal-hal yang ditawarkan

Pariwisata

seperti kekhasan suatu makanannya yang

memiliki salah satu tujuan untuk merasakan

dijadikan sebagai wisata kuliner atau wisata

kuliner

alamnya yang menawarkan pemandangan

(http://jogja.tribunnews.com/2016/12/14/le

yang eksotik dan lain sebagainya.

ngth-of-stay-rendah-targetkan-spending-

Kota Yogyakarta merupakan salah

Yogyakarta

Aris

Riyanta,

daerah

ini

Tidak

tinggi-dari-wisatawan?page=2).

satu destinasi utama bagi wisatawan lokal

heran jika akhirnya bisnis kuliner tumbuh

hingga mancanegara, terlebih saat musim

pesat, mulai dari kuliner pinggir jalan

liburan tiba. Tercatat pada Desember 2016

(angkringan) hingga restaurant.

silam, jumlah pengunjung yang datang ke

Angkringan merupakan salah satu

Kota Yogyakarta mengalami peningkatan

ciri khas Kota Yogyakarta. Di tiap sudut

sebesar

15%

kota, sangat mudah menemukan gerobak

(http://jogja.tribunnews.com/2016/12/14/le

dorong dengan penerang lampu petromak di

ngth-of-stay-rendah-targetkan-spending-

pinggir jalan yang menjajakan makanan dan

tinggi-dari-wisatawan?page=1).

minuman. Lazimnya, angkringan berwujud

Keindahan alam, baik gunung maupun

seperti penjelasan sebelumnya. Namun

lautan, serta keramahan masyarakatnya

terdapat

menjadi daya tarik pengunjung untuk

Yogyakarta yang dikenal dengan “The

datang kembali ke tempat ini. Selain itu,

House of Raminten”. Tempat ini familier

ragam kuliner yang ditawarkan dengan

dengan sebutan angkringan nyentriknya

harga ekonomis juga menjadi daya tarik

Yogyakarta dengan ciri khas tradisional

satu

angkringan

di

Kota

lainnya.
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modern yang membedakan angkringan ini

pemilik

dengan angkirngan lainnya.

menunjukan nilai-nilai budaya Jawa yang

The House of

Raminten mengunakan

konsep tradisional modern. Di angkringan

angkringan

berusaha

untuk

ditampilkan melalui interior serta atmosfer
angkringan.

ini, pengunjung akan disuguhkan dengan

Telah

banyak

penelitian

yang

nuansa Jawa mulai dari pelayannya yang

dilakukan di angkringan The House of

menggunakan kemben, rompi, serta jarik

Raminten mengingat bahwa angkringan ini

bercorak batik Jawa hingga interior dan

telah sukses menjadi salah satu wisata

aksesori Jawa seperti bangunan yang

kuliner terbaik di Yogyakarta dan menjadi

didesain dengan arsitektur tradisional dan

suatu icon dari Yogyakarta yang tidak

unik dihiasi kereta, dokar, suatu restoran

pernah lekang dimakan waktu. Beberapa

atau tempat makan tersebut akan sangat

penelitian tersebut membahas citra The

signifikan dan citra yang baik tersebut akan

House of Raminten terhadap keputusan

selalu dipercaya oleh masyarakat pada

pembelian. Selain itu juga penelitian

akhirnya.

terhadap pengaruh atmosfer restoran pada

Maka pada penelitian kali ini,

brand

peneliti tertarik untuk melihat dari sudut

konsumen

pandang

Yogyakarta.

pemasar

didasarkan

pada

dan

image
The

minat

House

Namun

beli

ulang

of

Raminten

dari

beberapa

kesuksesan manajemen The House of

penelitian yang dilakukan terhadap The

Raminten dalam memosisikan diri mereka

House

sebagai

bernuansa

penelitian terkait segmentasi pasar dan

tradisional modern di tengah banyaknya

brand positioning yang telah dilakukan oleh

wisata

manajemen,

angkringan

kuliner

yang

yang

memilih

lebih

of

Raminten,

sehingga

tidak

penting

terdapat

untuk

mengembangkan konsep modern. Selain

mengetahui gambaran terkait segmentasi

itu, konsep tradisional modern, menurut

pasar dan brand positioning yang telah

peneliti, merupakan salah satu kondisi

dilakukan pihak manajemen mengingat

untuk mempertahankan nilai-nilai budaya

kesuksesan angkringan tersebut. Maka

yang semakin tergerus oleh globalisasi

berdasarkan gambaran singkat di atas, topik

dalam

dan

penelitian yang dipilih untuk melakukan

mempraktikkan konsep Bela Negara yang

penelitian dengan judul Word of Mouth

sesungguhnya. Dengan mempertahankan

untuk Memperkuat Brand Positioning The

rangka

menumbuhkan

konsep tersebut, secara tidak langsung,
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House of Raminten sebagai angkringan

pesan tentang sebuah brand ataupun

“Tradisional Modern” di Yogyakarta.

perusahaan.
Karena sifatnya yang menekankan

Rumusan Masalah

komunikasi dua arah, maka penyampaian

Berdasarkan pemaparan di atas,

pesan yang semula dilakukan oleh pemasar

maka rumusan masalah dalam penelitian ini

terhadap konsumen telah berubah menjadi

adalah, “Bagaimanakah word of mouth

komunikasi yang dilakukan oleh konsumen

untuk memperkuat brand positioning The

terhadap konsumen lainnya. Situasi ini

House of Raminten sebagai angkringan

sebenarnya memberikan dampak positif

tradisional modern di Yogyakarta?”

dan negatif bagi seorang pemasar. Di satu
sisi pemasar tidak dapat mengontrol pesan

Tujuan Penelitian

yang disampaikan oleh konsumen, tetapi di

Adapun tujuan dalam penelitian ini

sisi lainnya perusahaan dapat menekan

adalah untuk mengetahui word of mouth

biaya promosi terhadap sebuah brand.

untuk memperkuat brand positioning The

Word of mouth (WOM) merupakan salah

House of Raminten sebagai angkringan

satu strategi pemasaran yang ampuh, selain

tradisional modern di Yogyakarta.

biaya

pengeluaran

rendah

karena

menggunakan konsumen sebagai promotor
TINJAUAN PUSTAKA
Konsep

Word

of

WOM lebih dapat dipercaya dibandingkan
Mouth

dalam

Komunikasi Pemasaran
Kotler

dan

iklan komersial yang ditayangkan melalui
media cetak maupun media online karena

Keller

(2012)

word

of mouth dianggap

hasil dari

mengungkapkan komunikasi pemasaran

pengalaman seorang konsumen sehingga

merupakan

perwakilan

dimana

menimbulkan persepsi terhadap sebuah

perusahaan

dapat

dialog

brand dan terpenting word of mouth

pemangku

dianggap bebas dari berbagai kepentingan.

kepentingan lainnya, tentang penawaran

Secara tak sadar sebenarnya saat ini word of

mereka produk atau layanan serta masalah

mouth

perusahaan lain. Saat ini komunikasi

pemasar dalam memasarkan sebuah produk

pemasaran semakin diminati para pelaku

hingga pada tahap memperkenalkan brand

industri dikarenakan kegiatan komunikasi

sebuah perusahaan.

dengan

pelanggan

suara

membangun
dan

telah

banyak

membantu

para

pemasaran sangat bervariasi mulai dari isi
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Shi dkk (2016) mengungkapkan

3. Tools

adalah

perlengakapan

atau

bahwa word of mouth atau yang disebut

saluran komunikasi yang digunakan

dengan oral komunikasi merupakan salah

oleh talkers dalam menyampaikan

satu faktor yang berperan serta dapat

topics. Tools dalam penelitian ini adalah

mempengaruhi ekspektasi konsumen pada

WOM.

tingkatan tertentu, harapan pada tingkat di

4. Talking part merupakan partisipasi

mana pelanggan ingin mendapatkan produk

orang lain dalam percakapan sebagai

atau pelayanan yang baik. Oleh sebab itu,

upaya

WOM merupakan komunikasi informal,

mengembangkan dan mempertahankan

atau dapat disebut dengan komunikasi yang

sebuah brand.

untuk

membangun

ataupun

terjadi antara konsumen dengan konsumen

5. Tracking adalah pengawasan yang

mengenai sebuah produk baik dari segi

dilakukan oleh pihak perusahaan untuk

produk

mengantisipasi WOM negatif.

ataupun

layanan

jasa,

antara

konsumen mengenai pemasok dan atau
karakteristik layanan produk. Yu & Tang
dalam

Virvilaite

dkk

(2015)

Segmentasi Pasar
Muhammad

Dkk

bahwa

(2011)

mengungkapkan karakteristik dari word of

mengungkapkan

tidak

semua

mouth yaitu (1) menarik dan kegunaan, (2)

konsumen sama, kalimat tersebut dimaknai

dapat mempengaruhi konsumen.

setiap konsumen memiliki perilaku yang

Selain itu untuk mengefektifkan

cenderung berbeda dalam memilih atau

word of mouth, Sernoviz (2012: 19)

memutuskan untuk mengkonsumsi sebuah

mengungkapakn lima hal yang harus

produk. Sehingga

diperhatikan agar word of mouth dapat

pemasar

mengidentifkasi

menguntungkan bagi pemasar, yaitu:

konsumen

tersebut

1. Talkers

sebagai

perilaku

pemasar

harus

seorang

menerapkan strategi segmentasi, strategi

komunikator yang memiliki antusias

tersebut dimaksudkan untuk memudahkan

serta

individu

pemasar menganalisis kondisi pasar dalam

lainnya (teman, keluarga, rekan kerja

ruang lingkup yang kecil, ataupun menjadi

dll).

homogen.

2. Topics

adalah

untuk memudahkan

terkoneksi

dengan

merupakan

pesan

yang

Kasali

dalam

Setiadi

disampaikan oleh talkers (komunikator)

mengungkapkan

terkait sebuah brand.

merupakan proses mengotak-ngotakkan
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pasar yang heterogen ke dalam potensial

juga

konsumen yang memiliki kebersamaan

meningkatkan penjualan penciptaan brand

kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang

dirasa sangat penting, perbedaan sebuah

memiliki

brand dengan pesaingnya akan sangat

respon

membelanjakan

yang

sama

uangnya.

dalam

Berdasarkan

sangat

penting,

memudahkan

maka

pemasar

untuk

untuk

definisi yang diungkapkan oleh Kasali

mendemonstrasikan

tersebut dapat ditarik satu kesimpulan

perbedaan dengan competitor. Kennedy dan

bahwa untuk menyukseskan pemasaran

Soemanagara (2006:109) mengungkapkan

starategi segmentasi sangat diperlukan, hal

bahwa

ini

“pelabelan”, sedangkan Straub dan Attner

disebabkan

heterogen

akan

menentukan

kondisi

pasar

menyulitkan

sasaran

pemasar

dalam

dapat

Kennedy

dan

disebut

serta

juga

Soemanagara

melalui

mengungkapkan bahwa brand is name,

segmentasi pemasar lebih fokus pada satu

symbol, design, or combination og them

jenis

that identifies the good or services of a

konsumen

sehingga

yang

brand

keunggulan

dan

meninggalkan

konsumen lainnya.

company. Untuk melakukan penetrasi pasar

Selain segmentasi, agar semakin

dan memperkuat produk serta layanan

memudahkan pemasar dalam menentukan

adalah

target konsumen yang tepat langkah

branding dimaknai sebagai usaha untuk

selanjutnya

memperkuat

adalah

merancang

target

dengan

melakukan

posisi

produk

branding,

di

benak

market sebuah perusahaan. Target market

konsumen dengan cara menambah ekuitas

dan segmentasi pasar merupakan dua hal

dari nama sekumpulan produk.

yang

tidak

dapat

dipisahkan,

karena

Sedangkan positioning dimaknai

pemasar dengan mudah menentukan target

sebagai

market jika merujuk pada segmentasi pasar

berhubungan dengan bagaimana khalayak

terlebih dahulu. Untuk memahami target

menempatkan suatu produk, merek, atau

market pemasar terlebih dahulu meneliti

perusahaan dalam otaknya di dalam alam

apa yang menjadi kebutuhan ataupun

khayalanya sehingga khalayak memiliki

keinginan

penilaian

konsumen

sehingga

dapat

strategi

tertentu

komunikasi

menurut

yang

Morissan

menciptakan permintaan.

(2010:7). Senada dengan Morissan, Bhat

Konsep Brand Positiong

dan Reddy (1998) dalam Sehrawala (2015)

Tidak

berbeda

dengan

bisnis

mengungkapkan, pada dasarnya positioning

lainnya, brand bagi sebuah bisnis kuliner

bukanlah apa yang dilakukan untuk sebuah
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produk

melainkan

bagaimana

menentukan perkembangan sebuah bisnis

memposisikan sebuah produk dibenak

dalam

masyarakat melalui proses komunikasi.

menyiratkan sebuah ciri khas dari merek

Sehingga

tersebut

sehingga membuat merek tersebut berbeda

dapat

dan menarik dengan merek lainnya. Aaker

memotivasi konsumen untuk melakukan

dalam Saagar dkk (2011) mengungkapkan

pembelian sebuah produk yang secara tidak

bahwa brand positioning sebagai bagian

langsung bertujuan untuk mengidentifikasi,

dari proposisi identitas dan nilai, yang

dan

dasar

secara aktif berkomunikasi dengan target

pemikiran beli yang kuat yang memberi

pasar. Ungkapan tersebut memperkuat

keuntungan serta membuat preposisi merek

bahwasanya dalam situasi bisnis kuliner

nyata atau dirasakan menurut Kapferer

yang semakin kompetitif mau tidak mau

(2012).

mendorong pemasar untuk menciptakan ciri

dari

menimbulkan

pemosisian
persepsi

mengambil

Kapferer

yang

kepemilikan,

dalam

Carlsson

dan

khas

pasar,

agar

Linando (2012) mengemukakan dua tahap

mempengaruhi

dalam positioning, tahap pertama yaitu

konsumen.

memutuskan kategori merek dan tahap

Agar

kedua yaitu menemukan perbedaan merek

terdeskripsikan

yang

maksimalisasi

signifikan

dibandingkan

dengan

melalui

brand

positioning

tersebut

keputusan

sebuah
dengan

mampu
pembelian

brand

dapat

jelas,

terkait

keunggulan-keunggulanya

produk dan merek di pasaran. Maka dapat

dalam pemasaran pada positioning sebuah

disimpulkan bahwa memosisikan sebuah

brand. Kapferer (2008) merumuskan empat

brand di benak konsumen merupakan salah

konsep yang harus diperhatikan oleh

satu

masing-masing

cara

bagi

perusahaan

untuk

pemasar

agar

dapat

mendapatkan keuntungan finansial karena

menciptakan ketepatan posisioning sebuah

acuan bagi konsumen untuk melakukan

brand, yaitu a brand for what benefit

pembelian terhadap satu produk sangat

mengacu pada janji merek dan manfaat

dipengaruhi oleh sebuah brand.

konsumen, a brand for whom yakni

Tidak

heran

banyak

mengacu pada aspek sasaran, reason

perusahaan menempatkan brand dalam

mengacu pada unsur-unsur, faktual atau

agenda prioritas mereka. Kapferer dalam

subjektif, yang mendukung manfaat sebuah

Carlsson

(2012)

merek serta a brand against whom

mengungkapkan bahwa brand positioning

menekankan pada pesaing utama. Pada

dan

jika

Linando
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penelitian ini lebih memfokuskan pada a

pemasar menciptakan posisi brand positif,

brand for what benefit mengacu pada janji

maka untuk menciptakan word of mouth

merek dan manfaat konsumen, artinya

positif, pemasar tentunya memperhatikan

melalui positioning sebuah brand, mampu

lima

menciptakan

Sernizer,

nilai

serta

menjawab

aspek

yang

hal

diungkapkan

tersebut

guna

oleh
untuk

ekspektasi konsumen terhadap sebuah

memperkuat posisi sebuah brand di benak

brand melalui komunikasi dari mulut ke

konsumen.

mulut.

Kapferer bahwa dalam penelitian ini posisi

Merujuk

pada

ungkapan

brand yang dimaksudkan oleh peneliti lebih
2.3 Kerangka Pemikiran
Tax

(2012)

artinya melalui word of mouth dapat

mengungkapkan bahwa pada dasarnya

menjawab ekspektasi konsumen terhadap

word of mouth terdiri dari kategori negatif

sebuah konsep positioning brand dari

dan positif. Kategori tersebut tidak dapat

angkringan The House of Raminten.

dikendalikan oleh pemasar sehingga tugas

Berdasarkan pemaparan di atas, maka

pemasar tidak terletak pada upaya untuk

kerangka pemikiran dalam penelitian ini

mengendalikan persepsi baik dan buruknya

digambarkan sebagai berikut:

sebuah

dalam

brand

Shi

berfokus pada manfaat kepada konsumen

melainkan

dkk

bagaimana

Communication VIII, Nomor 2, Oktober 2017

27

Sumber: Kotler & Keller: 2012, Yu
& Tang dalam Virvialite: 2015 dan
modifikasi peneliti

Komunikasi Pemasaran
The House of Raminten

Media Komunikasi word of mouth
(Sernovitz:2012)

Brand Positioning The House of
Raminten dalam membangun dan
mengembangkan brand positioning
Kotler & Keller (2012)

Mencapai target market &
target audience

Meningkatnya penjualan dari The
House of Raminten
Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

apa

yang

distudi,

kendala-kendala

situasional yang membentuk inkuiri.
Metodologi Penelitian
Metode Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Dalam Ahmadi (2014) menurut
Denzin dan Lincoln (1998:8) kata kualitatif
menyatakan penekanan pada proses dan
makna yang tidak diuji atau diukur dengan
setepat-tepatnya

dalam

istilah-istilah

kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensi.
Para peneliti kualitatif menekankan sifat
realitas yang dikonstruk secara sosial,
hubungan yang intim antara peneliti dan

Teknik pengumpulan data pada
peneltian ini menggunakan tiga teknik yaitu
wawancara mendalam, dokumentasi, dan
validitas data.

Tiga penggunaan teknik

tersebut dapat saling melengkapi informasi
atau kebutuhan data peneliti dalam proses
analisis word of mouth untuk memperkuat
brand positioning di Angkringan The
House

of

Raminten,

adapun

teknik

pengumpulan data dapat dibedakan melalui
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data primer dan sekunder yang dijelaskan

Raminten yaitu Ibu Liza, dan tiga

sebagai berikut:

pengunjung

dari

The

House

of

Dalam penelitian ini berdasarkan

Raminten. Pemilihan tiga pengunjung

cara perolehan dan sumber data maka

menurut peneliti merupakan salah satu

dibedakan menjadi:

upaya untuk melakukan pengecekan

1. Data primer

terhadap

Menurut

Umar

(2011:42)

keabasahan

data

hasil

data

wawancara. Selain itu, penentuan tiga

primer merupakan data yang didapat dari

pengunjung, menurut peneliti, telah

sumber pertama baik dari individu atau

merepresentasikan

perseorangan seperti hasil wawancara atau

wawancara dikarenakan penelitian ini

hasil pengisian kuesioner yang biasa

menggunakan metode kualitatif di

dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini

mana metode yang mengedepankan

peneliti memperoleh data atau informasi

tentang

langsung dengan menggunakan instrumen-

semata.

instrumen yang ditetapkan. Data tersebut

b. Observasi

adalah sebagai berikut:

Observasi

a. Wawancara

ini

bukan

hasil

kuantitas

diartikan

sebagai

kegiatan mengamati secara langsung

Pengumpulan data primer pada
penelitian

kualitas

kevalidan

dilakukan

tanpa adanya mediator suatu objek

dengan

untuk melihat dengan dekat kegiatan

wawancara mendalam. Wawancara

yang dilakukan objek tersebut. Teknik

mendalam

cara

ini menuntut adanya pengamatan dari

mengumpulkan data atau informasi

peneliti baik secara langsung maupun

dengan cara langsung bertatap muka

tidak

dengan informan agar mendapatkan

penelitiannya

data

(2008:108).

adalah

lengkap

suatu

dan

mendalam.

Wawancara ini dilakukan
frekuensi

tinggi

dengan

langsung

terhadap

menurut

objek

Kriyantono

2. Data sekunder

(berulang-ulang)

Data sekunder merupakan data yang

secara intensif menurut Kriyantono

didapatkan dari buku serta materi tertulis

(2008:100).

ini,

atau dari hasil penelitian sebelumnya yang

peneliti mewawancarai Bapak Hamzah

relevan dengan tujuan penelitian. Data

selaku pemilik The House of Raminten,

sekunder ini diperoleh

General Manager dari The House of

kepustakaan baik berupa dokumen atau

Pada

penelitian
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arsip-arsip

tertulis

lainnya

maupun

dokumentasi.

mempermudah
melakukan

peneliti

untuk

pengumpulan

data

selanjutnya, dan mencarinya jika
Analisis Data

diperlukan

Analisis
adalah

proses

data,

menurut

mengatur

urutan

Patton,
data,

menurut

Sugiyono

(2008:247).
2. Penyajian data (data display)

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola,

Setelah

kategori, dan satuan uraian dasar menurut

langkah

Moleong (2004:103). Proses analisis data

menyajikan data. Dalam penelitian

dimulai dengan menelaah seluruh data yang

kualitatif,

tersedia dari berbagai sumber yaitu dari

dilakukan dalam bentuk uraian

wawancara,

sudah

singkat, bagan, hubungan antar-

dituliskan dalam catatan lapangan, serta

kategori, dan sejenisnya. Miles dan

dokumen-dokumen.

Huberman

pengamatan

yang

Dalam

penelitian

data

direduksi,

selanjutnya

penyajian

(1984)

maka
adalah

data

bisa

menyatakan

kualitatif ini, data diperoleh dari berbagai

bahwa bentuk yang paling sering

sumber

teknik

digunakan untuk menyajikan data

pengumpulan data yang bermacam-macam

kualitatif adalah teks yang bersifat

(triangulasi). Miles dan Huberman (1984)

narasi

mengemukakan bahwa aktivitas dalam

(2008:249).

dengan

menggunakan

analisis data ada tiga tahap yakni data

menurut

Sugiyono

3. Penarikan simpulan (conclusion)

reduction, data display, dan conclusion

Langkah ketiga dalam analisis data

menurut Sugiyono (2008:246)

kualitatif

1. Reduksi data (data reduction)

menurut

Miles

dan

Huberman (1984) adalah penarikan

Data yang diperoleh dari lapangan

kesimpulan

jumlahnya cukup banyak, karena itu

(2008:252).

Kesimpulan

dalam

perlu dicatat secara teliti dan rinci.

penelitian

kualitatif

adalah

Mereduksi data berarti merangkum,

merupakan

memilih

pokok,

sebelumnya belum pernah ada.

memfokuskan pada hal-hal penting.

Temuan dapat berupa deskripsi atau

Dengan demikian, data yang telah

gambaran suatu objek yang masih

direduksi

memberikan

remang-remang atau gelap sehingga

gambaran yang lebih jelas dan

setelah diteliti menjadi jelas, dapat

hal-hal

akan

yang
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juga berupa hubungan kausal atau

pariwisata

interaktif, dan hipotesis atau teori.

mengalami peningkatan, pada 2010 pihak

Setelah melakukan analisis data,

The House of Raminten memperluas

data diinterpretasikan dengan melakukan

segmentasi pasar mereka menjadi tidak

korelasi terhadap teori yang ada. Selama

terbatas hanya pada remaja saja melainkan

proses interpretasi data, tetap dilakukan

terhadap semua audience dengan konsep

studi

“tradisionl modern”.

kepustakaan

terutama

untuk

melakukan konfirmasi terhadap teori.

Kota

Yogyakarta

Konsep

semakin

tradisional

modern

diimplementasikan melalui pembenahan
HASIL PENELITIAN
The

House

of

tata ruang atau atmosfer ruang didasarkan

Raminten

sebagai

Angkringan Tradisional Modern

pada tiga kata kunci yaitu unik, antik, dan
elegan.

Tiga

kata

tersebut

telah

Sejak awal berdirinya pada 2008,

terepresentasikan melalui atmosfer The

Raminten telah mengalami tiga perubahan

House of Raminten, misalnya pengunjung

konsep. Perubahan konsep didasarkan pada

disuguhkan dengan nuansa budaya Jawa

perilaku pasar saat itu. Di tahun pertama

mulai dari desain eksterior hingga interior.

berdiri, Raminten memosisikan diri sebagai

Pada bagian depan The House of Raminten

angkringan

terdapat

sederhana

dengan

target

gambar

seorang

wanita

audience yakni pelanggan angkringan pada

menggunakan pakaian tradisional Jawa

umumnya.

target

dilengkapi dengan sanggul, sedangkan pada

audience dari The House of Raminten lebih

bagian interior The House of Raminten

difokusukan pada rentang usia 17 hingga 35

didesain

tahun

bangunan yang didesain dengan arsitektur

Namun

dengan

pada

2009

memperkenalkan

jamu

secara

tradisional

dikonsumsi oleh wanita ataupun orang yang

kencana, dokar, patung, serta alunan musik

sedang mengalami gangguan kesehatan.

gamelan. Tidak hanya ruangan, nuansa

Bapak Hamzah sebagai pemilik The House

Jawa juga diperlihatkan dari penampilan

of Raminten memposisikan jamu sebagai

pelayan di The House of Raminten dengan

minuman berkhasiat namun tetap memiliki

menggunakan kemben, rompi, serta jarik

rasa enak serta bisa dinikmati saat santai

yang

bersama keluarga. Usaha jamu tradisional

menambah

tersebut tidak berlangsung lama, melihat

Raminten,

bercorak

unik

misalnya

sebagai minuman sehat yang tidak hanya
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Jawa,
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kereta

semakin

House

of

antarpelayan
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menggunakan handy talkie. Keunikan juga

oleh komunikan sehingga menjadi input

ditonjolkan pada menu serta peyajiannya

untuk menciptakan ekspektasi mereka

yang unik dan nyentrik, misalnya menu

terhadap nuansa tradisional modern pada

khas mereka “sego kucing” yaitu porsi nasi

The House of Raminten. Hal tersebut telah

sedikit mirip dengan makanan kucing.

dibuktikan peneliti melalui wawancara

Sedangkan

dengan

konsep

modern

yakni

pengunjung

The

House

of

menciptakan angkringan dalam konsep

Raminten. Sebagian besar pengunjung yang

yang lebih modern serta elegan.

datang adalah wisatawan lokal maupun

Dalam perjalananya membangun

internasional

yang

memang

telah

The House of Raminten, Bapak Hamzah

mengagendakan kunjungan ke The House

tidak

of Raminten. Informasi tentang The House

pernah

menggunakan

media

komersial untuk memperkenalkan The

of

Raminten

didapatkan

melalui

House of Raminten kepada masyarakat

rekomendasi teman ataupun pencarian di

luas. Menurutnya, promosi The House of

internet.

Raminten terjadi begitu saja berdasarkan

Menurut mereka, informasi tersebut

pada pengalaman konsumen yang pernah

telah membentuk satu persepsi terkait The

datang atau mengunjungi The House of

House

Raminten.

konsumen

tradisional modern. Artinya, posisi brand

berpotensi sebagai promotor untuk menarik

The House ofRaminten telah tercipta di

minat pengunjung ke Raminten. Istilah

benak konsumen sebelum mereka datang

gethok tular atau komunikasi dari mulut ke

atau

mulut (word of mouth) berperan penting

Mengingat The House of Raminten, sama

terhadap

kesuksesan

of

halnya mengingat budaya Jawa yang

Raminten

menjadi

ikon

dipadukan dengan nuansa modern. Konsep

Artinya,

tiap

The
salah

House
satu

of

Raminten,

berkunjung

ke

yakni

tempat

konsep

tersebut.

tersebut merupakan stimulus utama bagi

wonderful Indonesia.
Pengunjung

memberikan

pengunjung

karena

perbedaan

yang

rekomendasi bagi kerabat, rekan kerja,

ditampilkan oleh The House of Raminten

teman mereka terkait keberadaan The

melalui media komunikasi dari mulut ke

House

of

Raminten

di

Yogyakarta,

misalnya melalui pesan tentang konsep The
House

of

Raminten

dengan

nuansa

tradisional modern. Pesan tersebut diterima
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Word of mouth merupakan salah

produk disebutkan, dengan cepat konsumen

satu jenis komunikasi pemasaran yang

dapat mengenali atau mengidentifikasi ciri

secara informal digunakan oleh para

khas dari produk tersebut. Memposisikan

pemasar. Pada sistem ini, pemasar bukan

brand

merupakan

melekatkan

sentral

informasi terhadap

di

benak
sebuah

konsumen

berarti

brand

melalui

produknya. Word of mouth melibatkan

penciptaan makna, konsep brand yang

konsumen

ditawarkan merupakan sebuah janji dan

atau

pengunjung

menjadi

promotor untuk menarik minat pengunjung

manfaat

lainnya, melalui review atau rekomendasi

menciptakan ekspektasi tinggi bagi mereka

kepada sahabat, rekan, ataupun masyarakat

melalui penciptaan

luas secara tatap muka hingga virtual.

sebagai upaya merangkum posisi dan esensi

Keadaan ini secara tidak langsung membuat

dari brand tersebut.

pemasar

tidak

konsumen

sehingga

keunggulan

brand

mengontrol

Memperkuat sebuah posisi brand

penyebaran pesan sehingga berpotensi

melalui word of mouth khususnya pada The

menimbulkan pesan negatif ataupun positif.

House

Mengingat

dapat

kepada

penyebaran

of

Raminten

telah

pesan

terimplementasikan sejak lama dengan

melalui word of mouth tidak dapat dikontrol

menyebut konsep ini sebagai getok tular.

oleh pemasar, maka pemasar seharusnya

Word of mouth memiliki peran kuat

mampu memanfaatkan word of mouth

terhadap posisi brand The House of

sebagai fenomena yang menguntungkan

Raminten

bagi mereka. Sehingga, perlu dipersiapkan

tersebut didasarkan pada analisis peneliti

sebuah konsep unik, kualitas produk,

terkait promosi yang telah dilakukan oleh

hingga pelayanan prima sebagai upaya

pihak Raminten yang kemudian dipertegas

untuk menciptakan word of mouth positif

melalui

terhadap sebuah brand. Brand bagi sebuah

manajemen The House of Raminten sebagai

produk sangatlah penting, brand dapat

berikut:

merepresentasikan kualitas sebuah produk.
Bukan hanya itu, melalui brand, konsumen
dapat mengetahui perbedaan sebuah produk
dengan

kompetitornya.

Brand

atau

pelabelan harus mendapatkan posisi di
benak konsumen. Artinya, ketika sebuah
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di

Yogyakarta.

wawancara

Pihak
tidak

Ungkapan

dengan

manajemen
pernah

pihak

Raminten
melakukan

pemasangan iklan di media
televisi, mengingat segmentasi
pasar

konsumen

dari

Angkringan ini, selain itu iklan

33

Untuk mengantisipasi hal tersebut,

melalui media massa dinilai
kurang

untuk

agar posisi brand selalu melekat di benak

Perilaku

pengunjung, perlu melakukan evaluasi

ampuh

mempengaruhi

ataupun

Konsumen.
Minat pengunjung untuk datang ke
The House of Raminten dilatarbelakangi
oleh kisah atau cerita teman mereka terkait
konsep tradisional modern angkringan The
House of Raminten. Artinya, persepsi
konsumen telah terbentuk dengan adanya
aktivitas word of mouth yang disampaikan
oleh seorang komunikator atau talkers.
Ungkapan

Sernoviz

efektivitas

word

(2012)

of

terkait
dapat

mouth

direpresentasikan melalui penelitian ini.
Talkers merupakan pengunjung yang telah
menyampaikan nilai atau konsep yang
ditawarkan oleh The House of Raminten
melalui

saluran

word

of

mouth.

Rekomendasi darinya merupakan input
bagi

calon

menciptakan

konsumen
ekspektasi

sehingga

terhadap

The

House of Raminten. Ekspektasi tersebut
terjawab jika konsumen secara langsung
mengunjungi

tempat tersebut.

Setelah

mengunjungi The House of Raminten,
seorang pengunjung berpotensi menjadi
talkers

bagi

calon

konsumen

baru.

Fenomena ini ibarat mata rantai yang tidak
pernah putus. Artinya, akan ada pengunjung
yang selalu berpotensi menjadi talkers.
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pengawasan

terkait

persepsi

konsumen terhadap konsep angkringan
mereka. Terlebih lagi pada bisnis kuliner
yang

semakin

kompetitif,

konsumen

semakin dimanjakan dengan menjamurnya
bisnis kuliner yang secara tidak langsung
memberikan kemudahan untuk mencoba
produk baru. Pada kasus The House of
Raminten, sesuai ungkapan Kotler dan
Keller (2012), melalui word of mouth,
konsep tradisional modern yang mereka
usung direpresentasikan melalui atmosfer
yang kemudian disampaikan melalui dialog
para pengunjung terhadap masyarakat.
Komunikasi dua arah yang terjadi melalui
word of mouth dapat memberikan input
bagi

komunikan

untuk

mengunjungi

angkringan The House of Raminten yang
didasarkan pada penuturan komunikator.
Kesuksesan

word

of

mouth

pada

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh
pihak The House of Raminten sebenarnya
tidak lepas dari kematangan strategi pihak
The House of Raminten.
Peran besar word of mouth dalam
menciptakan posisi sebuah brand dalam
benak konsumen pada The House of
Raminten tidak luput dari kontribusi
karakteristik yang dimilikinya, seperti

34

ungkapan Yu & Tang dalam Virvilaite dkk

Banner

(2015) mengungkapkan karakteristik dari

cadangan

word of mouth yaitu menarik dan kegunaan,

Raminten, kami menaruhnya di

serta dapat mempengaruhi konsumen.

lokasi-lokasi strategis misalnya

Pernyataan pesan menarik dan kegunaan

bandara dengan tujuan untuk

tentunya telah dimiliki oleh The House of

menarik

Raminten sebagai syarat meningkatkan

melalui tampilan yang berbeda

peran word of mouth. Menarik dimaknai

tentunya wisatawan menjadi

dengan pesan keragaman, peran pesan

penasaran.

sangat kuat untuk menentukan persepsi

menjadi medium utama adalah

konsumen

memanfaatkan pengunjung atau

terhadap

sebuah

produk.

merupakan
dalam

medium
promosi

konsumen

Namun

baru,

yang

Sebelumnya dapat dilihat pada hasil

konsumen

penelitian yakni melalui pesan nonverbal

penyampaian

The House of Raminten yang telah

keberadaan angkringan ini.

merepresentasikan

posisi

di

benak

konsumen misalnya saja melalui atmosfer,
serta pelayanan yang semuanya telah
mewakilkan konsep tradisional namun
tidak

meninggalkan

unsur

modern.

Sedangkan kegunaan dapat dimaknai dari
frekuensi

penggunaan,

dengan

siapa

jumlah

pengirim

orang,

informasi

berkomunikasi dan jumlah informasinya.

sebagai
pesan

Ungkapan

medium
terkait

manajemen

Raminten di atas, peneliti menarik satu
kesimpulan terdapat dua medium yang
digunakan

oleh

Raminten,

medium

pemanfaatan
konsumen
penyampaian
cadangan

pihak

manajemen

utama

adalah

pengunjung

atau

sebagai
pesan

medium
dan

“banner’

medium
untuk

Konsep WOM merupakan konsep

memperkenalkan kepada pengunjung

penyampaian pesan dari mulut ke mulut

baru. Ungkapan di atas sebenarnya

yang dilakukan oleh pengunjung atau

secara implisit menjelaskan bahwa

konsumen kepada teman, saudara hingga

WOM merupakan medium ampuh

masyarakat luas baik melalui medium tatap

untuk memperkenalkan Raminten pada

muka ataupun ungkapan melalui media

masyarakat khususnya wisatawan lokal

online. Manajemen the House of Raminten

mapun mancanegara.

dengan tegas mengungkapkan hal tersebut
seperti :
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Karaktersitik word of mouth mampu

komunikator

merekomendasikan

The

memberikan kontribusi bukan hanya pada

House of Raminten sebagai icon kuliner

minat beli saja, melainkan memperkuat

Kota Yogyakarta yang merepresentasikan

posisi brand di benak konsumen, sepanjang

budaya

para pemasar mengerti atau memenuhi

memunculkan

karakteristik

yang

telah

dipaparkan

terhadap posisi usaha kuliner ini.

sebelumnya.

Lebih

dalam

membahas

Selain karaktersitik yang dimiliki

menarik,

oleh word of mouth dalam memperkuat

pemasar dalam hal ini pihak manajemen

brand positioning The House of Raminten,

Raminten merepresentasikannya melalui

pemasar yakni General Manager atau

pelayanan hingga atmosfer ruangan akan

pemilik The House of Raminten juga harus

ditransmisikan oleh komunikator sebagai

paham bagaimana cara memperkuat posisi

rekomendasi dengan pesan yang jelas

sebuah brand melalui word of mouth. Perlu

bahwa konsep di The House of Raminten

menjadi perhatian pemasar memaknai

menggambarkan

tradisional

positioning sebuah brand pemasar tidak

modern. Karakteristik yang tidak kalah

terfokus pada sebuah produk, melainkan

penting dalam penyampaian pesan dari

fokus

mulut ke mulut adalah frekuensi pengguna,

memposisikan sebuah produk di benak

dalam hal ini pengguna dimaknai sebagai

konsumen

seorang

menjadi

meningkatkan minat bagi konsumen agar

komunikator (talkers) dalam pemberian

berkunjung ke The House of Raminten.

rekomendasi (topic). Sehingga semakin

Selain itu, perlu menjadi pehatian khusus

tinggi frekuensi berkunjung, semakin besar

bahwa penciptaan posisi sebuah produk

kemungkinan

bukan merupakan sesuatu yang instan

tentang

karakteristik

pesan

konsep

konsumen

yang

konsumen

dalam

memberikan rekomendasi.

benak

konsumen

muncul

melalui

ekspektasi dari rekomendasi pengunjung,
posisi sebuah brand semakin diperkuat
ketika

semakin

tidak

langsung

ekspektasi

melalui

dengan

cara

konsumen

bagaimana

tujuan

untuk

proses mendapatkan posisi tersebut seperti
ungkapan Kapferer dalam Carlsson dan
Linando (2012).
Tahapan-tahapan tersebut menurut

orang

peneliti telah dilewati oleh pihak The House

membicarakan sebuah brand. Berdasarkan

of Raminten, sebelum menerapkan word of

hasil

mouth sebagai medium promosi, pihak The

penelitian

banyak

secara

namun memiliki tahapan-tahapan dalam

Perlu diketahui posisi sebuah brand
di

Jawa,

bagaimana

seorang

Communication VIII, Nomor 2, Oktober 2017

36

House of Raminten telah melakukan

melakukan

tahapan positioning. Tahapan pertama yang

perencanaan hingga penggunaan media

dilakukan oleh pihak The House of

dengan

Raminten yakni memutuskan kategori

kesadaran masayarakat terhadap produk-

merek seperti apa yang akan mereka usung

produk yang mereka ciptakan. Konsep

yakni konsep tradisional modern. Setelah

word of mouth banyak digunakan pada

menentukan merek pihak The House of

industri kuliner, dapat dilihat di berbagai

Raminten tentu saja mencari perbedaan

daerah

banyak

memanfaatkan

terhadap konsep yang mereka ciptakan.

pengalaman-pengalaman

konsumen

Peran word of mouth terjadi setelah

sebagai bahan rekomendasi.

pemasar menerapkan atau melalui tahapan
tersebut, isi pesan komunikator dapat
merepresentasikan

konsep

yang

telah

ditentukan oleh pemasar tersebut mulai dari
perbedaan hingga menciptakan ciri khas
tersendiri bagi pemasar. Telah dijelaskan
sebelumnya bagaimana word of mouth
dalam memperkuat brand positioning. Dari
hasil wawancara dengan pihak manajemen
dan pemilik The House of Raminten Bapak
Hamzah, dapat ditarik satu kesimpulan
bahwa peran word of mouth sangat tinggi
dalam memperkuat brand positioning.
Tidak

hanya

memperkuat

sampai
posisi

pada

brand

upaya
terhadap

konsumen saja.

strategi

tujuan

yang

kreatif

untuk

dalam

menciptakan

Hal tersebut sebenarnya tidak secara
terang-terangan diucapkan oleh pemilik
bisnis, namun melalui pelayanan terbaik
hingga tata ruang, memberikan stimulus
bagi konsumen untuk dapat menceritakan
ke pengunjung lain. Berdasarkan hasil
wawancara dan observasi peneliti, dapat
ditarik satu kesimpulan bahwa getok tular
istilah yang digunakan oleh The House of
Raminten untuk Word of Mouth ini
mempunyai peran yang sangat tinggi dalam
memperkuat brand positioning. Tidak
hanya sampai pada upaya memperkuat
posisi brand terhadap konsumen saja,
dalam

penelitian

ini

juga

ingin

mendeskripsikan media komunikasi word
of mouth dapat mencapai sasaran yang tepat

SIMPULAN

dengan target market dan target audience
Dalam dunia industri kuliner Tanah
Air,

konsep

word

of

mouth

bukan

yang jelas sesuai segmentasi pasar The
House of Raminten.

merupakan hal baru, ketatnya persaingan
memberikan tekanan bagi pemasar untuk
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STRATEGI PROGRAMMING DALAM PENGEMASAN PROGRAM “HAFIZ
INDONESIA 2015” RCTI UNTUK MEMPEROLEH RATING SHARE TINGGI

Haronas Kutanto
Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas BudiLuhur
e-mail: haronas.kutanto@budiluhur.ac.id

ABSTRACT

The aim of creation of the Hafiz program is to provide alternative displays for children. Hafiz
Indonesia's television program features talented children in memorizing the Qur'an without any
scenarios or scripts. So the participants present themselves on the television screen as it is. The
purpose of this research is to know the Planning Programming strategy and Packaging
Program of Hafiz Indonesia 2015 in RCTI, in order to get high share rating. This research
method is using qualitative and descriptive. The theory used is Fred Wibowo’s production
concept. The results of programming strategy in production concept are (1) RCTI is stripping
strategy on big audience and checker boarding strategy when the number of audience is
decreasing, but RCTI also uses the strategy of tent poling to introduce new program. (2) The
planning process of Hafiz Indonesia program is carried out in a mutual way, not only by the
programming division, but starting from the analyst program. They are consisting of
programming divisions and other people who are members of the program committee. (3) Preproduction activities will be aired and begun by casting ideas or ideas into an outline
containing an event's program. The selected resource is the person who has the credibility and
knows exactly about the topic to be discussed. Theoretically, the result of this research is
expected to give a constrictive contribution to the development and assessment of
communication science generally and practically, it is expected to be input for interested
parties, either institution or company about "Hafiz Indonesia 2015" program and give a new
color or inspiring to Indonesian children in this event program.
Keywords : Strategy Programming, Hafiz Indonesia, RCTI, Planning, Rating Share.
ABSTRAK
Penciptaan Program Hafiz bertujuan untuk memberikan tayangan alternatif bagi anak – anak.
Program televisi Hafiz Indonesia menampilkan anak - anak muda berbakat dalam menghafal
Al-Quran tanpa ada skenario atau naskah. Jadi para peserta menampilkan dirinya di layar
televisi dengan apa adanya. Tujuan Penelitian ini mengetahui secara mendalam Strategi
Programing Pengemasan Program Acara Hafiz Indonesia 2015 di Rajawali Citra Televisi
Indonesia guna memperoleh rating share tinggi. Metode penelitian ini dengan menggunakan
kualitatif, Deskriptif teori yang di gunakan yaitu Konsep Produksi Fred Wibowo. Hasil
Penelitiannya Strategi Programming Konsep Produksi yaitu : (1). RCTI yaitu strategi
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stripping pada saat jumlah audiensbesar dan strategi checker boarding pada saat jumlah
audiens mengalami penurunan, namun RCTI juga menggunakan strategi tentpolinguntuk
memperkenalkan program barunya (2). Proses perencanaan program Hafiz Indonesia
dilakukan secara bergotong royong tidak hanya oleh divisi programming saja, dimulai dari
program analyst. Mereka terdiri dari divisi programming dan orang-orang lainnya yang
tergabung dalam komite program. (3). Kegiatan pra produksi akan ditayangkan dan dimulai
dengan penuangan ide atau gagasan ke dalam outline yang berisikan gambaran program suatu
acara. Narasumber yang dipilih adalah orang yang memiliki kredibilitas dan mengetahui
dengan pasti mengenai topik yang akan dibahas. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi pengembangan dan pengkajian ilmu
komunikasi umumnya dan secara praktis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
pihak-pihak yang berkepentingan, baik lembaga atau perusahaan mengenai Program Acara
“Hafiz Indonesia 2015” dan memberikan warna yang baru atau memberi inspirasi kepada
anak-anak Indonesia dalam program acara.
Kata Kunci : Strategi Programming, Hafiz Indonesia, Perencanaan, RCTI, Rating
Share.
PENDAHULUAN
Fenomena melalui ajang kompetisi

islami dengan menandingkan anak-anak

Indonesia

berusia 3-7 tahun yang hafal Qur’an.

pemirsa televisi dapat melihat kemampuan

Program ini merupakan salah satu andalan

luar biasa dari anak-anak kecil Indonesia

RCTI di bulan Ramadhan. Persaingan

yang berjuang menjadi seorang

Hafiz

program acara televisi yang sangat ketat

Indonesia muda.1 Program ini juga menarik

antara stasiun televisi satu dengan stasiun

perhatian publik hingga menjadikan Hafiz

televisi lainnya, membuat setiap program

Indonesia

Acara

acaranya juga harus mempunyai kelebihan

Ramadhan terbaik ajang KPI-MUI Award

dan keunggulan untuk bisa memper-

20152 dan Program

Ramadhan

tahankan pemirsa televisi agar tetap setia

terfavorit di ajang Panasonic Gobel Awards

dan loyal pada suatu program acara, yang

2015.3 Hafiz Indonesia adalah program

menarik bagi peneliti

menghafal

Al-Quran

sebagai

Hafiz

Program

Acara

1

Hasil share TOP Performance RCTI, Update April 2015. Referensi RCTI TOP Program
Di kutip dari “ Siaran Pers : Penghargaan Program Siaran Ramadhan 2015 ( www.KPI.GO.id ), terbit 31 Juli
2015. Di Akses 10 Januari 2016
3
Program Rising Star Indonesia berhasil menggondol penghargaan Panasonic Gobel Awards 2015 di Jakarta,
Kamis (28/5/2015). (Sindonews/Isra Triansyah)
2
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Program
acara
“Hafiz
Indonesia” menjadi program
acara dan jarang atau bahkan
satu-satunya reality showtalent
search yang melombakan AlQur’an. Selain itu dalam acara
ini peserta tidak di sertai dengan
dukungan polling sms untuk
penilaian peserta, tetapi hanya
dewan jurilah yang mampu
menilai, adapun yang menjadi
penilaian di acara ini
di
antaranya adalah makhrajul
huruf tajwid dan kelancaran para
peserta dan program cara ini
karena di kemas secara apik dan
sederhana.4

tertentu, tapi terkadang juga
televisi membuat saya khawatir
dengan anak
– anak saya
karena Menghadirkan acara yang
bukan sewajarnya ditonton oleh
anak kecil, contohnya saja anak
kecil sudah menonton berita yang
menayangkan tentang realitas
kejahatan ataupun yang lainya,
dan itu memicu anak- anak untuk
melakukannya.5
“Hafiz

Indonesia”

merupakan

salah satu program acara di televisi yang
mempunyai

keunikan

tersendiri

program

acara

lainnya,

dari
selain

Perkembangan media teknologi

melombakan anak – anak kecil yang

informasi khususnya televisi tentu saja

berumur 3-7 tahun, seperti Adi salah satu

membawa dampak positif dan dampak

peserta yang berumur 3 tahun yang pernah

negatif serta perubahan yang dibawa

tampil para peserta juga harus memenuhi

dapat

persyaratan

menyentuh

segala

aspek

mewajibkan

menghafal

kehidupan masyarakat sehingga sangat

minimal 30 juz dan di antaranya juga jus

luas

dalam

29. Selain itu, Kelebihan “Hafiz Indonesia”

komunikasi, seperti ungkapan tentang

ini memiliki sistem perlombaan lebih jelas

dampak televisi bagi dirinya.

dan gameslebih variatif, set dan grafis

jangkauan

perubahan

Adanya televisi membuat saya
semakin tahu akan perkembangan
informasi yang ada atau situasi
yang ada pada skala waktu

4
5

sudah lebih dinamis, konten peserta sangat
kuat, bintang tamu internasional.

Hafiz Indonesia 2015
Hasil Wawancara, Yunisa Rahma Ibu Rumah Tangga. Januari 2016
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Dukungan terhadap televisi yang

perencanaan dan pengemasan program

baik sangat penting untuk mengimbangi

yang terkonsep melalui proses kreatifitas

program yang bisa jadi merusak moral anak

yang nantinya akan mempengaruhi rating

– anak kita. Acara “Hafiz Indonesia”

yang di hasilkan serta penilaian program

Misalnya, kita bisa mendukung dengan

yang berkualitas di benak penonton yang

cara menonton acara tersebut, memberi

menikmatinya. Strategi program televisi di

atensi, dan testimoni positif mengenai

perlukan agar setiap program yang di

acara

masif

tayangkan mencapai hasil yang optimal

untuk

atau perencanaan konsep yang matang oleh

keberlangsungan acara tersebut baik via

seluruh tim produksi (Produser) dalam

social media ataupun lainnya

mengasilkan pengemasan program yang

tersebut,

dan

secara

menggalangdukungan

“Hafiz Indonesia” merupakan
program
islami
dengan
melombakan anak – anak berusia
3-7 tahun yang hafal Al-Qur’an,
ini merupakan program andalan
RCTI di bulan Ramadhan.
Program acara “Hafiz Indonesia”
acaranya dimulai semenjak awal
ramadan, dan disiarkan setiap sore
pukul 14.30 WIB. Hafiz Indonesia
formasi awal di pandu oleh Irfan
Hakim sebagai Presenter atau
presenter dan beberapa juri yang
sudah ahli dibidangnnya, seperti
Ust. Riza, K. Lulu dan Ust. Caem
Maulana
dan
juga
Alvin
Firmansyah (10 tahun) Hafiz
Indonesia cilik hafal 17 juz.6

berkualitas, mendidik dan menghibur.
Mendapatkan

data

rating

penonton yang bagus, serta kepuasaan
dalam menghadirkan sebuah tayangan
yang dinikmati banyak audiens atau
masyarakat.
Penelitian

ini

merumuskan

permasalahan tentang bagaimana Strategi
Programming,
pengemasan

Perencanaan
program

Acara

serta
“Hafiz

Indonesia 2015” dengan tujuan Strategi
Programing Perencanaan dan Pengemasan
Program Acara Hafiz Indonesia 2015 di

Dalam

mengasilkan

penilaian

positif dari masyarakat terhadap program

Rajawali Citra Televisi Indonesia untuk
memperoleh Rating Share Tinggi”

acara televisi tidaklah lepas dari sebuah

6

Program Acara Hafiz Indonesia 2014
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perencanaan (planning) dan pengarahan

KERANGKA PEMIKIRA
Konsep Programming

(directing) terhadap segala kegiatan

Program merupakan ujung tombak
sebuah stasiun televisi yang langsung
bersentuhan dengan pemirsa, karena
itulah diperlukan pengaturan program
yang

tepat

didefinisikan
penggunaan

Programing
sebagai
program

yang

dapat
strategi
sudah

tersusun yang dirancang untuk menarik
yang

audiensce

telah

ditentukan.Programing can be defined
as the strategic use of programs
arranged in schedules designed to
attract

carefully

defined target

10

audiensces.

landasan

memenangkan

siaran

dan

dasar

dalam

persaingan.

Dengan

didukung oleh strategi yang meliputi

penyusunan

program-

program acara yang sedemikian rupa
sehingga tepat sasaran kepada target
audiensce yang tetap ditetapkan. Hal ini
sangat

penting

sifatnya

mengingat

perkembangan

televisi

lokal

daerahsemakin

banyak

maraknya

stasiun

di

televisi

di

tengah
nasional

menayangkan tayangan program acara
yang seragam.
Konsep Produksi
Suatu
melalui

Programing yang bagus menjadi
sebuah

operasional seperti pengaturan jaringan

program

proses

dihasilkan

produksi

yang

memerlukan banyak peralatan, dana,
dan tenaga dari berbagai profesi kreatif.
Proses produksi itu sendiri terdiri atas
tiga bagian utama; yaitu 11

10
J.K Eastment dkk. 1999. Status Comsuption in Consumer Behavior Scale Development and Validation.
Journal Of Marketing Theory and Practise.
11
Morissan, Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio Dan Televisi 2009 : 270-27
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dua tim produksi, yaitu tim

1. Tahap Pra Produksi atau
Perencanaan
Kegiatan

produksi indoor (distudio) dan tim

mulai

dari

produksi outdoor (diluar studio).

pembahasan ide (brainstorming)

Proses

dan memproses materi outline

program

pengemasan

sebelum

program

seperti

rekaman

(tapping)

dilakukan
tanggal

sebulan

penayangan

tampilan panggung (stage floor),

dengan format (live on tape). Saat

tata cahaya (light treatment), tata

proses produksi perlu dilakukan

letak kamera (blocking camera)

pemeriksaan

target

budgeting,

review per-segmen, apakah ada

episode, durasi, dan segmen.

kesalahan atau tidak dalam proses

Proses ini adalah proses interaksi

perekaman, bila ada kesalahan

antara kreativitas manusia dengan

teknis atau kesalahan pengisi

peralatan

pendukung

acara maka perlu di re-take atau

perlukan

untuk

audiens,

yang

kebutuhan

syuting

ulang

ulang

(playback)

pada

segmen

produksi program televisi. Baik

tersebut,

buruknya proses produksi akan

master visual dan audio yang

sangat

aman.

ditentukan

perencanaan

tim

oleh
produksi.

Perencanaan tersebut merupakan
proses kreatif yang dituangkan
dalam skrip (rundown produksi)
yang nantinya akan dieksekusi
dalam proses produksi.

sampai

mendapatkan

3. Tahap Pasca Produksi
Setelah proses produksi
pengambilan gambarselesai dan
dinyatakan aman, master atau
materi video tersebut masuk pada
tahap editing, dalam hal ini

2. Tahap Produksi

penyuntingan

Setelah melewati proses

gambar

atau

pengemasan

akhir,

hingga

pra-produksi yang menghasilkan

dinyatakan

siap

untuk

outline produksi seperti rundown

ditayangkan

script. Rundown script itulah yang

Tentunya materi video yang akan

akan dijadikan acuan eksekusi

ditayangkan

produksi

program

(playback) dan dinyatakan aman

Hafiz Indonesia. Dalam produksi

oleh produser program acara

program tersebutdibagi menjadi

tersebut.

(Shooting)

Communication VIII, Nomor 2, Oktober 2017

per-episode.

telah

dievaluasi

46

Strategi

mencerminkan

Strategi pada hakekatnya

organisasi

kesadaran

atau

perusahaan

perencanaan

mengenai bagaimana, kapan, dan

(management) untuk mencapai

dimana organisasiatau perusahaan

suatu tujuan.Akan tetapi untuk

harus bersaing dan organisasi atau

mencapai tujuan tersebut strategi

perusahaan

tidak berfungsi sebagai peta jalan

menjadipesaingnya.

yang hanya menunjukan arah saja,

Pengemasan, Program, Segment

adalah

melainkan

harus

menunjukan

mampu

bagaimana

taktik

operasionalnya.

dan

(1998:6)strategi

Glueck

adalah rencana yang disatukan
menyeluruh secara terpadu yang
mengkaitkan keunggulan strategi
yang dimiliki oleh masing-masing
perusahaan

serta

tantangan

lingkungan dan dirancang untuk
memastikan bahwa tujuan serta
misi perusahaan dapat tercapai
melalui pelaksanaan yang tepat
oleh

perusahaan.

(2008:6)

juga

pendapatnya

Pembaharuan

Suwarsono

mengemukakan
tentang

yang

kemasan

konsep di media televisi mengacu
pada

Sedangkan menurut Jauch

apa

Al-

Qur'an

dapat

di

identifikasi

sebagai

panggilan

iman pencerahan Agama, dan
proses

masyarakat

menuju

kualitas terutama mendidik dari
sekarang untuk karakter anak
bangsa dalam upaya membenahi
moral mereka sebagai generasi
penerus. Sebagai aktualisasi iman
merupakan

keharusan,

dan

menjadi tugas penting dan suci
bagi setiap muslim, setingkat
dengan kapasitas dan kapabilitas
yang di miliki masing –masing.

strategi,

Dakwah yang di lakukan

yaitu usaha managerial untuk

oleh anak – anak merupakan

menumbuhkembangkan kekuatan

modal untuk menjadi individu

perusahaan

maupun

dalam

kolektif

melalui

mengeksploitasi peluang bisnis

organisasi

yang muncul guna mencapai

mempertimbangkan

dan

tujuan perusahaan yang telah

memperhatikan

dan

ditetapkan sesuai dengan misi

kepentingan

yang telah ditentukan strategi

menjadi objek atau sasarannya.
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Perluasan dan penguatan jaringan

berarti suatu sistem penyajian

atau kerja sama dengan lembaga –

gambar berikut suara dari suatu

lembaga yang bergerak di bidang

tempat yang berjarak jauh

dakwah, dengan paradigma baru

Pendapat

yang menekankan pembaharuan

televisi dalam

lain

12

.

menyebutkan,

dalam perluasan serta kerjasama
dengan

lembaga

–

lainnya. Penguatan dana primer
serta sekunder untuk mendanai
program acara ini karena ruh dari
penayangan kemasan dakwah di
televisi adalah wajib ada
yang

cukup

besar.

bahasa

lembaga

dana

Hal

ini

mengacu pada ideologi industri

Inggris

disebut

television. Televisi berasal dari
kata tele (bahasa yunani) dan
vision

(bahasa

latin);

yang

mempunyai arti masing-masing
jauh

(tele)

(vision).Jadi

dan

melihat

televisi

berarti

melihat dengan jauh 13.

media massaadalah profit yang

Televisi merupakan salah

tinggi, yang di peroleh melalui

satu bentuk media massa sebagai

produk atau acara yang memiliki

alat

nilai jual tinggi, bahasa teknisnya

Komunikasi massa adalah pesan

adalah

yang dikomunikasikan melalui

menyesuaikan

dengan

motivasikhalayak.
Televisi

komunikasi

massa.

media massa pada sejumlah besar
orang. menjelaskan bahwa, media

Kata televisi terdiri dari

televisi memiliki fungsi yang

kata tele yang berarti jarak dalam

lebih

bahasa Yunani dan kata visi yang

dominan

pada

hiburan

dibandingkan

dengan

fungsi

berarti citra atau gambar dalam

memberikan

informasi

bahasa latin. Jadi, kata televisi

mendidik.

dan

12

Sutisno. P.C.S., Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Radio (Jakarta: PT Grasindo,
1993), h. 1
13
Sunarjo Djoenaesih S, Himpunan Istilah Komunikasi, cet ke-2. (Yogyakarta: Liberty, 1983),h.
125.
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mengenai Hafiz Indonesia 2015, dan

METODE PENELITIAN
Peneliti

menggunakan

dokumentasi tersebut berupa tulisan-

–

tulisan berbentuk catatan, buku, naskah,

tidak

dokumen ataupun arsip –arsip yang

memaknai perilaku subyek ataupun

terkait dengan pembahasan penelitian

objek dengan alasan peneliti ingin

ini. Penelitian mengambil Lokasi di

meneliti

secara

tentang

Studio 01 (Komplek RCTI Kebon

Strategi

Programing

Perencanaan,

Jeruk), Jalan Raya Perjuangan No.1

pendekatan
Positivisme

paradigma
karena

Post

peneliti

sistematis

pengemasan dan proses produksi pada

Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

program acara Hafiz Indonesia 2015,
dalam Program Hafiz Indonesia RCTI di
Jakarta yang berarti paradigma ini tidak

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

mendasarkan penelitian kuantitatif yang

Strategi Program acara “Hafiz

menggunakan informan dan data yang

Indonesia” acaranya dimulai semenjak

berupa angka, karena adanya konsep

awal ramadan juli 2015 dan disiarkan

penggeneralisasian, paradigma
post – positivisme aliran ini menegaskan
arti penting dari hubungan interaksi
antara peneliti dengan objek yang
bersifat netral agar tingkat subyektifitas
dapat

di

kurangi,

karena

peneliti

menitikberatkan pada observasi di RCTI
khusunya

program

yang

di

teliti,

wawancara kepada penanggung jawab
dan program acara yang bertugas
Islam , nah di sini anak – anak
selain belajar banyak manfaat
yang mereka dapatkan lewat

Communication VIII, Nomor 2, Oktober 2017

setiap sore pukul 14.30 – 15.00 WIB.
Acara ini banyak mendapat animo
masyarakat yang positif seperti yang di
ungkapan

oleh

produser

Hafiz

Indonesia:
“ Berawal dari khayalan acara
ini, menjadi sebuah kenyataan
karena acara yang biasa saya
buat hanya hari biasa tidak
seperti saat ini di hari raya besar,
dan itu merupakan godaan
bahkan hal yang pantas dan
positif sesuai tema hari Raya
keagamaan, semoga ini menjadi
modal positif bagi anak – anak
Indonesia “.14
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Tabel 4.1
Hafis Vs Competitor 1

Hal itu merupakan kesuksesan

dimana RCTI menggunakan strategi

para produser bersama rekan atau

stripping yaitu strategi untuk menjaga

struktur kerabat kerja Hafiz Indonesia

jumlah audiens dengan menempatkan

2015. Keberhasilan tersebut tidak jauh

program yang sama pada slot waktu

beda dari strategi yang dia gunakan,

yang sama selama hari berturut-turut.

Tabel 4.2
Hafis Vs Competitor 2

14

Hasil Wawancara dengan Erwin Amirul, Produser Hafiz Indonesia 2015. Januari 2015
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Tabel 4.3
Audience Class Juni - Juli
2015

04.00
06.00
O7.30
10.30
11.00
12.00
13.50
18.00
20.00

1.

Senin
Liga
BBVA
Go Spot
Dashyat
Intens
Silet
Sp.Siang
Hafiz
Indonesia

Selasa
Asw.
Ustad
Go Spot
Dashyat
Intens
Silet
Sp.Siang
Hafiz
Indonesia

Rabu
Asw.
Ustad
Go Spot
Dashyat
Intens
Silet
Sp.Siang
Hafiz
Indonesia

Kamis
Asw.
Ustad
Go Spot
Dashyat
Intens
Silet
Sp.Siang
Hafiz
Indonesia

Jumat
Asw.
Ustad
Go Spot
Dashyat
Intens
Silet
Sp.Siang
Hafiz
Indonesia

Sabtu
Asw.
Ustad
Go Spot
Dashyat
Intens
Silet
Sp.Siang
Hafiz
Indonesia

Minggu
Asw.
Ustad
Go Spot
Dashyat
Intens
Silet
Sp.Siang
Hafiz
Indonesia

Anak
Manusia
Tukang
Bubur naik
Haji

Anak
Manusia
Tukang
Bubur naik
Haji

Anak
Manusia
Tukang
Bubur naik
Haji

Anak
Manusia
Tukang
Bubur naik
Haji

Anak
Manusia
Tukang
Bubur naik
Haji

Anak
Manusia
Tukang
Bubur naik
Haji

Anak
Manusia
Tukang
Bubur naik
Haji

Dapat dilihat pada waktu Early

10.30, dilanjutkan dengan SILET

Morning pukul 02.00 WIB –04.59

pada pukul 11.00WIB.

WIB ( audiens Kelas A-B, jumlah

2.

3.

5.

audiens sedikit) terdapat Program

Time pukul 12.00 WIB –15.59

AssalamualaikumUstad.

WIB hari senin- minggu (audiens

Lalu waktu Morning Time yaitu

kelas

pukul 05.00 08.59 WIB pada hari

perempuan, semua umur.jumlah

senin- jumat (audiens Kelas A-B,

audiens sedikit) terdapat acara

semua umur atau jumlah audiens

Seputar Indonesia Siang pada

banyak).

pukul 12.00 WIB, selanjutnya

pukul 07.00 WIB.
Kemudian pada waktu Day Time
yaitu pukul 09.00 WIB – 11.59
WIB (audiens kelas C,D,E, anakanak, perempuan, semua umur
atau jumlah audiens sedikit) RCTI
meletakkan INTENS pada pukul
Communication VIII, Nomor 2, Oktober 2017

C,D,E,

anak

-anak,

program Buka- Bukaan pada pukul

RCTI menayangkan Go Spot pada

12.30 WIB.

pukul 06.00 WIB, Dahsyat pada

4.

Selanjutnya pada waktu Noon

6.

Sedangkan

pada waktu

Early

Prime Time 18.00 WIB –18.59
WIB dan Central Prime Time
(audiens kelas A, B, C, D, E,
semua audiens atau jumlahnya
besar)

RCTI

menayangkan

program drama sinetron padapukul

51

7.

20.00 hingga waktu Late Prime

audienscukup

Time 21.00 WIB – 22.29 WIB

menayangkan Fortune Cookies

(audiens kelas A, B, C, D, E,

dan East Java Tournament 2013

semua

pada pukul

audiens

atau

jumlah

audiens besar)
8.

9.

besar

dengan

17.00 yang masuk waktu Evening

Strategi lainnya yang digunakan

Time 16.00 WIB - 17.59 WIB

oleh RCTI adalah tentpoling yaitu

(audiens kelas A, B, C, D, E, anak-

langkah perencanaan slot waktu

anak, perempuan, semua umur

bagi program acara yang baru,

atau audiens mulai besar) sebelum

sebelum dan setelah program

penayangan program unggulan

ungulan

pada waktu Prime Time

yang

mempunyai

Tabel 4.4
Tayangan Prime Time
Tenpolling
17.00 Wib
18.00 Wib
20.00 Wib

Senin
Fortunecookie
Anak-anak
Manusia
Tukang bubur
naik haji

Selasa
-

Rabu
-

Kamis
-

Jumat
-

Sabtu
-

Minggu
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prime Time
Untuk tayangan yang tayang setelah waktu prime time, RCTI menggunakan
strategi checkerboarding yaitu strategi untuk meraih jumlah audiens dengan
menempatkan program yang berbeda pada slot waktu yang sama setiap harinya. Pada
waktu night time22.30 WIB –23.59 WIB (audiens kelas A,B, laki-laki jumlah audiens
mulai menurun) diisi dengan tayangan berformat Film Box Office.
Pra-Produksi (Perencanaan)
Materi sangat penting untuk menentukan program acara yang akan di buat, tanpa
ada materi, program tidak akan terlaksana dengan baik seperti ungkapan Produser Hafiz
Indonesia 15
Perjuangan seorang produser yang di sampaikan di atas, tentu tidak mudah karena
mencentuskan ide itu memang mudah, tetapi harus memperhatikan point – point yang di
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Treatment

anggap bagian dari ide yang di
cetuskan.Ketika referensi yang di

-

OpeningAct : Qori

berikan oleh pihak programing dan

-

VT Pretitle28

key word nya itu merupakan hantaran

-

Present ke-28 besarfinalis

untuk membuat sebuah program yang

-

Present Juri

menarik yang bertemakan anak – anak

-

28 peserta dibagi menjadi
kelompok (@ 14orang)

-

Adapun nama-nama timnya adalah
sbb: Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka’ab

-

Estafet surat perkelompok

-

Chit chat dan eksplor bakat individu
perkelompok.

kecil islami. Awal mulanya ketika
konsep itu terbentuk, banyak revisi
yang dihadapi oleh seorang produser
terutama pada segmentasi yang kurang
jelas, tidak sesuai dengan keinginan

2

programing, dan sempat bingung
dengan keinginan programing.

AUDISI HAFIZ INDONESIA 2015

Assalamu’allaikum Bunda, Ayanda dan sahabat-sahabat semua
Alhamdulillah, Semoga sehat wal'afiat selalu. InsyaAllah Hafiz Indonesia
Indonesia 2014 siap dilaksanakan kembali.
Hafiz Indonesia RCTI Program inspiratif yang menghadirkan anak- anak berbakat yg mampu
menghafal sebagian atau seluruh Al-Quran. Program yang dapat menumbuhkan minat baca
Al-Quran ini
InsyaAllah akan membuka pendaftaran “Hafiz Indonesia 2015”.
Syarat : Anak usia 3 s/d 7 tahun minimal menghafal 1 juz (pada juz ke 30) dengan tajwid dan
tartil yang indah. Pendaftaran ditutup tgl 10 Maret 2015.Silahkan mendownload folmulir di
http://bit.ly/1b81X6o& mengirimkan formulir, foto & video ke TIM HAFIZ INDONESIA RCTI
via pos.
Jl. Raya Pejuangan no. 1 Gd.Anex-RCTI Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Bunda, Ayanda dan sahabat-sahabat semua… Yuk, ikut sertakan anak-anak, murid-murid dan
saudara-saudara kita dlm program acara Hafiz Indonesia, karenanya buruan kirim data diri ke
tim Hafiz Indonesia 2015.
Terimakasih, Salam Fastabiqul Khoirot Semangat dan selalu ceria

Gambar 4.1
Tagline Audisi Hafiz Indonesia 2014

15

Wawancara dengan Erwin Amirul, Produser Hafiz Indonesia RCTI, November 2015
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Tagline yang tertulis dalam
auidisi itu, para masyarakat Indonesia

untuk

saja berusaha untu mendaftarkan anak
– anaknya, apa lagi acara ini sangat
mengedukasi

bagi

anak

Indonesia,

setidaknya

–

anak
kurang

permainan game yang dia lakukan
setiap hari, ini merupakan modal
untruk para ibu – ibu agar memberikan

peluang

yang

diberikan oleh RCTI.

yang merasa bahwa anaknya memiliki
kemampuan untuk mengahafal tentu

mengambil

Outline

dalam

sebuah

acara

sangat penting agar acara yang di susun
atau

direncanakan

dapat

terlaksana

sesuai dengan jadwal yang akan di
tayangkan. Di bawah ini merupakan
outline dari perencanaan Program Hafiz
Indonesia

yang

merupakan

bagian

program acara bertahap.

Gambar 4.2
Outline Hafiz Indonesia
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Memanfaatkan

momen

makna.Bahkan

implementasi

tahunan ini, biasanya stasiun televisi

lapangan

swasta maupun pemerintah sibuk

melenceng dari makna “kebaikan”

mengharapberkah. Sayangnya, berkah

yang

yang awalnya bermakna ziyaadatul

program sahur di beberapa stasiun

khair
banyak

(bertambahnya
mengalami

kebaikan)

sudah

hakiki.Kita

tidak

di

ambil

jarang

contoh,

televisi.

penyempitan

Gambar 4.3
Konsep Acara Hafiz Indonesia
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Presenter

benar-benar menentukan crew siapa saja
secara

Presenter

umum

diartikan sebagai orang yang memegang
acara suatu tertentu. KeberadaanPresenter
biasanya identik dengan acara yang di
bawakannya. Dengan demikian, selain
jenis

acara

figur

Presenter

yang

bersangkutan akan memegang peranan
penting dan kehadiran seorang Presenter
yang berkarakter akan menjadi daya tarik

yang akan dilibatkan. Kedua dengan
menyusun crew, lantas meminta sumber
daya tersebut pada department support.
Yang paling banyak dilakukan adalah
dengan cara kedua, karena hampir semua
stasiun televisi mmeiliki departemen
support yang akan mensuplai crew yang
dibutuhkan dalam kegiatan produksi.
Shooting

suatu acara .pertimbangan dan pemilihan

Paska

produksi

merupakan

Presenter tidak hanya berdasarkan karena

gerbang terakhir dari pembuatan acara

kecantikannya atau popularitasnya tetapi

televisi.Materi hasil shooting diberikan

intergritas dan karakternya.

pada

Produksi

(eksekusi

program

departemen

paska

produksi.Sebelumnya,

produser

outdoor atau indoor) kegiatan produksi

memberikan arahan pada chief editor

antara lain;

tentang

Reharsal Studio
Jika semua persiapan sudah

dibuat.Menyunting gambar bukan sekadar

dijalankandengan baik saat pra produksi,
sebetulnya saat produksi bukan hal yang
sulit. Set baik studio atau non studio harus
sudah siap untuk digunakan shooting.
Rehearsal

atau

latihan

sebaiknya

dilakukan di lokasi shooting, hal ini untuk
memudahkan koreksi jika ada perubahan
atau apapun kebutuhan produksi tersebut.
Rehearsal Crew
Setidaknya
bagaimana

produser

dua

cara

menggunakan

sumber daya manusia atau crew yang akan
dilibatkan dalam produksi acara televisi.
Pertama dengan membangun crew, yakni
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acara

yang

memotong dan menyambung gambar.
Lebih dari itu editor baiknya punya rasa
seni juga, sehingga
ditayangkan

hasil

bukan

yang akan

sambungan

atau

potongan mekanis saja. Editor merupakan
story teller, ia harus mampu bertutur
dengan bahasa gambar.
Tahap Pengemasan
Sebanyak 32 anak hebat dari
seluruh

ada

konsep

Indonesia

akan

beradu

kemampuan dalam menghafalkan dan
melafalkan ayat-ayat suci dan melewati 5
tahap, yaitu tahap salamah (audisi), tahap
muqadimah (perkenalan), tahap Izaalah
(eliminasi),

tahap

Musabaqah
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(perlombaan) dan babak terakhir, Wisuda

Program analyst memberikan ide dan

Akbar. Dibawakan oleh Irfan Hakim dan

garis-garis besar mengenai program Acara

empat juri; Syeikh Ali Jaber, Prof. Dr.

Hafiz Indonesia apa yang sebaiknya

Nasaruddin Umar, Prof. Dr. Amir Faishol

dibuat. Setelah itu, disampaikanlah kepada

Fath dan Ustadzah Lulu Susanti.

program

Pembahasan, Segmentasi, Ploting
Strategi Programing

maker untuk merencanakan

program seperti apakah yang akan dibuat,
yang

konsep,

tujuan

serta

temanya.”

sangat

Perencanaan program juga terkait dengan

mempengaruhi Program Acara Hafiz

kemampuan teknik dan administrasi yang

Indonesia. Terlihat dari program yang

harus mampu

ditayangkan pada waktu Morning Time

proses produksi dan siaran, karena output

05.00 WIB – 08.59 WIB (audiens Kelas

organisasi

A-B, semua umur atau jumlah audiens

program acara.

terjadi

di

RCTI,

di

mana

mendukung kelancaran

penyiaran

adalah

siaran

banyak) dengan perkiraan banyak audiens

Berkaitan dengan tahap pra

anak-anak yang menonton maka dimulai

produksi Erwin sebagai informan pertama,

dari pukul 06.00 hingga 08.30 RCTI

menjelaskan bahwa: “Pada tahap ini

mengisinya

khusus

produser akan mengemukakan perkiraan

liburan berformat kartun dan fantasi.

susunan acara yang bersifat fleksibel dan

Strategi lainnya yang digunakan oleh

dapat berubah tergantung perkembangan

RCTI adalah Tentpoling yaitu langkah

acara pada saat berlangsungnya program,

perencanaan slot waktu bagi program

namun tidak keluar dari konsep awal yang

acara yang baru, sebelum dan setelah

telah disepakati. Pada tahap ini terjadi

program

interaksi antara kreativitas dan peralatan

dengan

ungulan

tayangan

yang

mempunyai

audienscukup besar seperti program acara

pendukung yang tersedia.
Sebelum

“Hafiz Indonesia”.
Proses perencanaan program

memulai

tahap

produksi, produser program memimpin

Hafiz Indonesia RCTI dilakukan secara

rapat

dengan

bergotong royong tidak hanya oleh divisi

membahas

programing saja, dimulai dari program

(rundown).Erwin

seluruh

crew

untuk

susunan

acara

Selaku

informan

divisi

pertama menjelaskan mengenai tahapan

programing dan orang-orang lainnya yang

produksi. Pada tahap produksi koordinasi

tergabung

antara produser dengan floor director

analyst.

Mereka

dalam

terdiri

komite

dari

program.
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berlangsung selama berjalannya proses

program

produksi

mencapai tujuan yang ditetapkan

untuk

mengkoordinasikan

yang

ditampilkan

mampu

dengan semua kerabat yang bertugas.
Floor director merupakan pimpinan di
studio, di beberapa stasiun televisi, floor

SIMPULAN
Setelah

melihat

strategi

yang

director biasa disebut sebagai floor

digunakan oleh RCTI yaitu strategi

adalah

stripping pada saat jumlah audiens besar

Program

dan strategi checkerboardingpada saat

manager.Floor
kepanjangan

director
tangan

dari

Director atau PD.
Secara

jumlah audiens mengalami penurunan,
umum

tahap

paska

namun RCTI juga menggunakan strategi

produksi ini dikenal dengan tahap editing

tentpolinguntuk

video, meski pada kenyataannya banyak

program barunya

unsur

pekerjaan

lain

yang

terlibat,

memperkenalkan

Penciptaan

program

Hafiz

misalnya pembuatan animasi dan visual

Indonesia bertujuan untuk memberikan

efek, sound engineering danimageediting.

tayangan alternatif bagi anak – anak.

Keseluruhan

Program

tahap

ini

untuk

televisi

Hafiz

Indonesia

memaksimalkan hasil gambar. Erwin

menampilkan anak - anak muda berbakat

sebagai informan pertama menjelaskan

dalam menghafal Al-Quran tanpa ada

mengenai tahap paska produksi Program

skenario atau naskah. Jadi para peserta

Hafiz Indonesia yaitu pada tahap ini,

menampilkan dirinya di layar televisi

produser memiliki tanggungjawab untuk

dengan apa adanya. Ini memberikan

memilih editor sebagai penanggungjawab

inspirasi kepada teman sebayanya untuk

pada saat melakukan tahap editing.

menghafalkan

Evaluasi program merupakan
bentuk kegiatan terakhir programing.

perencanaan

Al-Quran.
dan

Adapun

pengemasan

acara

program Hafiz Indonesia pada yaitu :

Pada tahap ini, programmer harus mampu

1. Proses perencanaan program Hafiz

membaca situasi dan melihat performa

Indonesia 2014, RCTI di Jakarta

program.Hal ini bertujuan untuk terus

dilakukan secara bergotong royong

menarik dan mempertahankan jumlah

tidak hanya oleh divisi programing

pemirsa

saja, dimulai dari program analyst.

sebanyak

mungkin.

Dalam

evaluasi program Acara Hafiz Indonesia

Mereka

Ini ini juga dilihat sejauh mana program-

programing

Communication VIII, Nomor 2, Oktober 2017

terdiri
dan

dari

divisi

orang-orang
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lainnya

yang

tergabung

dalam

komite program.
2. Kegiatan

masing

jobdeskmereka

telah

terselesaikan dan membutuhkan

pra

produksi

akan

bantuan, sehingga kerja sama

ditayangkan dan dimulai dengan

sebagai

penuangan ide atau gagasan ke

keberhasilan dalam organisasi

dalam

Struktur Kerabat Kerja Hafiz

yang

outline

gambaran program

berisikan

suatu acara.

modal

kunci

Indonesia.

Narasumber yang dipilih adalah
orang yang memiliki kredibilitas dan

Saran

mengetahui dengan pasti mengenai

1. Program Hafiz Indonesia semoga
dapat terus diproduksi setiap

topik yang akan dibahas.
3. Pengemasan
dilakukan

program
editor

harus

yang
selalu

tahunnya,

karena

tersebutbanyak

program

menginspirasi

berbeda, artinya di setiap episode

masyarakat

ada sebuah hal yang menarik yang

generasi muda penghafal Al-

membuat

Quran. Selain itu agar konten-

penonton

ingin

terus

per

luas,

khususnya

menyaksikan program ini, mungkin

konten

itu dari caraeditor menyambung

sevariatif mungkin dan selalu

gambar demi gambar, pemilihan

mencerminkan program bergenre

warna dan pengaturan suara.

religi yang tidak hanya disukai
anak-anak

Dalam hal ini proses
komunikasi

tapi

juga

dibikin

disukai

masyarakat umum kelas A-B-C.

yang

2. Kerabat Kerja (Team Audition)

terjadi di acara Hafiz Indonesia

Hafiz Indonesia untuk melakukan

adalah

dan bawahan,

audisi seluruh kotadan pelosok

saling memahan satu

Indonesia, karena banyak pondok

mereka
sama

organisasi

segment

atasan

lain

kebutuhan

yang

dilakukan setiap acara, saling

pesantren dipelosok daerah yang
memiliki santri-santri berbakat.

membantu apabila masing –
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PENGELOLAAN KESAN CALON GUBERNUR BANTEN “WAHIDIN HALIM”
PADA MEDIA ONLINE TWITTER DAN FACEBOOK
Khaerul Azmi
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur
khaerulazmiabbas@gmail.com
ABSTRACT
This study aims to find out how Wahidin Halim as the candidate for governor of Banten to
manage the impression on Twitter and Facebook as online media?. This research is a
descriptive research with qualitative approach and using dramaturgy theory of Erving Goffman
in dissecting the findings data. Through operationalization of dramaturgy theory Researchers
found that there has been a massive impression management in the nomination process of
Banten governor Wahidin Halim in Twitter and Facebook as social media. On the front stage
of the impression management, WH is able to introduce himself as an experienced person, has
integrity with the incision of his achievements, and convincingly can make changes to Banten
with the vision and mission are always in the blow up through social media. In addition, the
WH is also consistently able to immerse the memory strong enough in the minds of the audience
with a style of dress that never changes during the nomination process, even since it was the
mayor of Tangerang.
Keyword: Wahidin Halim, Dramaturgy, Twitter, facebook, Online Media
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Kesan Calon Gubernur
Banten Wahidin Halim pada Media Online Twitter dan Facebook?. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan meminjam teori dramaturgi Erving
Goffman dalam membedah data-data temuan. Melalui operasionalisasi teori dramaturgi Peneliti
mendapatkan bahwa telah terjadi pengelolaan kesan yang masif dalam proses pencalonan
Gubernur Banten H. Wahidin Halim di media sosial Twitter dan facebook. Di panggung depan
WH mampu mengenalkan dirinya sebagai sosok yang berpengalaman, memiliki integritas
dengan torehan prestasinya, serta meyakinkan dapat melakukan perubahan bagi Banten dengan
visi dan misi yang selalu di blow up melalui media sosial. Selain itu, WH juga secara konsisten
mampu membenamkan memori cukup kuat dalam benak khalayak dengan style berpakaiannya
yang tidak pernah berubah selama proses pencalonan, bahkan sejak masih menjadi Walikota
Tangerang.
Kata kunci: Wahidin Halim, Dramaturgi, Twitter, Facebook, Media Online.
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PENDAHULUAN
Media online memiliki makna lebih

perhatian, dan simpatik masyarakat Banten,

luas dibandingkan media social, jejaring

keduanya adalah pasangan Wahidin Halim-

sosial ataupun website. Media Online

Andika Hazrumy dan Rano Karno-Embay

secara sederhana adalah segala jenis media

Mulya Syarief2. Kedua pasangan ini sama-

atau sarana komunikasi yang tersaji secara

sama bersolek dalam mencitrakan hal-hal

online melalui koneksi internet, seperti

positif pada diri keduanya, baik melalui

email, website, blog, media sosial, jejaring

brosur, flyer, spanduk, baliho, dan lain

sosial, termasuk aplikasi chatting seperti

sebagainya. salah satu yang sangat berperan

WhatsApp dan Line. Ada banyak media

adalah penggunaan media untuk soft

online yang digunakan di Indonesia, Banten

campaign.

khususnya,

diunggulkan adalah Rano-Embay versi

diantaranya

Instagram,

Facebook, Twitter, Path, Whatsapp, dll.
Dalam mendukung suksesi WH

survey

Salah

Saeful

Cosulting

satu

Mujani

(RMSC)3,

calon

yang

Research
sehingga

and
dapat

dalam perhelatan Pilkada Wilayah Banten,

dipastikan pasangan lain yaitu, Wahidin

WH memilih Twitter dan Facebook sebagai

Halim-Andika akan menempuh jalan lain,

garda depan perkenalan dirinya di media

selain

sosial. Sebagaimana yang disampaikan oleh

popularitasnya dalam merebut simpatik

salah seorang Tim Suksesnya, yang juga

masyarakat Banten. Salah satunya, tentu

Ketua ICMI Kota Tangerang, Ahmad

dengan menggandeng media.

Jazuli,

survey

untuk

mendongkrak

banyak

Dengan sederet track recordnya

menggunakan Twitter dan Facebook untuk

Wahidin Halim seharusnya berpeluang

pengenalan diri di Media Sosial dalam

besar

PilGub kali ini.”1

benarkah segudang prestasi itu sejalan

“Pak

Pasangan

Haji

calon

lebih

yang

membangun

Banten.

Namun,

akan

dengan pengelolaan kesan yang ia buat

berkompetisi dalam Pilkada Banten 2017

kepada masyarakat Banten dalam menarik

hanya ada 2 (dua) pasangan calon, mereka

perhatian dan mengumpulkan simpatik

akan head to head dalam memperebutkan

1

Wawancara dengan, Ahmad jazuli, Rabu, 25
Januari 2017, pukul 15.25 WIB
2
https://m.tempo.co/read/news/2016/09/22/0788
06447/pilkada-banten-pertarungan-pro-dinastimelawan-anti-dinasti diakses pada Rabu, 16
November 2016
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http://poskotanews.com/2016/09/27/pilgubbanten-rano-emas-unggul-di-survei-wh-andhikaberbagi-wilayah/ diakses pada Rabu, 16 November
2016
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masyarakat Banten, agar pada Pilkada nanti

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai

dapat terpilih sebagai Gubernur Banten?.

berikut “Bagaimana Pengelolaan Kesan

Mengelola sebuah kesan dalam

Calon gubernur Banten Wahidin Halim

penelitian ini, menjelaskan bagaimana

pada

Wahidin

Facebook?”.

Halim

memberikan

Media

Online

Twitter

dan

image/kesanyang berbeda pada saat ia
tampil di media online sebagai calon
gubernur Banten dengan karakter pada
kehidupan sehari-hari.Pengelolaan kesan
memiliki peranan penting dan berkaitan
dengan bidang komunikasi, dimana setiap
individu komunikator yang berinteraksi
berupaya membuat sebuah image sehingga
menumbuhkansebuah

kesankepada

adalah

kesukaan pada orang lain, sikap positif dan
daya tarik seseorang. Makin tertarik kita
dengan orang lain maka semakin besar
kecenderungan kita untuk berkomunikasi
dengan orang lain. Ada dua faktor yang
mempengaruhi ketertarikan orang lain

komunikan.
Hal ini yang membuat peneliti
mendekatkan masalah dalam penelitian ini
dengan teori dramaturgi (dramatisme)
menurut

TINJAUAN LITERATUR
Atraksi Interpersonal
Atraksi
interpersonal

Erving

Goffman,

yang

mengatakan bahwa :
“Memandang perilaku ekspresif
sebagai suatu penyajian diri
kehadapan pandangan masyarakat
dalam
suatu
upaya
untuk
menonjolkan “peran” atau “watak”
sebagai
suatu
diri
yang
dimanipulasikan. Perilaku yang
bukan untuk umum berada “di
belakang layar” dan amat berbeda
dari yang disajikan untuk umum”.4

terhadap kita, yaitu faktor personal dan
situasional.Faktor

situasional

yang

mempengaruhi diantaranya, daya tarik fisik
(Physical

Attractiveness),

Ganjaran

(Reward),

Familiarity

Prinsip

dari familiarity dicerminkan

dalam

peribahasa Indonesia, “kalau tak kenal,
maka tak sayang”, Kedekatan (proximity)
atau closeness, Kemampuan (competence)
Kita cenderung menyenangi orang-orang
yang memiliki kemampuan lebih tinggi
daripada kita, atau lebih berhasil dalam
kehidupannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan,

maka

permasalahan

dalam

Karena

kita

berharap

adanya

ketertarikan dari orang lain terhadap diri
kita, maka kita mengkonsepsi diri kita agar

4

B. Aubrey Fisher, Teori-Teori Komunikasi, Remadja
Karya CV, Bandung : 1986. Hlm.327-328
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sesuai dengan penerimaan orang lain yang

massa itu menghasilkan suatu produk

kita harapkan, sehingga atraksi sangat

berupa pesan-pesan komunikasi. Produk

berhubungan dengan konsep diri.

tersebut disebarkan, didistribusikan kepada
khalayak luas secara terus menerus dalam

Konsep Diri
Konsep

jarak
diri merupakan

semua

seseorang

mengetahui siapa

tetap,

misalkan

harian,

mingguan, dwimingguan atau bulanan.

pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang
membuat

yang

Proses memproduksi pesan tidak
dapat

dilakukan
harus

oleh
oleh

perorangan,

dirinya dan memengaruhi hubungannya

melainkan

dengan orang lain (Stuart & Sundeen,

membutuhkan suatu teknologi tertentu,

1998). Cara individu melihat pribadinya

sehingga komunikasi massa akan banyak

secara utuh, menyangkut aspek fisik, emosi,

dilakukan oleh masyarakat industri.7Dari

intelektual, sosial, dan spiritual. Termasuk

pengertian

di dalamnya persepsi individu tentang sikap

diatas, peneliti menyimpulkan komunikasi

dan potensi yang dimilikinya, interaksinya

massa adalah penyampaian suatu pesan

dengan orang lain dan lingkungan, nilai-

dengan cara menggunakan alat bantu

nilai yang berkaitan dengan pengalaman

(media) untuk menyebarluaskan informasi

dan obyek tertentu, serta tujuan, harapan,

kepada khalayak luas yang heterogen, dan

dan keinginan individu itu sendiri5.

mempengaruhi tingkah laku masyarakat.

definisi

lembaga,

komunikasi

dan

massa

Media Internet (Online) sebagai Media
Komunikasi Massa
Komunikasi
Dominick

(1996)

Massa
massa

menurut

merupakan

sebuah

Media online merupakan media
komunikasi

yang

pemanfaatannya

organisasi kompleks yang dengan bantuan

menggunakan perangkat internet. Karena

dari satu atau lebih mesin membuat dan

itu, media online tergolong media bersifat

menyebarkan pesan publik yang ditujukan

khas. Kekhasan media media ini terletak

pada audiens berskala besar serta bersifat

pada keharusan untuk memiliki jaringan

heterogen

dan

tersebar.6Dari

definisi

teknologi informasi dengan menggunakan

Gerbner tergambar bahwa komunikasi

perangkat

5

7

Sunaryo. 2004. Psikologi untuk Keperawatan.
Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. Hal. 28
6
Ibid, Hlm.142
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komputer

disamping

Elvinaro Ardinato, Lukiati Komala, Siti
Karyanti,Komunikasi Massa : Suatu Penghantar
Edisi Revisi, Refika Offset, Bandung : 2014. Hlm. 3
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pengetahuan tentang program komputer

informasi mengenai dirinya, sehingga para

untuk mengakses informasi dan berita. 8

pengguna

Twitter

mengetahui informasi tersebut untuk lebih

Twitter adalah layanan

jejaring

sosial dan mikroblog daring yang
memungkinkan

penggunanya

facebook

lainnya

dapat

mengenal pemilik akun tersebut. Tidak
hanya itu, para pengguna akun facebook

untuk

juga dapat saling mengomentari berbagai

mengirim dan membaca pesan berbasis teks

hal seperti tulisan status ataupun informasi

hingga 140 karakter, yang dikenal dengan

lainnya yang mereka bagikan dalam situs

sebutan kicauan (tweet). Twitter mengalami

jejaring sosial ini.10

pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat
meraih popularitas di seluruh dunia. Hingga

Calon Gubernur

bulan Januari 2013, terdapat lebih dari 500

Calon adalah; 1. orang yang akan

juta pengguna terdaftar di Twitter, 200 juta

menjadi.11 Adapun calon yang dimaksud

di

aktif.

pada penelitian ini adalah orang yang

Twitter

diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih

antaranya

Tingginya
menyebabkan

adalah

pengguna

popularitas
layanan

ini

telah

atau diangkat menjadi sesuatu.

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan
salah satunya kampanye politik.9

Gubernur

adalah;

1. kepala

pemerintah tingkat provinsi.12 Adapun yang
dimaksud pada penelitian ini adalah kepala

Facebook

pemerintahan tingkat provinsi atau tingkat

Facebook merupakan sebuah situs

I.

yang menghadirkan layanan jejaring sosial

Dari kedua definisi diatas, yang

dimana para penggunanya dapat saling

dimaksud calon gubernur pada penelitian

berinteraksi dengan para pengguna lainnya

ini adalah seseorang yang diusulkan supaya

yang

dipilih pada Pilkada Kepala Pemerintahan

berasal

dari

seluruh

penjuru

dunia.Dalam situs jejaring sosial ini,

Tingkat I Provinsi Banten.

penggunanya dapat mengunggah berbagai

8

Indah Suryawati, Jurnalistik Suatu Pengantar :
Teori dan Praktik, Ghalia Indonesia, Bogor : 2014.
Hlm. 40-46
9
https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter diakses pada
senin, 06 Februari 2017
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http://pengertiandefinisi.com/pengertianfacebook-dan-sejarah-pendirian-facebook/ diakses
pada senin, 06 Februari 2017
11
http://kbbi.web.id/calon diakses pada rabu, 16
November 2016
12
http://kbbi.web.id/gubernur diakses pada Rabu,
16 November 2016
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Pengelolaan Kesan
Seperti

sini kita dapat melihat hubungan erat yang

halnya

seseorang

yang

sedang melakukan pertunjukan drama,
Erving

Goffman

menjelaskan

tak

terpisahkan

dengan

teori

interaksionisme simbolik.

bahwa

kehidupan sosial itu dapat dibagi menjadi
“wilayah

depan

(front

region)”

dan

“wilayah belakang (back region)”.13Baik
panggung

depan

maupun

Interaksionisme Simbolik
Dalam

panggung

pandangan

interaksi

belakang tidaklah merujuk pada suatu

simbolik, sebagaimana ditegaskan Blumer,

tempat,

proses

dikarenakan

dramaturgi

sosial

mempelajari konteksdari perilaku manusia

kelompoklah

dalam

menegakkan

mencapai

Dramaturgi
interaksi

tujuannya

memahami
antar

tersebut.

bahwa

Menurut

yang

kehidupan

menciptakan

kehidupan

teoritisi

dan

kelompok.

interaksi

simbolik,

memiliki

kehidupan sosial pada dasarnya adalah

“kesepakatan” perilaku yang disetujui dapat

“interaksi manusia dengan menggunakan

mengantarkan kepada tujuan akhir dari

simbol-simbol”. Mereka tertarik pada cara

maksud interaksi sosial tersebut. Dalam

manusia menggunakan simbol-simbol yang

teori

mempresentasikan

dramaturgi

manusia

dalam

dalam

menjelaskan

bahwa

apa

yang

mereka

identitas manusia adalah tidak stabil dan

maksudkan untuk berkomunikasi dengan

setiap identitas merupakan bagian kejiwaan

sesamanya,

psikologi yang mandiri, identitas manusia

ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol

dapat berubah tergantung pada lawan

ini terhadap perilaku pihak-pihak yang

bicara, tempat berinteraksi, dan topik yang

terlibat dalam interaksi sosial.14

dan juga

pengaruh

yang

dibicarakan.
Faktanya,

kesan

yang

dikelola

sangat berhubungan dengan simbol-simbol

Teori Tentang “Diri” Dari George
Herbert Mead

yang ditampilkan, dan simbol tersebut

Inti dari teori interaksi simbolik

adalah hasil kesepakatan sosial yang

adalah teori tentang “diri” (self) dari George

dikonstruksi dari hasil interaksi sosial. Dari

Herbert Mead, yang juga dilacak hingga

13

20/interaksi-simbolik/ diakses pada senin, 06
februari 2017

Deddy Mulyana, Metode Penelitian, PT. Remaja
Rosdakarya, Bandung : 2005. Hlm. 114
14
Digubah dari
https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/08/
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definisi diri dari Charles Horton Cooley.

kritik pada adegan yang diperlihatkan oleh

Mead, seperti juga Cooley, menganggap

berbagai pemain. Seperti dalam drama,

bahwa konsep diri adalah suatu proses yang

adegan dalam kehidupan adalah penting

berasal dari interaksi sosial individu dengan

dalam

orang lain. Cooley berpendapat dalam

Dramatisme

teorinya the

sebuah

looking-glass

self bahwa

menyingkap

motivasi manusia.

memberikan

metode

yang

kepada
sesuai

kita
untuk

konsep diri individu secara signifikan

membahas tindakan komunikasi antara teks

ditentukan oleh apa yang ia pikirkan

dan khalayak untuk teks, serta tindakan di

tentang pikiran orang lain mengenai

dalam teks itu sendiri.15

dirinya,

jadi

menekankan

pentingnya

respon orang lain yang ditafsirkan secara

Motif Dan Strategi

subjektif sebagai sumber primer data

Ada beberapa motif yang mengatur

mengenaidiri. Bagi Mead dan pengikutnya,

impression management. Salah satunya

individu bersifat aktif, inovatif yang tidak

adalah instrumen: kita ingin mempengaruhi

saja tercipta secara sosial, namun tidak

orang lain dan memperoleh keuntungan16.

dapat diramalkan. Ia memandang tindakan

Dramaturgi

manusia sebagai meliputi bukan saja

Erving Goffman dalam bukunya

tindakan terbuka, namun juga tindakan

yang berjudul “The Presentational of Self in

tertutup,

Everyday

jadi

mengonseptualisasikan

perilaku dalam pengertian yang lebih luas.

Life”

memperkenalkan

pertama
konsep

kali

dramaturgi.

Menurut Goffman, perilaku seseorang
Teori Dramatisme Burke

dalam interaksi sosial selalu melakukan

Teori dramatisme adalah teori yang

permainan informasi dan perilaku, agar

mencoba memahami tindakan kehidupan

orang lain mempunyai kesan yang lebih

manusia

Dramatisme,

baik. Goffman juga berpendapat bahwa

namanya,

perilaku yang umum yang ditampilkan oleh

mengonseptualisasikan kehidupan sebagai

individu merupakan perilaku yang diatur

sebuah drama, menempatkan suatu focus

oleh

15

Identity, and Interpersonal Relation.
Monterey, CA.: Brooks/ cole Publishing,
hal. 92

sesuai

sebagai

drama.

dengan

West, Richard. Pengantar Teori Komunikasi :
Teori dan Aplikasi. Jakarta : Salemba Humanika,
2008

Schlenker, B. 1980. Impression
Management. The Self-Concept, Social
16
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kehidupan

sosial.

Jadi

dalam

70

kehidupan

ini,

terdapat

aturan-aturan

petunjuk artifaktual, dan gaya bertingkah

perilaku secara implicitmengatur perilaku

laku (manner) menunjukan cara kita

dalam masyarakat dan beberapa area

berjalan, duduk, berbicara, memandang,

kelompok.

dan sebagainya.18

Aturan

ini juga

memiliki

Goffman mengajukan syarat-syarat

kemampuan untuk menjatuhkan sanksi bagi
mereka yang tidak

mengindahkannya.17

Teori dramaturgi merupakan teori
komunikasi

yang

interaksionalisme
dramatisme

dipengaruhi
simbolik.

memusatkan

diri

yang

perlu

dipenuhi

bila

individu

mengelola kesan secara baik, yaitu:
1. Penampilan muka.

oleh
Teori

2. Keterlibatan dalam perannya.

pada

3. Mewujudkan idealisasi harapan
orang lain tentang perannya.

peristiwa penggunaan simbol komunikasi.

4. Mystification.

Meskipun teori ini berbicara tentang
panggung depan dan belakang, namun
dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan

Komunikasi Verbal dan Nonverbal
Komunikasi

penelitian pada panggung depan yang

Verbal

adalah

ditampilkan oleh Wahidin Halim selama

komunikasi yang menggunakan kata-kata,

proses pencalonan Gubernur Banten.

dalam

bentuk

lisan

ataupun

tulisan.

Komunikasi ini paling banyak dipakai
Front Stage (Panggung Depan)
Suatu tempat dan peristiwa sosial

dalam hubungan antar manusia. Bahasa
dapat dibayangkan sebagai kode atau sistem

yang menampilkan individu menampilkan

simbol

peran formal atau berjaya layaknya aktor

membentuk pesan-pesan verbal. Kita dapat

yang berperan dan ditonton oleh khalayak.

mendefinisikan bahasa sebagai sistem

Perlengkapan lengkap yang digunakan

produktif yang dapat dialih-alihkan dan

untuk menampilkan diri disebut front.

terdiri atas simbol-simbol yang cepat

Front adalah terdiri dari panggung

yang

(arbitrary)

dan benda yang digunakan, penampilan

cultural.19

berarti

gunakan

untuk

lenyap (rapidly fading), bermakna bebas

(setting) adalah rangkaian peralatan ruang

(appearance)

kita

serta

dipancarkan

secara

menggunakan

17

Engkus Kuswarno, Metode Penelitian Komunikasi
: Etnografi Komunikasi, Widya Padjajaran, Bandung
: 2008. Hlm. 24
18
Rakhmat, Op. Cit.
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Joseph A. Devito. Komunikasi antar Manusia.
Tangerang: karisma Publishing group. 2011., hal.
130
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Komunikasi Non Verbal mencakup
segala ungkapan dalam bentuk gerak,

tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena
tertentu.20
Dramaturgi Erving Goffman ikut

isyarat, gerak tubuh, mimik muka, nada,
atau getaran suara, dan tarikan nafas. Secara

andil

dalam

metode

penelitian

sederhana, pesan nonverbal adalah semua

dikarenakan

isyarat yang bukan kata-kata.

sandiwara kehidupan yang disajikan oleh

dramaturgi

ini,

merupakan

manusia sehingga menimbulkan kesan bagi
METODOLOGI PENELITIAN

orang

Penelitian termasuk jenis penelitian
dengan

pendekatan

Peneliti

menggambarkan

dan

menginginkan
mendeskripsikan

yang

bagaimana Calon Gubernur Banten H.

menggunakan paradigma konstruktivisme,

Wahidin Halim membuat sebuah image di

pada penelitian kualitatif instrumennya

media online selama masa pencalonan

adalah orang atau human instrument, dalam

beliau di Pilgub Banten.

melakukan

kualitatif

lain.

penelitian,

peneliti

Subjek

harus

Penelitian

yang

digali

memiliki bekal teori dan wawasan luas

datanya pada penelitian ini yaitu Bapak

sehingga mampu bertanya, menganalisa,

Wahidin Halim (Calon Gubernur Banten).

dan mengkontruksi objek yang diteliti

Sementara, objek penelitian dari penelitian

menjadi luas dan lebih bermakna.

ini

adalah

Pengelolaan

Kesan

yang

menggunakan

dilakukan oleh calon Gubernur Banten dan

format deskriptif kualitatif bertujuan untuk

Tim pada Media Online Twitter dan

mengkritik kelemahan penelitian kuantitatif

facebook selama proses pencalonan di

(yang

Banten.

Penelitian

selalu

sosial

positivisme),

serta juga

Dalam

penelitian

kualitatif,

menggambarkan,

pengumpulan data dilakukan pada natural

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai

setting (kondisi yang alamiah), sumber data

situasi, atau berbagai fenomena realitas

primer, dan teknik pengumpulan data lebih

sosial yang ada di masyarakat yang menjadi

banyak pada observasi berperan serta

objek penelitian, dan berupaya menarik

(participant

realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri

mendalam

karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran

dokumentasi.21 Penelitian ini melakukan

bertujuan

untuk

observation),
(in

depth

wawancara

interview)

dan

teknik pengumpulan dengan menggunakan
20

Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif :
Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik, dan Ilmu
Sosial Lainnya. Kencana. Jakarta : 2007. Hlm. 68
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Sugiyono. Op. Cit., Hlm. 62
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teori dramaturgi Erving Goffman yang

Analisis dilakukan pada saat pengumpulan

didapatkan

dan

data berlangsung dan setelah selesai

wawancara dalam panggung depan (front

pengumpulan data di periode tertentu.

melalui

pada

penelitian

Selanjutnya, peneliti melakukan teknik

melakukan kegiatan kampanye di Twitter

analisis data yang bertujuan untuk mencari,

dan Facebook sebagai calon gubernur.

menata, memahami sekaligus merumuskan

stage)

saat

observasi

Selain

subjek

itu,

peneliti

juga

menggunakan teknik wawancara untuk

kesimpulan secara sistematis dari catatan
hasil wawancara subjek penelitian.

mendapatkan kebutuhan penelitian ini dan
menjawab segala masalah yang akan

HASIL PENELITIAN

dibahas. Dengan wawancara ini, peneliti

Pada bagian ini, peneliti akan

secara rinci mengajukan pertanyaan yang

menelaah

bersifat menggali dari setiap jawaban yang

dilakukan oleh Wahidin Halim melalui

akan timbul pertanyaan selanjutnya secara

Bantenhits.com

spontanitas.

juga

selama Pemilihan Kepala Daerah Wilayah

melakukan observasi langsung di tempat

Provinsi Banten, April-Desember 2016.

penelitian,

Bapak

Berdasarkan elemen-elemen dramaturgi

Wahidin Halim di Gg. H. Jiran, Kec.

Erving Goffman, peneliti berusaha untuk

Pinang, Kota Tangerang dan di lokasi

menelaah

lainnya

yang

dilakukan oleh subjek pada penelitian ini.

hasil

Panggung depan (Front Stage) Wahidin

Selain

yaitu

itu,

diKediaman

ditempat

bersangkutan.
observasi

Peneliti

aktivitas

Dengan
ini

mengkonfirmasikan

demikian

sekaligus
data

untuk

yang

telah

pengelolaan

dan

kesan

yang

Radarbanten.co.id

pengelolaan

kesan

yang

halim
1. Penampilan Muka

terkumpul melalui wawancara dengan

setting(serangkaian peralatan, ruang

kenyataan yang sebenarnya. Dan turut

dan benda yang digunakan);

mengetahui

keseharian

Pemilihan Gubernur merupakan sebuah

narasumber atau subjek penelitian dengan

ajang pertarungan prestasi dan image

langsung

bagi

kehidupan

mengamati

kegiatan

subjek

tersebut.

para

pasangan

memperebutkan

kursi

calon

dalam

kekuasaan.

Teknik analisis data yang peneliti

Strategi yang digunakan oleh wahidin

gunakan yaitu analisis data kualitatif dalam

halim dalam memperkenalkan dirinya,

pengolahan data yang telah dikumpulkan.

salah satunya menggunakan media
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digital yang akhir-akhir ini menjadi

“saya memiliki akun sendiri, terkadang
juga aktif, tapi kan tidak mungkin
semua waktu saya hanya ada didepan
media sosial. Jadi yang lebih banyak
bergerak tentu tim. Baik upload photo,
video, buat note, dll. Dan yang luar
biasa sebenarnya bukan hanya tim,
yang diluar dugaan saya ternyata
banyak inisiatif pribadi relawanrelawan yang diluar tim WH center,
menjalankan akun-akun maupun group
secara aktif tanpa sepengetahuan kami,
itu karena mereka berharap banyak ada
angin segar perubahan untuk banten,
mi.”23
Jadi, WH secara pribadi menggunakan

ujung tombak bagi para calon pemimpin
daerah dalam mendekatkan diri pada
masyarakat.

Sebagaimana

yang

diutarakan oleh Calon Gubernur Banten
H. Wahidin Halim,
“umur saya boleh tua, tapi semangat
masih muda, hehee. Dan yang lebih
penting saya ikut memperhatikan dan
mengikuti trend politik kekinian.
Dimana
media sosial memiliki
kemampuan
luar
biasa
untuk
mengarahkan masyarakat pada tujuan
dan harapan tertentu. Tentu saya
pribadi ikut turun langsung mengecek
tracking, laporan-laporan tim, dll.
Disana saya temukan efektifitas media
sosial sangat luar biasa. Bahkan
sebelum kegiatan debat pertama,
tracking media sosial kami jauh lebih
masif dibandingkan competitor.”22
Bahkan beliau menambahkan,

akun media sosial sebagai kendaraan
pencitraan politiknya, bahkan dibantu
oleh tim dan relawan lainnya guna
mendekatkan

dan

memperkenalkan

beliau pada masyarakat dalam proses
pencalonan gubernur banten tahun
2017.

Gambar 5.1
Twitter DR. H. Wahidin Halim, M.Si

22

Wawancara dengan DR. H. Wahidin Halim, M.Si.,
Selasa, 30 januari 2017. Pukul. 21.30 WIB
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Gambar 5.2
Facebook Relawan WH
Dari sekian banyak media sosial yang

ini sudah berjalan sebelum, jauh
sebelum eee…pencalonan”25
Dari hasil wawancara diatas, kita dapat

kerap digunakan oleh masyarakat, WH
memilih menggunakan Twitter dan
facebook

sebagai

alat

simpulkan dalam mengisi panggung

perkenalan

depannya, alat yang digunakan oleh

dirinya sebagai calon Gubernur Banten,

WH dalam memperkenalkan dirinya

sebagaimana diutarakan oleh Ahmad

adalah dengan menggunakan media

Jazuli Abdilla dikediamannya,

sosial Facebook dan Twitter.

“ada Twitter, baik yang akun resmi dari
WH center, atau akun sahabat-sahabat
WH. Selain itu ada juga facebook, itu
juga sangat banyak sekali tuh, groupgroup facebook misalnya. Belum lagi,
group-group whatsapp, kemudian juga
Path, ada kegiatan dimana, dipotret
dishare.”24
Bahkan, penggunaannya jauh hari

24

Appearance

(penggunaan

petunjuk

artifaktual, misalkan pakaian, rencana,
atribut,

dll);

penampilan

Untuk
fisiknya,

menguatkan
seseorang

membutuhkan dukungan artifaktual,

sebelum pencalonan dirinya seperti

agar orang yang melihatnya mudah

yang diutarakan oleh Pak M. Syafril,

mengidentifikasi

“penggunanya itu facebook yang paling
banyak sampai sekarang sehingga itu
dipilih. Dan berikutnya, ee…Twitter
sehingga kedua ini yang dipilih. Nah,

bersangkutan.

Ibid
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konsep
H.

diri

Wahidin

yang
Halim

konsisten dengan peci hitam, baju koko
putih dan celana hitamnya dalam setiap
25

Ibid
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penampilannya di panggung depan

kokoh nya dengan peci nya itu. Yah itu.
kalau untuk diruang formal, diruang
public, dimana ada kaitannya dengan
pilgub untuk memudahkan bagi orang
lain mengingat WH-nya, memang selalu
seperti itu, misalkan dengan peci
hitamnya yang agak melengkung
khasnya Abah Uci-cilongok, baju putih
koko, kan sejalan dengan masyarakat
Banten kan masyarakat yang agamis,
ya”27
Bahkan H. Abdul Syukur, Mantan calon

selama proses pencalonan Gubernur
Banten 2017. Hal tersebut dapat kita
identifikasi dari pernyataan H. Wahidin
Halim,
“Kan saya menghadapi kontestasi
politik,
sudah
seharusnya
membenamkan memori yang kuat pada
masyarakat banten dengan simbol yang
mudah di ingat. Baju, peci, dan celana
yang simple sangat mudah diingat.
Ingat, masyarakat Banten adalah
masyarakat religious, sehingga peci
dan baju koko adalah simbol yang bisa
mendekatkan
pemimpin
dengan
masyarakatnya. Apalagi peci khas kiai
Uci, bagi saya sudah jadi simbol
banten. Hehehe”26
Hal senada juga diungkapkan oleh CEO

Walikota Tangerang, yang sekarang
berdiri sebagai Pembina ASC (Abdul
Syukur Center) yang sekaligus adik
kandung H Wahidin Halim menyatakan
bahwa Pak WH sudah menjadikan gaya
berpakaiannya sebagai trend mark
dirinya semenjak menjadi Walikota

WH Center, Bang Ahmad Jazuli

Tangerang, bukan hanya pada saat

Abdillah,

pencalonan

“justru itu yang susah, pak WH susah
diatur oleh aturan foto jurnalistik, dia
melawan protokoler, berbeda dengan
mainstream. Foto misalnya kan banyak
modelnya, tapi ya dia pengennya itu
aja, emang chemistry nya disitu, dengan

Sebagaimana

26

Wawancara dengan DR. H. Wahidin Halim, M.Si.,
Selasa, 30 januari 2017. Pukul. 21.30 WIB
27
Wawancara dengan Ahmad Jazuli Abdillah, M.Si.
CEO WH Center, Rabu, 31 januari 2017 pukul.
10.40 WIB
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Gubernur
pernyataan

Banten.
beliau,

“Setahu saya model baju beliau itu
sudah dari zaman beliau menjadi
Walikota Tangerang”.28

28

Wawancara dengan H. Abdul Syukur, Pembina
ASC, Kamis, 09 Februari 2017. Pukul 22.30 WIB
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Gambar 5.7
Penampilan WH dengan songkok/peci hitam melengkung diatasnya, baju koko putih dan
celana hitam
dan bukan resmi. Kalau disini ngomong
gua, elo kan ga papa… klo di forum
Manner
(gaya
bertingkah
resmi kan ga pantes.”29
laku,misalnya cara berjalan, duduk,
Jadi bahasa baku lebih ditekankan pada
berbicara, memandang, dll). Wahidin
forum-forum resmi, berbeda dengan
Halim, juga memberikan kesan pada

yang beliau tampilkan diruang sosial

khalayak, dengan tingkah laku, cara

lainnya, guyonan ala betawi, candaan,

duduk, tingkah laku dll. Dari hasil

lebih banyak digunakan dalam cara

observasi

bicara sehari-hari.

peneliti,

kami

temukan

perbedaan cara bertingkah laku WH

Tak jauh berbeda dengan pendapat

antara di ruang publikdan ruang private,

sebelumnya, Ibrahim, Lc., M.Si., lebih

misalnya seperti cara berbicaranya, cara

menekan perbedaan cara berbicara H.

bercandanya, gesture, gaya duduk dan

Wahidin Halim di ruang publik dan

lain-lainnya. Hal ini dikuatkan dengan

ruang

pernyataan Calon gubernur Banten H.

paralinguistic,

seperti yang

Wahidin Halim, di kediamannya,

ungkapkan

pada

“ya dari dulu saya begini ini, ga ada
yang berubah, gaya bicara saya ya
begini, gaya pakaian dari dulu memang
begini…Cuma namanya birokrat ya
harus ada perbedaan bagaimana
berbicara dan bersikap di forum resmi

wawancara di WH Center,

private

pada

intonasi/
beliau

kesempatan

“sangat,,, sangat. Jangankan seharihari, dalam forum resmi saja pertama
mendengar beliau bicara langsung tahu
kalau beliau orang betawi dengan
gayanya, meskipun dengan apa

29

Wawancara dengan DR. H. Wahidin Halim, M.Si.,
Selasa, 30 januari 2017. Pukul. 21.30 WIB
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namanya,, hemm…intonasi yang lebih
halus”30
Namun, dalam penulisan quote di

“kan tidak mungkin semua waktu saya
hanya ada didepan media sosial. Jadi
yang lebih banyak bergerak tentu tim.
Baik upload photo, video, buat note, dll.
Dan yang luar biasa sebenarnya bukan
hanya tim, yang diluar dugaan saya
ternyata banyak inisiatif pribadi
relawan-relawan yang diluar tim WH
center,
menjalankan
akun-akun
maupun group secara aktif tanpa
sepengetahuan kami, itu karena mereka
berharap banyak ada angin segar

Twitter dan facebook WH secara
langsung tidak ikut terlibat, karena
beliau sudah memberikan kepercayaan
sepenuhnya pada tim pemenangan yang
sudah beliau bentuk, seperti ungkapan
WH dalam wawancara peneliti,
perubahan untuk Banten, mi”31.

Gambar 5.8
Quote WH di Twitter dan Facebook

30

Wawancara dengan M. Ibrahim, Lc. M.Si .,
Protokoler WH, Jumat, 03 Februari 2017 Pukul.
13.40 WIB
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Wawancara dengan DR. H. Wahidin Halim, M.Si.,
Selasa, 30 januari 2017. Pukul. 21.30 WIB
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Gambar 5.9
Beragam gaya prilaku dan Gesture WH di Penggung Depan
2. Keterlibatan dalam Peran
Wahidin
secara

utuh

Halim,
beliau

3. Pewujudan idealisasi harapan orang lain
meskipun

dalam perannya

memberikan

Dalam mewujudkan idealisasi

kepercayaan pada tim pemenangan

harapan orang lain dalam perannya, tim

dalam membentuk konsep dirinya di

pemenangan lebih jauh melakukan

media sosial, namun beliau tetap ikut

survey

memantaunya,

yang

dibutuhkan oleh masyarakat Banten,

beliau sampaikan dalam wawancara

seperti yang diuraikan oleh Ahmad

bersama peneliti,

jazuli Abdillah, CEO WH Center,

sebagaimana

“Tentu saya pribadi ikut turun
langsung
mengecek
tracking,
laporan-laporan tim, dll. Disana
saya temukan efektifitas media
sosial sangat luar biasa. Bahkan
sebelum kegiatan debat pertama,
tracking media social kami jauh
lebih
massif
dibandingkan
competitor.”32

dulu

terhadap

apa

yang

“…kita kan berangkat dari
rekomendasi
survey,
dan
rekomendasi survey mengatakan
bahwa WH tidak bisa terlepas dari
prestasi dan keberhasliannya dalam
kepemimpinan sebelumnya sebagai
Walikota Tangerang dua periode.
Lalu kita intip dihasil survey
pemimpin seperti apa se.. yang

32

Wawancara dengan DR. H. Wahidin Halim, M.Si.,
Selasa, 30 januari 2017. Pukul. 21.30 WIB
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dibutuhkan di Banten ya... ternyata
hasil rekomendasi menunjukan,
yang dibutuhkan oleh Banten
adalah
pemimpin
yang
berpengalaman, dan pengalaman
yang dimaksud adalah pemimpin
yang mampu, nah, mampu yang
seperti apa…itu harus kita
terjemahkan. Sehingga data-data
dan catatan yang menunjukan
kelebihan pak WH kita keluarkan,
kita dorong di media sosial.
Misalnya, bahwa pak WH adalah
sebagai orang yang sukses dalam
memimpin Tangerang selama 2
priode, penghargaan-penghargaan
yang beliau dapatkan…rangkaian
pengalaman birokrasinya, seperi 13
tahun menjadi kepala desa, jadi
camat, itukan hampir ga ada
pemimpin yang pernah mengisi
semua jenjang seperti pak WH. Dari
kepala desa, kasi kabag, camat,
Asda. Ada banyak orang dari
kepala desa terus jadi wali kota,
tapi dia nga pernah jadi camat,
kaya Aat Syafaat, dari kepala desa
masuk parpol, nyalon walikota dia
jadi. Dari sisi akademis WH punya
kekuatan, bahwa dia itu Doktor,
yakan. Sisi pribumi atau orang asli
juga kita tonjolkan bahwa dia orang
banten asli atau putera daerah.
Apalagi kalau berhadapan dengan
rano kan, rano satu KTP nya KTP
Jakarta, dia mah kelahiran Jakarta,
besar dijakarta. Sampai hari ini isu
itu kita endorsed betul, bahwa rano
bukan orang banten, tinggal bukan
di banten, lahir bukan di banten,
nyoblosnya nyoblos Ahok, kan
begitu…hahaha”33
Dari hasil wawancara diatas kita
dapat temuan,

yang

bahwa

pertama,

perwujudan harapan yang dilakukan
oleh WH adalah dengan melakukan
pengamatan terlebih dahulu terhadap
apa yang diinginkan oleh masyarakat
Banten pasca-Atut.
Kedua,

perwujudan

harapan

tersebut juga ditonjolkan dari jenjang
karir birokrat dan politik WH, yang
benar-benar memulai dari bawah, dan
mampu

mengisi

karir/eselon

seluruh

dibirokrasi,

janjang
khususnya

wilayah Kota Tangerang.
Ketiga, WH adalah salah satu
putera pribumi Banten, berbeda dengan
kompetitornya yang tinggal di Jakarta
dan ber-KTP Jakarta, dan tentu akan
memilih di Jakarta.
Dari

ketiga

harapan

diatas

diwujudkan oleh WH dengan simbolsimbol pakaian yang digunakan, seperti
peci hitam khas Kiai Uci-cilongok,
yang beliau anggap sebagai simbol
Ulama Banten, pakaian koko putih yang
dimaknai sebagai bersih, suci, bebas
korupsi dan sangat sejalan dengan
masyarakat Banten yang sangat agamis.
Celana hitam, warna netral dan terkesan
formal dan birokratis.
4. Mystification/ Pemeliharaan jarak

33

Wawancara dengan Ahmad Jazuli Abdillah, M.Si.
CEO WH Center, Rabu, 31 januari 2017 pukul.
10.40 WIB

Communication VIII, Nomor 2, Oktober 2017

80

Wahidin

Halim

tidak

peneliti gunakan adalah teori dramaturgi

menampik, bahwa akan ada jarak

Erving Goffman. Dengan teori ini kita dapat

tertentu yang menjadi pemisah antara

mengetahui bagaimana pengelolaan kesan

ruang publik dan ruang privat, namun

yang dilakukan oleh Wahidin Halim pada

beliau menegaskan, adanya jarak ini

panggung depan (front stage) yaitu, di

bukan karena ingin membuat jarak

media sosial Twitter dan Facebook selama

dengan masyarakat, namun karena

beliau mencalonkan diri sebagai Gubernur

adanya keterbatasan-keterbatasan yang

Banten, serta panggung belakang (back

pada akhirnya akan menjadi jarak antara

stage)

pemimpin

belakang atau kehidupan sehari-harinya.

dengan

rakyatnya,

sebagaimana yang beliau ungkapkan,
“nah, hal ini yang memang sulit
untuk kita hilangkan dari stigma
masyarakat. Dari dulu kamu tau,
selama saya menjadi walikota, apa
saya orang yang sulit ditemui?
Tidak kan? Adanya protokoler dll,
memang seakan menjadi sekat antar
saya dengan masyarakat, tapi hal
tersebut kan aturan negara yang
dijamin undang-undang karena
adanya kemaslahatan. Jadi bukan
ingin mengatur jarak, namun
karena tingkat tekanan, banyaknya
kepentingan dan lain-lain yang
membuat mau tidak-mau akan ada
prioritas dan bukan prioritas. Tapi
yang jelas, sedikitpun tidak ada
kesengajaan saya menjaga jarak,
bahkan harapan saya, saya bisa
lebih dekat dengan masyarakat
banten.”34

yaitu

kehidupan

Peneliti

di

melakukan

panggung

penelitian

langsung, dengan melakukan observasi
terhadap kedua media sosial Twitter dan
Facebook Wahidin Halim, serta melakukan
observasi

ke

dalam

lingkungan

dan

kegiatan beliau. Selain itu, peneliti juga
mewawancarai

Wahidin

Halim,

serta

informan lain yang memiliki keterkaitan
dengan aktivitas beliau dalam proses
pencalonan

Gubernur Banten,

seperti,

Ahmad Jazuli Abdilla (CEO WH Center),
M. Syafril (Humas WH Center), M.
Ibrohim (Protokoler Wahidin Halim), dan
Abdul Syukur (Adik Wahidin Halim).
Selama kurun waktu penelitian,
peneliti memperhatikan dan mengikuti

PEMBAHASAN
Subjek

perilaku komunikasi Wahidin Halim dan
adalah

WH Center dalam mendorong WH agar

Wahidin Halim, salah satu calon Gubernur

dekat dengan masyarakat lewat media

Banten 2017 yang berpasangan dengan

sosial. Proses pemantauan ini peneliti

Andhika Azrumi. Sementara, teori yang

lakukan, baik dengan memantau Twitter

34

penelitian

ini

Ibid
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dan

Facebook,

langsung

maupun

dengan

WH

berinteraksi
dan

kegiatan

hanya pada saat pencalonan Gubernur
Banten.

Relawan di WH Center.

Manner. Bahasa baku lebih

Panggung Depan (Front Stage)

ditekankan pada forum-forum resmi,

1. Penampilan Muka

berbeda dengan yang beliau tampilkan

Setting. Dalam hal ini WH

diruang sosial lainnya, guyonan ala

cukup konsen dalam mengelola media

Betawi,

sosial, sebagai sebuah keniscayaan

digunakan dalam cara bicara sehari-

dalam peta perpolitikan kekinian. WH

hari,

secara

pribadi menggunakan

mendasar juga terlihat pada penggunaan

media

sosial

sebagai

akun

kendaraan

candaan,

selain

intonasi/

itu

lebih

banyak

perbedaan

yang

Namun,

paralinguistic.

pencitraan politiknya, bahkan dibantu

berkenaan dengan penulisan quote di

oleh tim dan relawan lainnya guna

Twitter dan facebook WH secara

mendekatkan

memperkenalkan

langsung tidak ikut terlibat, karena

beliau pada masyarakat dalam proses

beliau sudah memberikan kepercayaan

pencalonan Gubernur Banten tahun

sepenuhnya pada tim pemenangan yang

2017. Ternyata WH memilih Facebook

sudah beliau bentuk.

dan Twitter karena paling banyak

2. Keterlibatan dalam Peran

digunakan,

dan

bahkan

hingga

akhir

Wahidin

beliau

meskipun

kampanye WH fokus menggunakan FB

secara

dan Twritter sebagai alat perkanalan diri

kepercayaan pada tim pemenangan

dan kampanyenya, bahkan jauh hari

dalam membentuk konsep dirinya di

sebelum pencalonan dirinya.

media sosial, namun beliau tetap ikut

Appearance. Wahidin Halim

utuh

Halim,

memberikan

memantaunya. Bahkan keterlibatan WH

konsisten dengan peci hitam, baju koko

dalam

putih dan celana hitamnya dalam setiap

berbicara dan lain sebagainya, bukanlah

penampilannya di panggung depan

hasil “bungkusan” tim, melainkan hal

selama proses pencalonan gubernur

tersebut sudah menjadi karakter dirinya.

banten 2017. Bahkan, WH sudah

Sehingga, WH memang tidak perlu

menjadikan

menjadi

gaya

berpakaiannya

berpakaian,

“orang

berperilaku,

lain”

sebagai trend mark dirinya semenjak

menampilkan

menjadi Walikota Tangerang, bukan

khalayak, bahkan WH termasuk orang
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dalam
dihadapan

82

yang sangat sulit “dibungkus” dan

dibirokrasi, khususnya wilayah Kota

diatur-atur untuk masalah pakaian,

Tangerang.

gesture, gaya bicara, angle photo dll.
Meskipun

demikian

ternyata

Ketiga, WH adalah salah satu

ada

putera pribumi Banten, berbeda dengan

kebiasaan WH yang berubah dalam

kompetitornya yang tinggal di Jakarta

beberapa waktu ini, hasil dari arahan

dan ber-KTP Jakarta, dan tentu akan

dan masukan dari tim, yaitu kebiasaan

memilih di Jakarta.

beliau yang suka menutup mulut saat

Dari

ketiga

harapan

diatas

berbicara, yang akhirnya membuat hasil

diwujudkan oleh WH dengan simbol-

foto menjadi tidak goodlooking, dan

simbol pakaian yang digunakan, seperti

selama proses pencalonan Gubernur

peci hitam khas Kiai Uci-cilongok,

Banten 2017 kebiasaan itu berubah.

yang beliau anggap sebagai simbol

3. Pewujudan idealisasi harapan orang lain

Ulama Banten, Pakaian Koko Putih

dalam perannya

yang dimaknai sebagai bersih, suci,

Dalam hasil penelitian ini kami

bebas korupsi dan sangat sejalan dengan

temukan ada tiga perwujudan idealisasi

masyarakat Banten yang sangat agamis.

harapan orang lain dalam peran WH,

Celana hitam, warna netral dan terkesan

diantaranya,

formal dan birokratis. Hal ini yang

yang pertama, mencitrakan diri
sebagai

pemimpin

berpengalaman,

hal

yang
tersebut

diharapkan bisa mencuri perhatian
masyarakat,

untuk

menghadirkan

pemerintahan yang bersih, agamis,

diterjemahkan dengan mengedepankan

birokratis

dan menonjolkan prestasi-prestasi WH

komprehensif dari beragam lini.

selama menjabat Walikota Tangerang
selama 2 periode.

dan

berkembang

secara

4. Mystification/ Pemeliharaan jarak
Wahidin

Halim

tidak

Kedua, mencitrakan diri sebagai

menampik, bahwa akan ada jarak

pemimpin yang memahami seluruh

tertentu yang menjadi pemisah antara

seluk-beluk pemerintahan yang beliau

ruang publik dan ruang privat, namun

ditonjolkan dari jenjang karir birokrat

beliau menegaskan, adanya jarak ini

dan politik WH, yang benar-benar

bukan karena ingin membuat jarak

memulai dari bawah, dan mampu

dengan masyarakat, namun karena

mengisi seluruh janjang karir/eselon

adanya keterbatasan-keterbatasan yang
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pada akhirnya akan menjadi jarak antara

dengan

pemimpin dengan rakyatnya.

meyakinkan dapat melakukan perubahan

Impression Management
Dalam
mengenai

prestasinya,

serta

bagi Banten dengan visi dan misi yang

pandangan

Goffman

Selain itu, WH juga secara konsisten

impression management. Goffman melihat,

mampu membenamkan memori cukup kuat

bahwa ada perbedaan acting yang besar

dalam

pada saat aktor berada di atas panggung

berpakaiannya yang tidak pernah berubah

(front stage) dan di belakang panggung

selama proses pencalonan, bahkan sejak

(back stage) drama kehidupannya. Kondisi

masih menjadi Walikota Tangerang.

panggung

terdapat

selalu di blow up melalui media sos ial.

istilah

di

dramaturgi

torehan

depan

adalah

sebuah

benak

Kita

khalayak

dapat

dengan

perhatikan

style

dari

kesadaran akan adanya penonton yang

unggahan-unggahan foto dan quote beliau

melihat pertunjukan, dan aktor sedang

di Twitter dan Facebook pesan-pesan

berada dalam bagian dari pertunjukan.

religius,

Sehingga, perilaku aktor seringkali dibatasi

kepemimpinan, cukup banyak menghiasi

oleh konsep-konsep drama yang bertujuan

Twitter dan facebooknya. Tidak kurang

untuk

dapat

pula sederet prestasinya selama menjabat

menciptakan impression management atau

menjadi walikota selama 2 periode berturut-

pengelolaan kesan sesuai dengan apa yang

turut,

diinginkan. Sementara, panggung belakang

birokrasinya yang dapat dikatakan sangat

adalah keadaan pada saaat aktor berada

langka, ada seorang pemimpin daerah yang

dibelakang

memiliki jenkang karir birokrasi sedetil

membuat

drama

panggung

yang

dengan

kondisi

bahwa tidak ada penonton.
Dari hasil penelitian yang peneliti

serta

serta

motivasi-motivaasi

rangkaian

jenjang

karir

WH, hal tersebut berulang-ulang dikuatkan
dari Twitter dan facebook Wahidin Halim.

dapatkan, baik observasi, wawancara dan
dokumentasi, peneliti mendapatkan bahwa
telah terjadi pengelolaan kesan yang masif

SIMPULAN
Wahidin

Halim

menggunakan

dalam proses pencalonan Gubernur Banten

media sosial sebagai salah satu alat

H. Wahidin Halim di media sosial Twitter

pengenalan dirinya kepada masyarakat

dan facebook. Di panggung depan WH

Banten. Media sosial yang digunakan

mampu mengenalkan dirinya sebagai sosok

adalah Twitter dan facebook. Dari hasil

yang berpengalaman, memiliki integritas
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pembahasan peneliti dengan menggunakan

dapat melakukan perubahan bagi Banten

teori dramaturgi Erving Goffman.

dengan visi dan misi yang selalu di blow up

Peneliti mendapatkan bahwa telah
terjadi pengelolaan kesan yang masif dalam

melalui media sosial.
Selain

itu,

WH

juga

secara

proses pencalonan gubernur Banten H.

konsisten mampu membenamkan memori

Wahidin Halim di media Sosial Twitter dan

cukup kuat dalam benak khalayak dengan

facebook. Di panggung depan WH mampu

style berpakaiannya yang tidak pernah

mengenalkan dirinya sebagai sosok yang

berubah selama proses pencalonan, bahkan

berpengalaman, memiliki integritas dengan

sejak masih menjadi Walikota Tangerang.

torehan prestasinya, serta meyakinkan
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INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI 9 PROGRAM UNGGULAN
PEMERINTAH
(Studi Kasus pada Bagian Hubungan Masyarakat Kementrian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Instagram @kemenkopUKM)
Lusyane Margaretha1, Dini Maryani Sunarya2
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur
e-mail: lusyanem@gmail.com, dini.maryani@budiluhur.ac.id

ABSTRACT
Instagram is social media to share a photograph start many used for the benefit of socialization
with his trademark that puts forward message visual and the interaction that high. Socialization
use social media is in vogue used by various offices both owned government as well as private.
One of which is account @ kemenkopukm using Instagram to give socialization programs
concerned about the ministry of cooperatives and small and medium enterprises republic of
Indonesia like nine flagship program this ministry. This study aims to know how the use of
Instagram as media for the socialization nine programs seed the ministry of cooperatives and
small and medium enterprises of the Republic of Indonesia on accounts Instagram
@kemenkopukm. Approach that is used is qualitative with the methods case study. A source of
primary and secondary data. Technique data collection using interviews. The result showed
that Instagram as a media socialization and duties and functions namely the public relations
publish minister and government programs Jokowi done. But, 9 seed socialization program this
has not been due to the limited staff, the idea, and time, and Instagram was not effective in terms
of interaction because the community just take a look, like, comment and giving spirit, so the
interaction of a community have not yet been widely of Instagram.
Keywords: public relations, socialization, Instagram.

ABSTRAK
Instagram adalah social media untuk berbagi foto yang mulai banyak digunakan untuk
kepentingan sosialisasi dengan ciri khasnya yang mengedepankan pesan visual dan
interaktivitas yang tinggi. Sosialisasi menggunakan media sosial sedang populer digunakan
oleh berbagai instansi baik milik pemerintah maupun swasta. Salah satunya adalah akun
@KemenkopUKM yang memanfaatkan Instagram untuk memberikan sosialiasi mengenai
program-program terkait Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia seperti 9 program unggulan Kementerian ini. Penelitian ini bertujuan mengetahui
bagaimana penggunaan Instagram sebagai media sosialisasi sembilan program unggulan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada akun
Instagram @KemenkopUKM. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode
studi kasus. Sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan
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wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram sebagai media sosialisasi maka
tugas dan fungsi humas yaitu mempublikasikan kegiatan menteri dan program pemerintah Joko
Widodo telah terlaksanakan. Namun, sosialisasi 9 program unggulan ini belum berjalan karena
keterbatasan staf, gagasan, dan waktu, serta Instagram masih kurang efektif dalam hal interaksi
karena masyarakat hanya melihat-lihat, like, comment dan memberikan semangat, jadi,
interaksi masyarakat belum banyak dari Instagram.
Kata Kunci: Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, Instagram
LATAR BELAKANG
Perkembangan Koperasi dan Usaha

Terkait dengan tugas dan fungsi Bagian

Kecil dan Menengah di Indonesia harus

Humas dan Advokasi Hukum Kementerian

dilakukan secara maksimal agar tingkat

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

perekonomian

dapat

Republik Indonesia yang tercantum pada

meningkat dan jumlah para pengangguran

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

dapat berkurang. Masyarakat masih belum

Kecil

paham mengenai koperasi, karena terkesan

15/PER/M.KUKM/XII/2016

tradisional, atau masih merasa ragu tentang

Uraian

keamanan dalam menyimpan uang mereka.

Lingkungan Kementerian Koperasi dan

Selain itu masyarakat juga masih merasa

Usaha Kecil dan Menengah pada unit kerja

takut untuk memulai sebuah usaha karena

Bagian

terhambat modal yang sedikit, bunga yang

Advokasi Hukum, Subbagian Publikasi dan

tinggi jika meminjam uang di bank, serta

Dokumentasi memiliki rumusan tugas

khawatir tidak mendapatkan hak cipta atas

melakukan penyiapan bahan publikasi,

produk yang mereka ciptakan.

sosialisasi, dokumentasi dan pengelolaan

Dalam

di

Indonesia

rangka

dan

Tugas

Menengah

Pejabat

Hubungan

Nomor
tentang

Struktural

Masyarakat

di

dan

pengembangan

perpustakaan di lingkungan Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Indonesia perlu dilakukan sosialisasi oleh

Sosialisasi tersebut melibatkan bagian

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Humas

Menengah Republik Indonesia mengenai 9

instansi terkait.

program unggulan melalui media sosial

Humas

kementerian,

masyarakat,

Kementerian

dan

dalam

untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat

melakukan sosialisasi 9 program unggulan,

dalam

memerlukan sebuah sarana yang sesuai agar

pentingnya

mengembangkan

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di

dapat

Indonesia tanpa terhalang jarak dan waktu.

masyarakat dengan mudah tanpa terbatas
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jarak dan waktu, karena seorang praktisi

media sosial, sebuah perusahaan riset dan

Humas

mengikuti

analisis dari Inggris, TNS, menyebutkan

komunikasi.

bahwa Indonesia berada di peringkat ke-3

atau

perkembangan

PR

harus

teknologi

Bagian Humas Kementerian Koperasi dan

pengguna

Usaha Kecil dan Menengah Republik

(http://palembang.tribunnews.com/2017/04

Indonesia

menggunakan

/02/indonesia-negara-terbesar-ketiga-

Instagram

dalam

media

sosial

menyosialisasikan

9

Instagram.

pengguna-sosmed-instagramd.

Diakses

program unggulan Kementerian agar lebih

pada 20 Juli 2017 pukul 13.00 WIB). Dari

mudah diakses oleh masyarakat tanpa

data tersebut dapat diketahui bahwa potensi

terhalang

Karena

pengguna internet khususnya Instagram

Instagram adalah social media untuk

sangatlah besar di Indonesia. Hal ini dapat

berbagi foto yang mulai banyak digunakan

mendorong

untuk kepentingan sosialisasi dengan ciri

pemerintah maupun swasta tertarik untuk

khasnya yang mengedepankan pesan visual

menggunakan Instagram sebagai media

dan interaktivitas yang tinggi.

sosialisasi pada publiknya.

jarak

Sosialisasi

dan

waktu.

menggunakan

media

Akun

berbagai

instansi

Instagram yang

bernama

sosial sedang populer digunakan oleh

@KemenkopUKM

berbagai instansi baik milik pemerintah

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

maupun swasta. Salah satunya adalah akun

Republik Indonesia, dikelola oleh Bagian

@KemenkopUKM yang memanfaatkan

Humas dan Advokasi Hukum. Adapun

Instagram untuk memberikan sosialiasi

tujuan dibuatnya akun Instagram tersebut

mengenai

adalah untuk melaksanakan tugas dan

program-program

terkait

fungsi

Menengah Republik Indonesia seperti 9

publikasi, maka Instagram dipilih sebagai

program

ini.

media yang efektif untuk mensosialisasikan

Menurut hasil penelitian yang dilakukan

9 program unggulan dan berbagai kegiatan

oleh

Jaringan

seputar Kementerian Koperasi dan Usaha

Internet Indonesia (APJII) yang dilakukan

Kecil dan Menegah Republik Indonesia.

selama 2016, menemukan bahwa dari 256,2

Saat ini akun @KemenkopUKM memliki

juta penduduk Indonesia, sebanyak 132,7

18.800 followers dan 1129 posts (per 20

juta orang diantaranya telah terhubung ke

Juli 2017 pukul 13.11 WIB). Setiap post

internet. Sementara dalam penggunaan

pada akun @KemenkopUKM memiliki

Asosiasi

Kementerian

Penyelenggara
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skitar 50-300 likes. Setiap informasi yang

masyarakat

disosialisasikan selalu bekaitan degan 9

program

program

kegiatan

Kementerian itu sendiri. Berikut ini adalah

agar

gambar akun instagram @KemenkopUKM:

unggulan

Kementerian

dan

dengan

tujuan

dapat

lebih

unggulan

mengenal

dan

9

kegiatan

program-program Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia dapat tersampaikan secara cepat,
efisien dan interaktif.

RUMUSAN MASALAH
Indonesia

membutuhkan

perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil
agar jumlah pengangguran di Indonesia
dapat berkurang serta usaha yang dilakukan
oleh masyarakat di Indonesia dapat lebih
Gambar 1
Gambar Akun Instagram
@KemenkopUKM
(Sumber:
https://www.instagram.com/kemenkopukm
/. Diakses pada 20 Juli 2017 pukul
13.11WIB)

berkembang.

globalisasi dewasa ini perkembangan arus
semakin

cepat

memenuhi

dan

canggih,

kebutuhan

untuk

tersebut Bagian

Humas juga menggunakan media sosial
lainnya seperti Facebook, Twitter dan
Instagram yang dapat diakses dan dialamat
Facebook:
UKM

Kementerian

Koperasi

(@KemenkopUKM),

@KemenkopUKM,

dan

dan

kasus

ini,

akun

instagram @KemenkopUKM yang dikelola
oleh Bagian Humas Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia memanfaatkan media sosial
Instagram

Selain media sosial Instagram di era

Dalam

untuk

mensosialisasikan

9

program unggulan dan berbagai kegiatan di
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia. Oleh karena
itu, peneliti merumuskan masalah yaitu,
bagaimana penggunaan akun Instagram
sebagai media

sosialisasi 9

program

unggulan pemerintah khususnya pada akun
Instagram @KemenkopUKM?

Twitter:
Instagram

TUJUAN PENELITIAN

@KemenkopUKM. Dengan menggunakan
media sosial berbagai informasi mengenai
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Penelitian

untuk

terbuka, felksibel, dan dinamis, yang

mengetahui penggunaan akun Instagram

memungkinkan manusia mengembangkan

sebagai

program

orientasi pengetahuan yang baru dan juga

unggulan pemerintah khususnya pada akun

terlibat dalam dunia demokratis tentang

Instagram @KemenkopUKM.

pembagian mutual dan pemberian kuasa

media

ini

bertujuan

sosialisasi

9

yang lebih interaktif dan berdasarkan pada
KERANGKA PEMIKIRAN

masyarakat.

Teori Media Baru

tempat pertemuan semu yang memperluas

Pada tahun 1990, Mark Poster

dunia

Dunia

sosial,

maya

memberikan

menciptakan

peluang

meluncurkan buku barunya, The Second

pengetahuan baru, dan menyediakan tempat

Media Age, yang menandai periode baru di

untuk berbagi pandangan secara luas.

mana teknologi interaktif dan komunikasi

Tentu saja media baru tidak seperti

jaringan, khususnya dunia maya akan

interaksi tatap muka, tetapi memberikan

mengubah masyarakat. Ada dua pandangan

bentuk interaksi baru yag membawa kita

tentang

perbedaan

media

kembali pada hubungan pribadi dalam cara

pertama,

dengan

pada

yang tidak bisa dilakukan oleh media

kedua,

dengan

sebelumnya. Media baru juga mengandung

jaringan.

Kedua

kekuasaan dan batasan, kerugian dan

pandangan tersebut adalah pendekatan

keuntungan, dan kebimbangan. Media yang

interaksi sosial (social interaction) dan

baru memang pilihan yang sangat luas

pendekatan

tetapi pilihan tidak selalu tepat ketika kita

penyiaran,

dan

penekanannya

antara

era

penekanannya
era

pada

integrasi

sosial

(social

membutuhkan

integration).
Pendekatan

interaksi

panduan

dan

susunan.

sosial

Perbedaan adalah salah satu nilai besar

membedakan media menurut seberapa

dalam media baru, tetapi perbedaan juga

dekat media dengan model interaksi tatap

dapat menyebabkan adanya perpecahan dan

muka. Media baru lebih interaktif dan

pemisahan.

Media

menciptakan sebuah pemahaman baru

memberikan

keluwesan

tentang komunikasi pribadi. Pandangan ini

penggunaan,

tetapi

mendukung pendapat Pierre Levy yang

tuntutan waktu yang baru.

menulis buku terkenal berjudul cyber

Membedakan

baru

juga

mungkin

waktu

dalam

menciptakan

media

dengan

culture. Levy memandang world wide web

integrasi sosial, menggambarkan media

sebagai sebuah lingkungan informasi yang

dalam bentuk ritual, atau bagaimana
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manusia menggunakan media sebagai cara

mempertimbangkan penggunaan internet

menciptakan masyarakat. Media yang lebih

sebagai salah satu strategi komunikasi PR.

baru menciptakan sesuatu yang terlihat

Mereka tidak punya pilihan lain dan

seperti interaksi, tetapi tidak mirip dengan

menjadikan internet menjadi bagian dari

interaksi tatap muka yang sebenarnya.

budaya perusahaan. Melalui internet ini

Malahan,

baru

pula setiap individu bisa menjadi penerbit,

menciptakan interaksi dengan stimulasi

konsumen, atau melakukan kampanye

komputer. Ada tingkat interaksi yang

untuk mempengaruhi perilaku konsumen.

tinggi, tetapi dengan komputer, tidak

Khusus dalam bidang membuka perspektif

dengan individu tertentu. Gagasan ini

baru.

media

yang

lebih

didukung oleh teori persamaan media

Teknologi telah mengubah pola

(media equation theory), yang menyatakan

komunikasi PR sebelumnya yang masih

bahwa kita memperlakukan media seperti

konvensional seperti komunikasi dari atas

manusia dan berinteraksi dengan media

ke bawah, bawah ke atas, horizontal, atau

seolah-olah mereka nyata. (Littlejhon,

pola komunikasi massa. Semua itu telah

2009: 413-415).

mereka tinggalkan degan pola yang lebih
actual setelah lahirnya internet. Internet ini

Public Relations on The Net: Sebuah

membawa perspektif dan pola baru di era

Perspektif Baru Humas

informasi dalam bentuk jaringan teknologi

Penggunaan

internet oleh

para

yang

memungkinkan

setiap

orang

profesional merupakan cikal bakal dari

mengakses ke mana saja untuk memenuhi

perkembangan teknologi internet. Menurut

kebutuhannya. Organisasi atau perusahaan

Holtz,

yang mengadopsi internet akan mengalami

kebanyakan

aktivitas

Public

Relations (PR) dalam internet masih

perkembangan

terbatas pada penggunaan media satu arah,

masyarakat,

dari atas ke bawah untuk penerbitan

heterogen dan dapat meraup khalayak atau

informasi masih menggunakan formula

pasar sasaran yang lebih besar jumlahnya.

komunikasi

masa

yang

pesat di
informasi

tengah-tengah
yang

tradisional.

Semua

aktivitas

Ditambah lagi banyak perusahaan yang

menggunakan

media

belum mengadopsi media PR. Saat ini

memungkinkan PR menjalin hubungan baik

banyak praktisi PR, menurut Holtz (1999),

untuk mempertahankan dukungan publik

berbicara atas nama perusahaan telah

internal dan eksternalnya. Publik akan
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sangat tengantung kepada PR sebagai

kehidupan sosial, pesan yang harus

sumber informasi berita yang tidak tersaji di

disampaikan dengan jelas serta

surat kabar dan media massa lainnya.

sikap

Melalui internet, PR dapat menghemat

efektif

biaya dibandingkan harus mengirim press

mendukung

release melalui pos atau faks. Namun,

melalui pemberitaan di berbagai

penggunaan internet, tidak berarti harus

media massa.

menyepelekan media lainnya.

partisipatif.

Komunikasi

diperlukan

untuk

lingkungan

sosial

3. Content (Isi)

Keberhasilan PR bergantung pada

Pesannya menyangkut kepentingan

siapa publiknya. Bagaimana strategi yang

orang

digunakan, dapat tidaknya mempengaruhi

informasi dapat diterima sebagai

kemanapun perusahaan dalam membina

sesuatu yang bermanfaat secara

hubungan baik dan dialog yang sehat agar

umum bagi masyarakat.

perusahaan dan publiknya semakin dekat.
(Soleh dan Ardianto, 2012: 190-193)

banyak/publik

sehingga

4. Clarity (kejelasan)
Pesan harus disusun dengan katakata yang jelas, mudah dimengerti,

Strategi Komunikasi PR
Pelaksanaan
berkomunikasi

serta memiliki pemahaman yang

strategi
yaitu

PR

dalam

menurut

Cutlip,

Center & Broom (2004:424) yang dikenal
dengan istilah “7-Cs PR Communications”,
adalah sebagai berikut:

antara

komunikator

dan

komunikan dalam hal maksud, tema
dan tujuan semua pihak.
5. Continuity

and

Consistency

(Kontinuitas dan Konsistensi)

1. Credibility (Kredibilitas)
Komunikasi

sama

Komunikasi merupakan proses yang

itu

dimulai

dari

tidak pernah berakhir, oleh karena

saling

percaya

yang

itu dilakukan secara berulang-ulang

diciptakan oleh pihak komunikator

dengan berbagai variasi pesan.

secara

Dengan

susasana

sungguh-sungguh,

untuk

cara

demikian

melayani publiknya yang memiliki

mempermudah

keyakinan dan respek.

membujuk dan tema dari pesan-

2. Context (Konteks)
Menyangkut

sesuatu

proses

untuk
belajar,

pesan tersebut harus konsisten.
yang

6. Channel (Saluran)

berhubungan dengan lingkungan
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Mempergunakan

saluran

media

ditarik suatu kesimpulan bahwa fungsi

informasi yang tepat dan terpercaya

pokok

atau

tahapan-tahapan

dalam

serta dipilih oleh khalayak sebagai

manajemen merupakan suatu proses yang

target sasaran. Pemakaian saluran

meliputi hal-hal sebagai berikut:

media yang berbeda akan berbeda

1. Perencanaan (planning),

pula efeknya. Dengan demikian

Meliputi penetapan tujuan dan

seorang PR harus dapat memahami

standar,

perbedaan dan proses penyebaran

prosedur, pembuaan rencana serta

informasi secara efektif.

ramalan (prediksi) apa yang akan

7. Capability

of

the

Audience

(Kapabilitas khalayak)

dimiliki

aturan

dan

terjadi.
2. Pengorganisasian (organizing),

Memperhitungkan
yang

penentuan

kemampuan
oleh

khalayak.

Meliputi pemberian tugas terpisah
kepada

masing-masing

pihak,

Komunikasi dapat menjadi efektif

membentuk

bagi masyarakat bila berkaitan

mendelegasikan dan menetapkan

dengan

yang

jalur wewenang, mendelegasikan

bermanfaat seperti kebiasaan dan

dan menetapkan sistem komunikasi,

peningkatan kemampuan membaca

serta mengoordinir kerja setiap

dan pengembangan pengetahuan.

karyawan dalam satu tim yang solid

(Rosady Ruslan, 2016: 122-123)

dan terorganisasi.

faktor-faktor

bagian,

3. Penyusunan Formasi (staffing),
Manajemen dan Public Relations
George

R.

mendefinisikan

Meliputi menentukan persyaratan

Terry

(1972),

personel yang akan dipekerjakan,

manajemen

sebagai

merektrut

calon

karyawan,

“sebuah proses yang khas dan terdiri dari

menentukan job description dan

tindakan-tindakan

persyaratan teknis suatu pekerjaan,

pengorganisasian,
pengawasan

yang

seperti

perencanaan,

pengaktifan

dan

dilakukan

untuk

melakukan penilaian dan pelatihan
termasuk

didalamnya

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran

pengembangan

yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan

kuantitas karyawan sebagai acuan

sumber daya manusia dan sumber-sumber

untuk penyusunan setiap fungsi

lainnya”. Dari definisi tersebut maka dapat

dalam manajemen organisasi.
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4. Memimpin (leading),
Meliputi

membuat

menggunakan metode kualitatif. Penelitian
orang

melaksanakan
mendorong

lain

tugasnya,
dan

kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian
yang

menghasilkan

data

deskriptif

memotivasi

mengenai kata-kata lisan maupun tertulis,

bawahan, serta menciptakan iklim

dan tingkah laku yang dapat diamati dari

atau

orang-orang yang diteliti (Taylor dan

suasana

pekerjaan

yang

kondusif (khususnya dalam metode

Bogdan,

komunikasi dari atas ke bawah atau

2010:166). Metode dalam penelitian ini

sebaliknya) sehngga timbul saling

menggunakan

pengertian dan kepercayaan yang

penelitian

baik.

Menumbuhkembangkan

@KemenkopUKM. Data primer diperoleh

disiplin kerja dan sense of belonging

studi dokumentasi yang dilakukan peneliti

(rasa

pada

memiliki)

pada

setiap

1984:5

dalam

studi

kasus.

adalah

unggahan

Hendrarso,

akun

akun

Subjek
Instagram

Instagram

karyawan dan jajaran manajemen

@KemenkopUKM, meliputi unggahan atau

(publik internal).

posts, foto, kolom komentar, jumlah likes,

5. Pengawasan (controlling),
Fungsi

terkait

dan jumlah followers . Sementara itu, data

manajemen

ini

sekunder diperoleh dari wawancara peneliti

mencakup persiapan suatu standar

dengan pengelola akun @KemenkopUKM

kualitas dan kuantitas hasil kerja,

dan followers

baik berbentuk produk maupun jasa

sebagai berikut:

yang

IdentitasKey Informan

diberikan

perusahaan/

akun @KemenkopUKM,

organisasi dalam upaya pencapaian

Staf Sub. Bagian Publikasi (Admin

tujuan,

Pengelola

produktivitas

terciptanya

citra

yang

dan
positif.

(Rosady Ruslan, 201:1-3).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia di Jalan H.
R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan
12940, pada bulan November sampai bulan
Penelitian

: Muhammad Ali

Jabatan : Staf Sub Bagian Publikasi

Penelitian ini dilakukan di Kantor

2016.

Instagram

@KemenkopUKM)
Nama

METODOLOGI PENELITIAN

Desember

Akun

ini

Communication VIII, Nomor 2, Oktober 2017

Bagian :

Hubungan

Masyarakat

dan

Advokasi Hukum
Alasan : Karena Bapak Ali telah yang
memiliki tanggung jawab terhadap
pengelolaan

akun

@KemenkopUKM

instagram
dan
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merupakan

seseorang

yang

Menengah Republik Indonesia, strategi

berkompeten dalam memberikan

dibuat untuk mencapai tujuan agar semua

segala informasi yang dibutuhkan

masyarakat

peneliti

masyarakat memanfaatkan 9 program yang

dalam

melakukan

penelitian.

Indonesia

agar

sudah digulirkan oleh Kementerian.
Proses

Identitas Informan1
Followers

yaitu

sosialisasi,

Krathwohl

akun

Instagram

adalah

menurut

proses

yang

mengusahakan seseorang menjadi peka

@KemenkopUKM

terhadap rangsangan masyarakatnya dan

Nama

menyesuaikan diri serta berperilaku seperti

: Hana Muthia

Profesi : Mahasiswa

orang lain dalam masyarakatnya atau

Pendidikan : Institut Pertanian Bogor

kebudayaannya (dalam buku Waluyo dkk,

Alasan : Karena selaku followers akun

2008: 48). Seperti Humas Kementerian

instagram @KemenkopUKM yang aktif

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

mengikuti setiap posts dari akun instagram

dalam

@KemenkopUKM, yang peneliti anggap

unggulan agar masyarakat menjadi peka

sebagai

dan ikut serta dalam mengembangkan

orang

yang

tepat

dalam

memberikan informasi.

menyosialisasikan

9

program

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di
Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Ahmad S. Adnanputra, seorang

Adapun

9

program

unggulan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
menengah adalah (1) NIK (Nomor Induk

Presiden Institut Bisnis dan Manajemen

Koperasi);

Jayakarta, memberikan batasan pengertian

pendistribusian pupuk bersubsidi; (3) Akte

tentang strategi Public Relations/Humas

Notaris koperasi gratis bagi usaha mikro;

adalah alternatif optimal yang dipilih untuk

(4) Izin Uaha Mikro Kecil (IUMK); (5)

ditempuh guna mencapai tujuan public

Kemudahan mendapatkan Hak Cipta bagi

relations dalam kerangka suatu rencana

UKM; (6) Gallery Indonesia WOW; (7)

public relations (public relations plan).

Penumbuhan

(Rosady Ruslan,2016:134). Menurut Ali

Wirausaha; (8) Lembaga Penyalur Dana

yang merupakan staf Bagian Humas

Bergulir (LPDB-KUMKM); (9) Kredit

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Usaha Rakyat (KUR).
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dan

KUD

dalam

Pengembangan
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Program-program tersebut adalah

periode baru di mana teknologi interaktif

program unggulan yang digulirkan oleh

dan komunikasi jaringan, khususnya dunia

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

maya

Menengah Repubik Indonesia dalam upaya

(Littlejhon, 2008: 413) maka Instagram

mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil

adalah salah satu bentuk media baru yang

dan Menengah di Indonesia, yang terus

merupakan teknologi interaktif dan sebuah

disosialisasikan di beberapa media sosial

komunikasi jaringan sehingga masyarakat

salah satunya seperti Instagram. Adapun

dapat berubah menjadi lebih aktif mencari

Keuntungan

informasi tanpa harus terbatas jarak dan

PR

dalam

menggunakan

internet menurut Soemirat dan Ardianto

akan

mengubah

masyarakat.

waktu.

(2012: 192) yaitu (1) Informasi cepat

Humas Kementerian Koperasi dan

sampai pada publik; (2) Bagi PR, internet

Usaha Kecil dan Menengah menggunakan

dapat berfungsi sebagai iklan, media, alat

salah satu media sosial yaitu Instagram

marketing, sarana penyebaran informasi

karena dalam aplikasi media sosial ini dapat

dan promosi; (3) Siapapun dapat mengakses

membagikan foto atau video serta jumlah

internet; (4) Tidak terbatas oleh ruang dan

karakter caption dari sebuah foto tanpa

waktu;

membuka

harus terbatas jumlah karakter, selain itu

hubungan

Instagram saat ini sangat diminati oleh

komunikasi dalam bidang pemasaran secara

hampir semua pengguna media sosial di

langsung.

Indonesia.

(5)

kesempatan

Internet

dapat

melakukan

Instagram adalah sebuah aplikasi

Pelaksanaan strategi sosialisasi yang

jejaring sosial dengan berbagi foto. Yang

dibuat oleh Bagian Humas Kementerian

menjadi salah satu ciri menarik dari

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Instagram adalah bahwa ada batas foto ke

Republik Indonesia menurut Cutlip, Center

bentuk persegi, mirip dengan gambar

& Broom dalam buku Rosady (2016: 122-

Kodak Instamatic dan Polaroid, yang

123) yang berjudul ‘Manajemen Public

sangat berbeda dengan rasio aspek 16:9

Relations & Media Komunikasi’ dikenal

sekarang, yang biasanya digunakan oleh

dengan istilah “7-Cs PR Communications”

kamera ponsel (Sherief, 2014: 47). Sesuai

meliputi credibility (kredibilitas), contex

dengan Teori Media Baru Pada tahun 1990,

(konteks),

Mark Poster meluncurkan buku barunya,

(kejelasan), continuity and consistency

The Second Media Age, yang menandai

(kontinuitas dan konsistensi), channels

Communication VIII, Nomor 2, Oktober 2017

content

(konten),

clarity
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(saluran), dan capability of the audience

diperlukan

(kapabilitas khalayak).

lingkungan sosial. Seperti yang

Menurut Ali selaku staf dan admin

untuk

mendukung

dilakukan oleh Bagian Humas yaitu

dari akun Instagram @KemenkopUKM,

menyosialisasikan

berbagai

strategi sosialisasi melalui instagram yang

informasi yang berkaitan dengan

dilakukan oleh Bagian Humas Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Menengah di seluruh Indonesia.

Republik Indonesia sebagai berikut:
1. Credibility (kredibilitas)
Komunikasi
suasana

itu

3. Content (konten)

dimulai

saling

percaya

dari
yang

Pesannya menyangkut kepentingan
orang

banyak/publik

sehingga

diciptakan oleh pihak komunikator

informasi dapat diterima sebagai

secara

untuk

sesuatu yang bermanfaat secara

melayani publiknya yang memiliki

umum bagi masyarakat. Seperti

keyakinan

Seperti

yang dilakukan oleh Bagian Humas

Kementerian

yaitu menyosialisasikan informasi

sungguh-sungguh

Bagian

dan

respek.

Humas

Koperasi dan Usaha Kecil dan

yang

Menengah

Indonesia,

Menteri yaitu 9 program unggulan,

maka harus membuat masyarakat

serta seluruh program pemerintahan

percaya akan setiap informasi yang

Jokowi, tidak hanya berpatokan

disosialisasikan di media sosial

dengan 9 program, namun ada

Instagram

program

kalanya Humas mem-posting narasi

karena

tunggal yaitu sebuah informasi yang

unggulan

Republik

terkait

9

Kementerian,

berisi

konten

tujuan dari proses sosialisasi adalah

dibuat

untuk melayani masyarakat tanpa

mengenai seluruh Kementerian dan

mencari keuntungan.

Lembaga Negara di Indonesia dan

2. Contex (konteks)
Menyangkut

Kemenkominfo

disebarkan sebagai konten untuk
sesuatu

yang

berhubungan dengan lingkungan
kehidupan

oleh

kebijakan

sosial,

pesan

disosialisasikan ke masyarakat
4. Clarity (kejelasan)

harus

Pesan harus disusun dengan kata-

disampaikan dengan jelas serta

kata yang jelas, mudah dimengerti,

partisipatif.

serta memiliki pemahaman yang

Komunikasi

efektif
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sama

antara

komunikator

dan

disampaikan berifat konsisten yaitu

komunikan dalam hal maksud, tema

seputar Koperasi dan Usaha Kecil

dan tujuan semua pihak. Seperti

dan Menengah di Indonesia.

yang dilakukan oleh Bagian Humas

6. Channels (saluran)

membuat tema sesuai dengan 9

Mempergunakan

program unggulan dan dikemas

informasi yang tepat dan terpercaya

secara menarik masyarakat yang

serta dipilih oleh khalayak sebagai

menggunakan

sosial

target sasaran. Pemakaian saluran

Instagram yang merupakan anak

media yang berbeda akan berbeda

muda agar terjadi kesepahaman

pula efeknya. Dengan demikian

antara maksud, tema, dan tujuan

seorang PR/Humas harus dapat

admin

memahami perbedaan dan proses

media

akun

instagram

@KemenkopUKM

kepada

para

pengguna Instagram.
5. Continuity

and

saluran

media

penyebaran informasi secara efektif.
Seperti yang dilakukan oleh Bagian

consistency

Humas

memilih

media

sosial

(kontinuitas dan konsistensi)

Instagram karena saat ini sudah

Komunikasi adalah proses yang

masuk era digital, biaya yang murah

tidak pernah berakhir, oleh karena

karena hanya untuk membayar

itu dilakukan secara berualng-ulang

berlangganan internet, serta adanya

dengan berbagai variasi pesan.

feedback

Dengan

untuk

Instagram. Maka, saat ini Instagram

belajar,

dan media sosial lainnya seperti

membujuk, dan tema dari pesan-

Facebook, Twitter, dan YouTube

pesan tersebut harus konsisten.

dipilih untuk menyosialisasikan 9

Seperti yang dilakukan oleh admin

program unggulan Kementerian.

cara

mempermudah

demikian
proses

akun Instagram @KemenkopUKM
yang terus berpikir kreatif agar para
followers

tidak merasa jenuh

7. Capability

of

para

followers

the

audience

(kapabilitas khalayak)
Memperhitungkan

dengan konten yang disosialisasikan

yang

seperti

infografis,

dari

dimiliki

kemampuan
oleh

khalayak.

foto,

video

Komunikasi dapat menjadi efektif

singkat,

serta

kata-kata

yang

bagi masyarakat bila berkaitan

menarik.

Serta

informasi

yang

dengan

Communication VIII, Nomor 2, Oktober 2017

faktor-faktor

yang

100

bermanfaat seperti kebiasaan dan

instagram

peningkatan kemampuan membaca

kalangan

remaja.

dan pengembangan pengetahuan.

dilakukan

setiap

Seperti yang dilakukan oleh tim

menganalisis

media

pembahasan

sosial

pendataan
khalayak

yaitu

tentang
sesuai

membuat
segmentasi

dengan

yang

merupakan
Proses

ini

bulan

untuk

mengenai

topik

dari

9

program

unggulan yang menarik minat

setiap

masyarakat pengguna Instagram

media sosial, karena masing-masing

dalam satu bulan kedepan untuk di-

memiliki segmentasi yang berbeda,

posting ke Instagram.

agar konten yang dibuat dapat

2. Pengorganisasian

(organizing),

dikemas sesuai dengan segmentasi

dalam tahap ini Humas melakukan

tersebut.

pengorganisasian seperti mencari
materi foto, video, infografis, atau

Dalam pelaksanaan strategi tersebut

kata-kata yang akan di-posting ke

perlu dilakukan manajemen agar strategi

Instagram

lalu

yang telah dibuat dapat dilaksanakan untuk

sehingga

membuat

mencapai sebuah tujuan seperti yang

pengguna Instagram memahami

diungkapkan oleh George R. Terry pada

setiap hal yang di-posting tersebut.

tahun 1972 bahwa “manajemen adalah

Informasi

proses yang khas dan terdiri dari tindakan-

berkaitan

tindakan

Menteri yaitu 9 program unggulan,

seperti

pengorganisasian,
pegawasan

yang

perencanaan,

pengaktifan,
dilakukan

dan

serta

menyusunnya

yang

masyarakat

di-posting

dengan

ini

kebijakan

seluruh

program

untuk

pemerintahan Jokowi, tidak hanya

menentukan serta mencapai sasara-sasaran

berpatokan dengan 9 program,

yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan

namun ada kalanya Humas mem-

sumber daya manusia dan sumber-sumber

posting narasi tunggal yaitu sebuah

lainnya” (Rosady Ruslan, 2016: 1-3),

informasi

manajemen yang dibuat adalah sebagai

Kemenkominfo mengenai seluruh

berikut:

Kementerian dan Lembaga Negara

1. Perencanaan (planning), hal ini

di

yang

Indonesia

disebarkan

bahan

untuk

sebagai

segmentasi

disosialisasikan

pengguna
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ke
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Dalam

tahap

ini

juga

perlu

pengembangan

kualitas

dan

menetapkan sistem komunikasi,

kuantitas staff sebagai acuan untuk

serta mengkoordinir kerja setiap

penyusunan setiap fungsi dalam

staff dalam satu tim yang solid dan

manajemen organisasi dalam tim

teroganisasi agar proses sosialisasi

media sosial dengan rapat sebulan

melalui media sosial salah satunya

sebelumnya. Tim media sosial pada

Instagram

tahap ini juga bisa saling bertukar

dapat

terorganisir

dengan baik.
3. Penyusunan

ide untuk menentukan hal yang
Formasi

(staffing),

pada tahap ini, Darmono selaku
Kepala

Bagian

Humas

menarik yang akan dibahas di bulan
mendatang.
4. Memimpin (leading), pada tahap

Kementerian Koperasi dan Usaha

ini

Kecil dan Menengah Republik

Kementerian Koperasi dan Usaha

Indonesia membentuk tim media

Kecil dan Menengah Republik

sosial. Adapun Media sosial yang

Indonesia

dimiliki

membuat para staff melaksankan

oleh

Humas

yaitu

Kepala

Bagian

Humas

memimpin

serta

Facebook, Twitter, Instagram dan

tugasnya,

You Tube. Tim media sosial terdiri

memotivasi

dari kepala bagian Humas dan

menciptakan iklim atau suasana

admin setiap akun media sosial

pekerjaan yang kondusif khususnya

yang merupakan staf dari Bagian

dalam metode komunikasi dari atas

Humas Kementerian Koperasi dan

ke bawah atau sebaliknya, sehingga

Usaha

timbul

Kecil

dan

Menengah

mendorong

dan

bawahan,

serta

saling

pengertian

dan

Republik Indonesia serta mereka

kepercayaan yang baik. Kepala

bertanggung jawab dari masing-

Bagian

masing

menumbuhkembangkan

media

sosial

seperti

Humas

juga

harus
disiplin

Facebook dikelola oleh Adi Guna,

kerja dan sense of belonging (rasa

Twitter

Fira,

memiliki) pada setiap staff dan tim

Instagram dan YouTube dikelola

media sosial agar mereka dalam

oleh Ali. Kepala Bagian Humas

mencari bahan untuk di-posting ke

melakukan penilaian dan pelatihan

media

termasuk

Instagram dapat berjalan sesuai

dikelola

di

oleh

dalamnya
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dengan rencana, selain itu para

acuan agar pada bulan selanjutnya

admin juga harus memiliki rasa

membuat perencanaan yang lebih

memiliki akun media sosial mereka

baik

agar

kesalahan yang sama.

dapat

terus

aktif

menyosialisasikan kegiatan seputar

dan

Konten

tidak

yang

melakukan

menarik

dalam

9 program unggulan Kementerian

Instagram yang sesuai dengan keinginan

dan program pemerintahan Joko

masyarakat dapat menambah keinginan

Widodo.

masyarakat

5. Pengawasan (controlling), pada

untuk

@KemenkopUKM.

mengakses

akun

Seperti

yang

tahap ini tim media sosial membuat

diungkapkan oleh Hana yang merupakan

sebuah persiapan suatu standar

followers akun ini mengatakan bahwa ia

kualitas dan kualitas hasil kerja,

sangat tertarik dengan informasi seputar

baik berbentuk jumlah followers ,

produk

atau

likes,

masyarakat
media

sosial

Kecil

dan

Menengah

dari

terutama informasi mengenai makanan-

menggunakan

makanan ringan khas dari berbagai daerah,

feedback
yang

Usaha

salah

satunya

selain itu saat ia melihat akun instagram

instagram setelah melihat konten

@KemenkopUKM menyajikan berbagai

yang telah di-posting di medial

informasi yang ia butuhkan dan dapat

sosial

lainnya.

dengan mudah diakses, sehingga ia selalu

Tahap ini perlu dilakukan dalam

men-klik likes ke setiap posting-an yang ia

upaya

dan

butuhkan dan inginkan. Sesuai dengan teori

terciptanya citra yang positif dari

media baru bahwa seseroang akan mencari

Kementerian Koperasi dan Usaha

kepuasan untuk mencari informasi atau

Kecil dan Menengah Republik ini.

temuan terbaru yang berguna untuk dirinya.

Pada tahap ini para admin membuat

Strategi dalam menyosialisasikan 9

Instagram

pencapaian

sebuah

dan

tujuan,

laporan

mengenai

program unggulan yang dilakukan oleh

perkembangan jumlah followers,

Bagian

likes atau feedback dari masyarakat

Instagram dan lainnya, menurut Bapak Ali

terhadap

program

masih ada keterbatasan seperti sumber daya

unggulan Kementerian yang paling

manusia, ide kreatif, serta waktu. Hal ini

unggul

kurang

dikarenakan jumlah staf humas yang sedikit

diminati masyarakat, serta sebagai

dan merangkap berbagai kegiatan Humas

konten

sampai

9

yang
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lainnya tidak hanya fokus mengelola media

sehingga pesan yang disampaikan tidak sia-

sosial seperti Instagram dan lainnya.

sia dan aktivitas promosi dapat berhasil.

Karena

instagram

Followers memiliki jam-jam tertentu di

@KemenkopUKM masih belum banyak

mana mereka lebih aktif dari biasanya, yaitu

diakses oleh masyarakat, Hal ini dibuktian

antara pukul 12.00-19.00 dan terutama sore

pada data berikut ini:

hari. Foto yang diunggah pada jam tersebut

untuk

saat

ini

mendapat likes dan komentar yang jauh
lebih banyak. (Wafda, 2015:6)
Berdasarkan uraian di atas, masingmasing langkah adalah penting maka pada
kasus

ini

dalam

mensosialisasikan

program-program dibutuhkan strategi agar
Gambar 2

setiap pesan yang disampaikan berkaitan

Grafik Pengguna Akun Sosial Media di

dengan 9 program unggulan Kementerian

Facebook, Twitter, dan Instagram

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

(Sumber: Laporan Kegiatan Humas dan

Republik Indonesia dapat dengan mudah

Advokasi Hukum Tahun 2016)

dipahami oleh masyarakat. Selain itu

Berdasarkan data grafik tersebut,

sebaiknya ada staf yang khusus mengelola

terlihat bahwa di Kementerian Koperasi dan

akun instagram @KemenkopUKM agar

Usaha Kecil dan Menengah Republik

fokus dan tujuan sesuai tugas Menteri dapat

Indonesia untuk pengguna yang mengakses

terlaksana dengan baik.

Facebook

menempati

urutan

tertinggi

diikuti oleh Twitter, sedangkan untuk

SIMPULAN

instagram menempati posisi terakhir. Maka

Berdasarkan hasil penelitianyang peneliti

perlu difokuskan untuk staf yang khusus

lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan

mengelola Instagram agar lebih maksimal

bahwa Instagram memiliki potensi untuk

dalam memberikan sosialisasi melalui

digunakan sebagai media sosialisasi karena

Instagram,

memiliki fitur-fitur yang memenuhi tujuh

bisa

dengan

lebih

kreatif

mengisi konten dan membrikan hastag

aspek dari credibility (kredibilitas), contex

yang lebih kreatif dan menarik. Berusaha

(konteks), content (konten), clarity

mempertimbangkan

atau

(kejelasan), continuity and consistency

kebiasaan konsumsi media para followers ,

(kontinuitas dan konsistensi), channels

media

habit
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(saluran), dan capability of the audience

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

(kapabilitas khalayak). Serta melakukan

Republik

manajemen agar sosialisasi 9 program

selaku Kepala Bagian Humas dan Advokasi

uunggulan Kementerian Koperasi dan

Hukum Kementerian Koperasi dan Usaha

Usaha Kecil dan Menengah Republik

Kecil dan Menengah Republik Indonesia,

Indonesia yang dibuat dapat berjalan

Bapak M. Ali selaku Staf Publlikasi dan

sesuai dengan rencana.

Dokumentasi yang mengelola media sosial
Instagram,

UCAPAN TERIMA KASIH

Indonesia,

serta

followers

Peneliti mengucapkan terima kasih

@KemenkopUKM

Bapak

Hana

Darmono

Mutia

selaku

akun

Instagram

atas

bantuannya

kepada segenap Staf Hubungan Masyarakat

kemudahan mengumpulkan data dalam

dan

melakukan penelitian ini.

Advokasi

Hukum

Kementerian
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NILAI-NILAI ISLAM DAN KERAGAMAN BUDAYA MELAYU
DALAM SITUS WWW.MELAYUONLINE.COM
Eni Maryani35 dan Detta Rahmawan36,
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
ABSTRAK
Sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, saat ini penetrasi internet dan media digital di Indonesia
telah berkembang dengansangat pesat. Beragam media digital seperti situs telah muncul dan menjadi sumber
beragam informasi bagi khalayak, termasuk informasi tentang kebudayaan. Salah satu situs terkait budaya,
terutama budaya melayu yang menarik diamati adalah melayuonline.com. Sebagai sebuah situs yang
berorientasi pada konten-konten budaya, melayuonline.com telah hadir sejak tahun 2007 dengan tujuan
melestarikan dan mengembangkan budaya melayu. Penggunaan berbagai bahasa asing selain Bahasa Indonesia
memperlihatkan keragaman dan jangkauan luas situs ini. Sementara itu berdasarkan beragam kajian, dapat
dikatakan bahwa Islam sebagai agama melekat dalam budaya melayu bahkan umumnya masyarakat
menganggap ada yang menilai Islam melekat dalam budaya Melayu, dan dianggap sebagai dwi tunggal dalam
arti tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu melalui etnografi virtual penelitian ini mengeksplorasi nilai-nilai
islam dan keragaman budaya melayu dalam situs melayuonline.com. Untuk melakukan kajian enotgrafi virtual
terhadap situs melayuonline.com, penelitian ini menempatkan melayuonline.com sebagai situs budaya.
Penelitian ini menemukan bahwa Budaya melayu merupakan budaya yang dinamis dan mengalami beragam
dialektika. Nilai-nilai islam mewarnai situs melayuonline.com melalui berbagai bentuk baik berbentuk symbol,
visual, dan isi media. Budaya melayu secara virtual menampilkan keterikatan terhadap nilai-nilai islam baik
dari segi isi maupun relasi. Cerita rakyat yang ditampilkan dalam melayuonline.com dapat menjadi cultural
capital untuk menyebarluaskan nilai-nilai pluralisme yang dimililiki budaya melayu dan budaya lainnya di
Indonesia. Selain itu, situs melayuonline.com juga mengembangkan nila-nilai pluralisme dalam Islam yang
mewarnai kemajemukan dalam budaya melayu.
Kata kunci: Islam, Komunitas Online, Islam, Pluralisme, Budaya Melayu

Abstract
As one of the country in Southeast Asia, the state of Internet and digital media penetration in Indonesia has
grown rapidly. Various digital media such as websites have emerged and become important source of
information, including information about culture. Within this context, one of websites related to culture,
especially Malay culture is Melayuonline.com. As a website which oriented to cultural content,
melayuonline.com has been present since 2007 with the aim of preserving and developing Malay culture. The
use of foreign languages other than Indonesian Language shows the diversity and wide reach of this site.
Meanwhile, based on various studies, it can be said that Islam as a religion inherent in Malay culture and
generally people think there is a view of Islam inherent in Malay culture, and considered as a single dual in the
sense can not be separated. Therefore, through virtual etnography this research explores Islamic values and
cultural diversity in the website melayuonline.com. This study found that Malay culture is dynamic and diverse.
Islamic values in melayuonline.com can be seen throughout various forms, both from symbolic, text and visual
35

Eni Maryani, Kepala Pusat Studi Media dan Budaya, Fikom Unpad email: eni.maryani@unpad.ac.id
Detta Rahmawan, Staf Pengajar Program Studi Manajemen Komunikasi, Fikom Unpad email:
detta@unpad.ac.id
36
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content. Virtually, Malay culture displays attachment and relations to Islamic values. The folklore shown in
melayuonline.com can be a cultural capital to disseminate the values of pluralism that Malay culture and other
cultures have in Indonesia.In addition, the site melayuonline.com also develops a pluralist view and values on
Malay culture.
Keywords: Islam, Online Community, Pluralism, Islam, Malay Culture

PENDAHULUAN

MelayuOnline.com adalah sebuah
internet

situs yang berisikan beragam data dan

mampu

informasi terkait dunia Melayu dan

memfasilitasi berbagai proses komunikasi

berbagai hal yang bersifat kemelayuan se-

menjadi salah satu unsur penting dalam

dunia. Situs ini pertama kali muncul dalam

perkembangan budaya. Salah satu situs

dunia online pada tanggal 20 Januari 2007.

terkait budaya melayu yang menarik untuk

Situs

diteliti adalah melayuonline.com. Sebagai

dikelola

sebuah situsbudaya, melayuonline.com

Pengembangan

telah hadir sejak tahun 2007. Dalam

(BKPBM).

keterangan

dari

Pengembangan Budaya Melayu adalah

untuk

sebuah institusi non pemerintah yang

melestarikan dan mengembangkan budaya

berada di Yogyakarta, Indonesia. Institusi

melayu.

keberadaan

ini dibuat dan dikelola oleh masyarakat

melayuonline.com sebagai situs budaya,

Melayu, dengan dana yang diperoleh

maka penelitian ini mengamati dan

secara

menganalisis

keberadaan

masyarakat Melayu dan pihak lain yang

kajian

memiliki kepedulian terhadap pelestarian

Teknologi
yang

komunikasi

berskala

di

global

dan

situsnya,

tujuan

melayuonline.comadalah

Merujuk

melayuonline.com

pada

dalam

komunikasi dan budaya. Indonesia sebagai
masyarakat

multikultur

yang

MelayuOnline.com
oleh

Balai

dibuat
Kajian

Budaya
Balai

swadaya

dan

Melayu

Kajian

dari

dan

pihak-pihak

dan pengembangan budaya Melayu.
BKPBM

dapat

memiliki

yang

kemudian

dalam

situs

beberapa

perlu mengetahui serta memahami nilai-

dikemukakan

nilai budaya melayu,oleh karena itu upaya

MelayuOnline.com sebagai berikut:

melayuonline.com

“1.

menggali,

tujuan

sendiri

dikatakan berbasis pada budaya melayu

dalam

dan

Menghidupkan

kembali

budaya

menjaga dan mengembangkan budaya

Melayu bukan dalam arti kulturalisme

melayu menjadi penting.

sempit (primordialisme), namun justru
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sebagai perekat kehidupan berbangsa dan

yang bertujuan untuk melestarikan tradisi

bernegara yang secara faktual terdiri dari

budaya

sukubangsa dan budaya yang beraneka

diluncurkan

ragam.

MelayuOnline.com dapat diakses dalam

melayu.

Saat

pada

pertama

kali

tahun

2007,

dan

tiga bahasa, yakni bahasa Indonesia,

memelihara berbagai peninggalan seni-

bahasa Inggris, danbahasa Prancis. Saat ini

budaya Melayu sebagai

berdasarkan lamannya, melayuonline.com

dokumentasi sejarah dan budaya.

sedang mengembangkan sebelasbahasa

3. Mengembangkan budaya Melayu agar

lainnya. Meskipun sebelas bahasa yang

sesuai dengan perubahan zaman, sehingga

akan dikembangkan ini belum tersedia

nilai-nilai luhur yang terkandung di

dengan

dalamnya tetap dapat dipakai sebagai

menunjukkan upaya untuk menyebarkan

acuan berpikir dan berperilaku dalam

konten

menyikapi dinamika global.

beragam bahasa agar lebih tersebar luas.

2.

Menggali,

mengumpulkan

sempurna,

namun

melayuonline.com

hal

ke

ini

dalam

4. Mengangkat peran perempuan Melayu

Upaya tersebut sejalan dengan

dalam menjaga budaya yang selama ini

perkembangan teknologi Internet yang

belum banyak diungkap dan dipahami

memberikan

masyarakat.

jangkauan khalayak seluas-luasnya, tidak

5. Memberikan informasi dan pelayanan

terbatas oleh batasan geografis. Sehingga

seluas-luasnya kepada masyarakat Melayu

dapat

tentang segala sesuatu yang berkaitan

dilakukan dalam rangka membangun

dengan adat-istiadat dan seni-budaya

sebuah

Melayu.

kebudayaan

6.

Mempromosikan

budaya

Melayu

akses

dikatakan

dan

bahwa

komunitas
melayu.

disediakan

kemampuan

upaya

virtual
Bahasa

ini

terkait
yang

melayuonline.com

kepada masyarakat luas, baik pada tingkat

memungkinkankonten mereka diakses dan

regional, nasional maupun internasional”

dibaca tidak saja masyarakat melayu yang

(Al Mudra, n.d.)

memiliki kemampuan Bahasa Indonesia

Pembuatan

melayuonline.com

yang berakar dari Bahasa melayu akan

BKPBM

tetapi juga masyarakat melayu yang

menggunakan teknologi komunikasi dan

menggunakan Bahasa lain. Selain itu akses

informasi, dalam bentuk pembuatan situs,

Bahasa

memperlihatkan

bahwa

yang

beragam

juga
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memungkinkan pemerhati budaya Melayu

sistem computer (yang tersambung dengan

dari berbagai bangsa dalam memanfaatkan

jaringan internet) untuk berkomunikasi,

melayuonline.com

berinteraksi dan berbagi minat yang sama

sebagai

sumber

informasi, serta unttuk lebih mengetahui

dan

dan

melayu.

melalui ritual, protocol…dan peraturan

Berdasarkan beberapa paparan diatas,

online mereka sendiri (Gallagher &

makaartikel

Savage, 2012).

memahami

ini

budaya

mencoba

untuk

menciptakan

rasa

kebersamaan

dan

Komunitas virtual online telah ada

keragaman budaya melayu dalam situs

sejak dulu. Beberapa perintis komunitas

melayuonline.com

virtual dalam kajian terkait komunitas

mengeksplorasi

nilai-nilai

islam

virtual misalnya adalah "The Well", yang
KERANGKA PEMIKIRAN

dimulai pada tahun 1985, dan newsgroup

Dalam bukunya "The Network

Usenet, dimulai pada tahun 1979, telah

Society", Jan van Dijk mengemukakan

dikenal luas sebagai komunitas virtual

bahwa

dapat

pertama di Internet (Ridings & Gefen,

dianggap sebagai "jalan tak kasat mata"

2004). Howard Rheingold, salah seorang

(invisible roads) yang memungkinkan

akademisi

orang-orang untuk terhubung ke seluruh

virtual, menyatakan bahwa popularitas

dunia dan membangun jaringan yang lebih

komunitas online juga terkait dengan

besar di luar batasan fisik (van Dijk,

"respon terhadap kebutuhan masyarakat

2006). Dalam lingkup dunia online, istilah

yang

"komunitas online" ataupun "komunitas

masyarakat

virtual"

sebagai

1993). Ada berbagai jenis komunitas

“[sebuah] asosiasi [atau perkumpulan] dari

online dengan beragam bentuk seperti

beberapa orang yang tidak terkait dengan

forum diskusi yang bersifat tradisional

waktu, tempat dan keadaan fisik atau

(Chiou & Lee, 2008) situs jejaring sosial

material... yang diciptakan di lingkungan

atau media sosial (Chapman & Lahav,

elektronik dengan bantuan komunikasi

2008), maupun komunitas kolaboratif

yang dimediasi" (ibid). Komunitas virtual

seperti Wikipedia (Pfeil, Zaphiris, & Ang,

juga

2006). Komunitas virtual yang ada saat ini

perkembangan

dapat

dapat

internet

didefinisikan

didefinisikan

sebagai

yang

terkait

mengkaji

komunitas

dengan

disintegrasi

tradisional"

(Rheingold,

sekelompok orang yang menggunakan
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dapat

memiliki

perbedaan

maupun

idioculture
menganalisis

persamaan antara satu sama lain.

dapat
situs

digunakan

dalam

melayuonline.com

juga

sebagai sebuah sumber informasi budaya

online

melayu, dan sekaligus juga menjadi wadah

seperti situs forum maupun situs jejaring

terbentuknya persepsi mengenai budaya

sosial

melayu yang dibangun dalam sebuah

Gunawardena
mengamati

dkk(2009)

bahwa

dapat

komunitas

mengarah

pada

pengembangan budaya yang seringkali

komunitas virtual.

baru dan terbentuk dari hasil interaksi
anggota

terhadap

komunitas

virtual

mereka. Kerap ditemui bahwa mereka

METODE
Penelitian

ini

menggunakan

online

metode etnografi virtual(Hine, 2017)

mengidentifikasi identitas mereka dengan

untuk melakukan analisis terhadap situs

beberapa kerangka referensi yang bersifat

melayuonline.com sebagai situs budaya.

hibrid

Internet

Metode etnografi virtual dilakukan untuk

(Gunawardena, et al., 2009). Oleh karena

melihat dan memahami secara detil,

itu, dapat dikatakan bahwa komunitas

bagaimana

online dapat menawarkan apa yang

berkembang,

disebut

atau

komunitas virtual, dan menampilkan nilai-

pemahaman baru mengenai sebuah budaya

nilai kebudayaan melayu yang bersifat

yang

yang

khas dan inklusif serta juga terkait dengan

sebuah

nilai-nilai pluralisme.Pengumpulan data

komunitas virtual. Definisi idioculture

dilakukan dengan beberapa cara yaitu; 1)

sendiri misalnya dapat dilihat sebagai

melakukan pembahasan terkait berbagai

berikut: “[sebuah] Sistem pengetahuan,

lambang, simbol, dan tampilan visual lain

kepercayaan, perilaku, dan kebiasaan yang

yang ada dalam situs melayuonline.com;

dipahami oleh anggota kelompok yang

2) Melakukan analisis isi secara kualitatif

berinteraksi dengan anggota lain, yang

terhadap berbagai artikel yang ada, serta

dapat menjadi rujukan dan menjadi dasar

melakukan kategorisasi data untuk dapat

interaksi lebih lanjut"(Cole, 2007).

memperkuat

yang

berkomunikasi

dan

difasilitasi

dengan

terjadi

dilakukan

secara

oleh

"idioculture"

karena

seseorang

interaksi
dalam

Oleh karena itu dapat dikatakan
bahwa konsep komunitas virtual dan

Dokumentasi

situs

melayuonline.com

membentuk

temuan
dilakukan

sebuah

penelitian.
dengan

melakukan screencapture baik terkait
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temuan visual maupun pendokumentasian

memperlihatkan

artikel. Analisis data dilakukan secara

kemerahan yang akan terbenam di laut.

tematis dengan menonjolkan beberapa

Dibagian tengah kotak tersebut terdapat

kategori

grafis huruf arab dan dibawahnya tertulis

temuan

yang

memerlukan

nama

pembahasan secara mendalam.

situs

separuh

matahari

www.melayuonline.com.

Kotak ini merupakan salah satu identitas
HASIL DAN PEMBAHASAN

utama yang dikenalkan pada khalayak

Melayuonline.com sebagai sebuah

pengunjung situs.

situs budaya dalam kajian etnografi virtual

Sementara itu dibagian tengah

dilihat sebagai sebuah artefak budaya yang

bagian atas situs ini ditemukan kalimat

mengandung beragam nilai terkait dengan

‘dunia melayu sedunia’ dan dibawahnya

sebuah kebudayaan yang dibangun oleh

kita

masyarakat virtual.

‘melayu’dalam

juga

akan

menemukan

tulisan
kata-kata

melayuonline.com yang yang secara grafis
Representasi

Identitas

Keislaman

dalam www.melayuonline.com

menyerupai huruf arab. Selain itu dibagian
bawah kotak memanjang yang berisi

Template dari sebuah situs adalah

beragam halaman yang dimuat oleh situs

identitas utama yang dikonstruksi oleh

melayuonline.com kita akan menemukan

komunitas virtual. Bagian ini akan selalu

beragam versi bahasa yang disediakan

ditemukan di setiap halaman yang diakses

untuk mengakses melayuonline.com dan

khalayak ketika berkunjung ke situs

bahasa arab menjadi salah satu yang

tersebut. Oleh karena itu rancangan

digunakan atau disediakan.

template merupakan representasi penting

Selanjutnya

di

bagian

bawah

dalam

situs

yang dapat secara intensif mengkostruksi

ketersediaan

Bahasa

identitas sebuah komunitas virtual.

melayuonline

kita

Apabila

kita

melihat

situs

akan

menemukan

bagian awal dari halaman situs yang

melayuonline.com maka pada bagian kiri

diunggah

setiap

hari.

atas kita akan menemukan sebuah kotak

merupakan

yang memuat gambar panorama laut yang

tampilan komunitas virtualsetiap harinya.

memperlihatkan beberapa orang dalam

Keterangan

perahu dengan latar belakang yang

penanggalan dalam tahun masehi dan

keterangan

waktu

Bagian
waktu

ini

ini
dari

ditandai
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hijriyah. Selain itu, keterangan waktu

untuk menandai banyaknya pengunjung

dalam masehi dan hijriah juga digunakan

situs tersebut.

Dibagian bawah situs terdapat
lambang

dari

Balai

Kajian

Budaya

Melayu, berupa logo dan tulisan panjang
bertuliskan

“Balai

kajian

Pengembangan Budaya Melayu” dan
dibawahnya tercantum sebuah tulisan
dalam Bahasa Arab.

dan

Representasi identitas Islam juga

disebarkan

secara

damai

oleh

para

dapat dilihat dalam konten situs, seperti

pedagang India. Tidak ada peperangan

misalnya dalam artikel “Kedatangan Islam

yang mewarnai masuknya Islam ke

dan penyebarannya di Indonesia; suatu

Nusantara dan artikel ini menegaskannya

kajian lewat naskah melayu” (9 Desember,

dengan kalimat ‘Islam menyebar di

2013)37. Artikel ini menjelaskan tentang

kepulauan Indonesia secara damai, dari

masuknya Islam ke Indonesia yang

Kerajaan Pasai, setapak demi setapak

37

3s3ind-s47kedatangan-islam-dan-penyebarannyadi-indonesia-s3eng-s0-s2fr-s0-

http://m.melayuonline.com/ind/article/read/1008/a
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hingga dalam tujuh abad Islam telah

yang diunggah di situs melayuonline.com

menyebar ke seluruh pelosok Nusantara’.

maka dapat terlihat pandangan nilai-nilai

Selain itu tulisan ini juga menekankan

Islam, pandangan pluralisme dalam Islam

kaitan erat antara masyarakat Melayu

dan keberadaan Islam di Indonesia yang

dengan kedatangan Islam seperti tertulis

direpresentasikan.

dalam artikel ini sebagai berikut ‘pada
masa-masa lampau kelompok etnis yang

Kemajemukan Budaya Melayu dalam

dipandang kuat sambutannya pada Islam

melayuonline.com
Kemajukan budaya melayu dapat

adalah bangsa melayu’.
Nilai pluralisme muncul pada
artikel

“melayuonline.com

mengawal

ditelusuri dari beragam aspek seperti
pengertian, sejarah, artefak budayanya

pluralism”. Artikel ini memaparkan bahwa

serta

pandangan

masyarakat

‘saudarisadari kita warga Tionghoa tengah

beragam aspek kehidupan. Kemajemukan

merayakan Hari Raya Imlek 2561’.

tersebut

Pengakuan terhadap keberadaan agama

melayuonline.com dalam beragam bentuk

atau keyakinan kelompok lain di luar

baik

Islam juga ditegaskan dengan kalimat

tulisanmaupun cara pandang masyarakat

‘Sekali lagi Gong Xi fa Cai untuk warga

yang dianggap berkaitan dengan beragam

Tionghoa. Semoga kita dapat menikmati

isu.

ditampilkan

simbol,

tentang

dalaam

pemilihan

laman

tema

kehidupan Indonesia yang lebih baik dan
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat

Situs

Indonesia’.Sebagai sebuah situs yang

Keragaman Budaya

membangun

identitas

tampilannya,

Islam

maka

dan

Situs melayuonline.com memiliki

dalam

pandangan

melayuonline.com

berbagai

macam

dokumentasi,

dengan

inventarisasi, dan penyajian informasi

pluralism menghasilkan konstruksi bahwa

tentang berbagai hal terkait dunia Melayu

nilai-nilai pluralism juga dihargai oleh

dan

Islam dan umatnya.

melalui

melayuonline.com

terkait

kemelayuan

yang

berbagai

dikumpulkan

sumber

pustaka

Merujuk pada symbol dan tanda

kemelayuan, media cetak serta media

yang muncul dalam visual dan isi halaman

online yang berasal dari Indonesia maupun

depan atau template serta beberapa artikel

negara-negara

lain.

Tim

pengelola
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melayuonline.com

kemudian

terkait dunia Melayu, yang bisa dilihat

mengklasifikasi dan menyusun data yang

dalam beranda situs. Beberapa diantaranya

telah diperoleh tersebut sembari tetap

adalah Berita; Artikel; Sejarah Melayu;

memperhatikan

secara

Budaya Melayu; Sastra Melayu; Tokoh

dalam

Melayu;

akademis.

keabsahannya

Keabsahan

sumber

Peneliti/Periset

melayuonline.com diperhatikan dengan

Penghargaan;

seksama. Hal ini berguna untuk membantu

Melayu; Kamus Melayu; Resensi Buku;

para pembaca situs ini dalam mengetahui

Perpustakaan; Agenda; Pautan; Forum;

dan memahami berbagai artikel yang ada

Koleksi; Kedai; dll. Gambaran tersebut

dan

dapat langsung terlihat dalam tampilan

menelusuri

tersebut.

sumber

Situs

asli

artikel

melayuonline.com

Direktori;

Melayu;
Ensiklopedi

lamannya berikut ini:

memiliki dua puluh empat menu utama

Sebagai sebuah situs yang padat

menyumbangkan beragam artikel untuk

dan berisikan berbagai data, informasi,

kemudian dapat dimuat di situs ini,

berita, dan kajian mengenai dunia Melayu,

tentunya

melayuonline.com

menekankan

penyeleksian dari tim pengelola. Oleh

dari

para

karena itu dapat disimpulkan bahwa

adalah

melayuonline.com berjuang untuk tidak

kontribusi dari data-data pembaca dengan

hanya sekadar menjadi portal berita saja,

cara bergabung untuk masuk ke dalam

namun mereka juga ingin membentuk

keanggotaan. Para pembaca situs ini yang

sebuah komunitas yang bersifat virtual.

ingin menelusuri lebih dalam perihal dunia

Konsep

kemelayuan dan juga selalu mendapatkan

melayuonline.com

informasi terkini dari melayuonline.com

Salah

pentingnya
pembacanya,

juga

kontribusi
salah

satunya

setelah

Melayu

dapat mendaftar dan menjadi anggota dari

melayuonline.com

melayuonline.com.

‘Pertanggungjawaban

Selain

itu,

melalui

satu
yang

tahapan

Menurut

laman
berjudul
Akademis’

melayuonline.com juga membuka diri

MelayuOnline memuat sebuah tinjauan

bagi

akademis yang menarik mengenai sudut

orang-orang

yang

ingin
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pandang komunitas ini terkait dengan

inklusif, seperti dijelaskan dalam argumen

definisi dari “Melayu”. Dalam laman ini,

sebagai berikut:

pertama-tama

dipaparkan

“Mengingat
ciri-ciri
kebudayaan
selalu
berkembang, maka ciri
tertentu
tidak
dapat
dijadikan argumen yang
kuat dan menetapkannya
sebagai
essensi
kemelayuan.
Demikian
juga, pemaknaan Melayu
tidak dapat dipahami dalam
konteks relasi dengan
budaya tertentu dan dalam
masa
tertentu
pula.
Perumusan
pengertian
Melayu dan kemelayuan
haruslah
menggunakan
paradigma yang inklusif
yang dapat mengakomodir
berbagai
perspektif,
sehingga
pengertian
Melayu menjadi lebih luas,
agar
relevan
dengan
konteks kehidupan masa
kini
yang
semakin
mengglobal” (Al Mudra,
n.d.).

beberapa

pandangan mengenai definisi “Melayu”
dari beberapa ilmuwan seperti yang terkait
denganpembagian melayu dalam tiga
kategori yaitu terkait dengan ras, suku
bangsa, dan dalam pengertian suku atau
etnis (Lutfi, 1986). Kemudian dipaparkan
juga

pendapat

yang

mengemukakan

beberapa syarat agar seseorang dapat
menjadi Melayu, terkait dengan agama
Islam, Bahasa melayu, menggunakan adat
istiadat melayu dan juga menetap di
kawasan

melayu

(Sinar,

1987).

Selanjutnya, dikemukakan pulapandangan
yang menggunakan fakta sejarah terkait
tiga tahapan migrasi ras terkait cikal bakal
masyarakat Melayu Nusantara (Melalatoa,
1986). Adapula pendekatan yang lebih
bersifat genealogis dalam melihat melayu

Lebih

jauh,

pihak

menekankan kedekatan budaya Melayu

melayuonline.com mengemukakan bahwa

dengan budaya Arab (Ambary, 1986).

mereka

Selain

dari

beberapa

memaknai

istilah

“Melayu”

tinjauan

sebagai sebuah budaya yang inklusif dan

akademik yang dikemukakan di atas,

bukan dalam artian sempit terkait suku,

pihak

etnis, atau entitas budaya lainnya. Dengan

melayuonline.com

sendiri

menawarkan perspektif yang dimilikinya

pengertian

melayu

terkait dengan Melayu, dan menekankan

ditawarkan

oleh

tentang perlunya pemaknaan mengenai

mereka

kemelayuan dalam perspektif yang lebih

komunitas, masyarakat, yang ada di
berbagai

seperti

melayuonline.com,

merangkul

tempat,

yang

di

setiap

belahan

orang,

dunia
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pernah

sejarah Melayu yang membentang baik

kebudayaan

sebelum maupun setelah perkembangan

Melayu. Mereka berpendapat bahwa di

Islam” (Melayu Online, n.d.). Oleh karena

berbagai

itu, pemaknaan mengenai Melayu yang

manapun

yang

menjalankan

masih

tradisi

belahan

dan

dunia

atau

selalu

ada

pemahaman baru, dan juga perkembangan

ditawarkan

tradisi dan budaya melayu terjadi interaksi

bersifat lebih luas, dan bertujuan untuk

antara

masyarakat

lingkungan

tempat

oleh

melayuonline.com

Melayu

dengan

menumbuhkan pemahaman dan kesadaran

tinggal

ataupun

bahwa

identitas

kemelayuan

“bukan

merupakan ikatan sempit berdasarkan

masyarakat luar lainnya.
Menurut pihak melayuonline.com,

darah keturunan (genealogis), persamaan

masyarakat Melayu di seluruh dunia pada

ras atau agama, tetapi lebih pada suatu

dasarnya memiliki akar sejarah dan

ikatan kultural (cultural bondage)” (ibid.).

budaya yang sama. Namun keragaman

Pemahaman seperti ini memperlihatkan

afiliasi pada sistem sosial, politik, dan

pandangan inklusif dan pluralis pihak

agama

melayuonline.com

dapat

memunculkan

berbagai

definisi tentang Melayu yang berbeda-

dalam

membangun

komunitas virtualnya.
Pandangan

beda. Misalnya saja, dalam pandangan

melayuonline.com

budaya

dipaparkan dalam beberapa tulisan terkait

Melayu memiliki keterkaitan yangsangat

dengan sejarah melayu. Pada tulisan ini

erat dengan agama Islam. Tentu saja

diawal

pandangan ini tidak salah, namun dapat

betapa luasnya sejarah melayu dengan

pula dilihat dari perspektif lain karena

kalimat awal “Sejarah melayu mencakup

pandangan ini “membatasi pemaknaan

dimensi yang luas dan rentang masa yang

Melayu pada fase sejarah tertentu, yaitu

panjang”.

masyarakat

pada

umumnya,

kalimatnya

sudah

ditegaskan

fase Islam [dan]memutus mata rantai
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beragam unsurnya yaitu pandangan hidup,
Sementara terkait dengan budaya

kesenian, sastra, kuliner, upacara adat,

menegaskan

peralatan (teknologi), artefak, Bahasa,

budaya melayu merujuk pada definisi

bangunan, pengobatan tradisional dan

kebudayaan

hukum adat melayu.

melayu,

melayuonline

yang

diartikan

sebagai

Terkait dengan ciri khas budaya

“system terintegrasi di masyarakat yang
kepercayaan,

melayu adalah banyaknya nasehat dalam

perilaku dan artefak...Kebudayaan melayu

bentuk pantun yang kemudia menjadi

yang dibahas dalam portal ini tidak

quote

terlepas dari unsur-unsur yang telah

melayuonline.com. Rangkaian pantu yang

didefenisikan di atas”(Melayu Online,

dunggah

setiap

n.d.). Selanjutnya laman ini juga merinci

“Selaksa

Pantun

unsur-unsur kebudayaan yang universal

pantun-pantun yang diunggah tampak

yang dijadikan dasar mereka untuk

pada screenshot berikut ini;

berkaitan

dengan

menghimpun

nilai,

budaya

melayu

setiap

hari

hari

di

itu

Melayu”.

laman

dinamakan
Diantara

dalam
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Tenggara,

Sulawesi

Selatan,

Nusa

Tenggara barat, Nusa Tenggara Timur,
Selain

budaya

melayuonline.com

melayu,

juga

memberikan

Maluku, dan berbagai daerah lainnya.
Berdasarkan

data

di

laman

pandangan tentang pihak-pihak yang

melayuonline.com diketahui bahwa tokoh

disebut

melayu.

melayu di Indonesia berasal dari dua puluh

Berdasarkan konsep yang dirujuk maka

dua daerah di Indonesia dan tersebar dari

melayuonline mengunggah para tokoh

wilayah Barat (Aceh) sampai dengan

melayu yang tersebar di bebrbagai negara

wilayah Timur Maluku. Merujuk data

seperti Indonesia, Malaysia, Singapura,

tersebut maka terlihat bahwatokoh-tokoh

Brunei Darusallam, Philipina, China,

budaya melayu telah berkembang di

Taipei dan Afrika Selatan. Mereka juga

berbagai daerah Indonesia sejalan dengan

melakukan pembaharuan informasi terkait

perkembangan budaya melayu itu sendiri.

dengan tokoh-tokoh melayu. Di dalam

Selain itu dapat dikatakan bahwa tokoh-

paparan mereka tentang tokoh melayu

tokoh melayu secara keseluruhan juga

selain menyampaikan profil tokoh mereka

tersebar di berbagai negara Asia maupun

juga menampilan pemikiran dan karya-

Afrika. Hal ini menunjukkan bahwa

karya tokoh tersebut terkait dengan nilai-

tokoh-tokoh budaya melayu merupakan

nilai atau berbagai produk budaya melayu.

tokoh budaya yang sudah melewati batas-

Terkait

batas negara bahkan benua.

dengan

dengan

tokoh

tokoh

melayu

dari

Indonesia terdapat dua puluh dua daerah
yang dijadikan keterangan daerah asal

Pemikiran

para tokoh melayu baik yang masih hidup

melayuonline.com

maupun yang sudah meninggal. Daerah itu
mencakup

Aceh,

Pluralisme

di

Kemajukan suatu budaya dapat

Utara,

dianalisis dari pemikiran mereka tentang

Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau,

keberagaman itu sendiri. Terkait dengan

Sumatera

Jambi,

keberagaman atau paham pluralisme maka

Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan

peneliti menganalisis berbagai pemikiran

Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan

ataupun

Selatan,Kalimtantan Timur.

Sulawesi

melayuonline.com terkait dengan isu-isu

Utara,

Sulawesi

tersebut.

Selatan,

Sulawesi

Sumatera

tentang

Bengkulu,

Tengah,

isu

yang

diangkat

oleh
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Salah satu tulisan Mahyudin Al
Mudra

yang

dalam

bahwa salah satu sumber nilai-nilai

melayuonline.com berjudul ‘Mewariskan

budaya termasuk pluralisme dalam budaya

Cerita Rakyat Nusantara di Tengah

melayu dapat dikembangkan melalui

Pluralisme Budaya’ (6 Desember 2008)38.

cerita-cerita rakyat.

Berdasarkan

dimuat

melayuonline.com memiliki pemikiran

tulisan

tersebut

maka

Mudra

Aceh, Riau, Jawa, Kalimanta, Maluku atau

merujuk pada pemikiran Claude Levi

Papua memiliki kesamaann misalnya

Strauss, yang memaknai bahwa cerita

serita tentang keberadaan bidadari. Begitu

rakyat (sebagai sebuah mitos) yang tidak

pula cerita tentang anak durhaka yang

harus dipertentangkan dengan sejarah atau

dikenal dengan cerita Maling Kundang

kenyataan. Levi Strauss memaknai mitos

dari

sebagai ekspresi atau perwujudan dari

ditemukan

keinginan-keinginan

yang

Kalimantan Barat, Sulawesi dan daerah-

tidak disadari, tidak konsisten, tidak sesuai

daerah nusantara lainnya (Mudra, 2006).

dengan kenyataan sehari-hari. Akan tetapi

Artinya sebagai mitos ternyata cerita

disisi

dari

rakyat di Nusantara memiliki kesamaan

berbagai cerita rakyat yang ditemukan di

akan nilai-nilai yang dianut oleh masing-

Didalam

lain

tulisannya

Mudra

masyarakat

berpendapat

Sumatera
di

barat

ternyata

Bangka

juga

Belitung,

38
http://melayuonline.com/ind/article/read/841/me
wariskan-cerita-rakyat-nusantara-di-tengahpluralisme-budaya.
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masing masyarakat di berbagai daerah.

terus dikembangkan dan disesuaikan

Artinya adanya pemahaman bersama

dengan kondisi dan situasi masyarakat

tentang

sehingga dapat melintasi batasan ruang

nlai-nilai

masyarakat

lainnya

yang

dimiliki

atau

terjadi

dan waktu.

pemahaman lintas budaya antara beragam

Selain pemikiran tentang cerita

masyarakat. Pemahaman ini kemudian

rakyat terkait dengan upaya mewariskan

diasumsikan dapat menjadi alat untuk

nilai-nilai pluralism, melayuonline.com

mengembangkan solidaritas dan saling

juga

menghargai

Diaspora

bahkan

saling

memiliki.

tidak

dalam

Inilah yang dapat dijadikan modal bangsa

Pengertian

indonesia

bangsa

untuk

membangun

konsep

pluralismenya.

mengabaikan

atau

keberadaan

masyarakat

Melayu.

Dasporamerujuk

kepada

penduduk etnis manapun

yang terpaksa atau terdorong untuk

Pemikiran-pemikiran

tersebut

meninggalkan tanah air etnis tradisional

pada akhirnya mengembangkan sebuah

mereka; penyebaran mereka di berbagai

wacana untuk memanfaatkan cerita rakyat

bagian lain dunia, dan perkembangan yang

dalam budaya melayu sebagai sarana

dihasilkan karena penyebaran dan budaya

untuk terus mengembangkan nilai-nilai

mereka (Ember, Ember, & Skoggard,

solidaritas,

2005)

saling

memahami

dan

Perhatian

mereka

terhadap

menghargai dalam masyarakat Indonesia

keberadaan Diaspora masyarakat melayu

yang multikultur. Akan tetapi agar nilai-

dan Pluralitas dilakukan dengan memuat

nilai yang terkandung dalam berbagai

tukisan

cerita rakyat yang berkembang dalam

MelayuOnline.com Mengurai

budaya melayu terus dapat dicerna oleh

Diaspora dan Pluralitas”39. Ketegasan

generasi-generasi selanjutnya maka perlu

posisi melayuonline terhadap pluralism

dilakukan revitalisasi cerita rakyat untuk

juga ditegaskan dalam sebuah artikel

memberi pemahaman tentang pluralisme

berjudul “MelayuOnline.com Mengawal

dalam budaya melayu. Cerita rakyat harus

Pluralisme”40. Melalui tulisan ini dapat

39

40

http://melayuonline.com/ind/news/read/10536/bpk
bm-dan-melayuonline.com-mengurai-melayudiaspora-dan-pluralitas.

berjudul

“BPKBM

dan

Melayu,

http://melayuonline.com/ind/opinion/read/360/mel
ayu-online.com-mengawal-pluralisme
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dimakani upaya untuk menjelaskan upaya

budaya Melayu. Cerita-cerita rakyat dari

budaya

dan

masyarakat melayu di berbagai daerah di

dalam

Indonesia memiliki kesamaan terkait

berbagai artefak budayanya termasuk situs

dengan nilai-nilai dalam masyarakatnya

www.melayuonline.com

sebagai

sehingga dapat menjadi cultural capital

budaya

(modal

melayu

mengembangkan

representasi

menjaga
pluralism

masyarakat

dan

budaya)

pemahaman

melayu.

untuk

lintar

membangun

budaya

dalam

masyarakat multikultur di Indonesia.
SIMPULAN

Sebagai sebuah situs yang telah
virtual,

hadir sejak tahun 2007 dan berorientasi

penelitian ini menemukan bahwa budaya

pada konten-konten budaya, secara tegas

melayu merupakan budaya yang dinamis

melayuonline.com menyatakan tujuannya

dan

dialektika.

dalam melestarikan dan mengembangkan

Budaya melayu yang coba ditampilkan

budaya melayu. Berbagai konten yang ada

oleh situs melayuonline.com memiliki

dalam situs ini juga dapat dikatakan

berbagai hal yang menarik untuk diamati

memiliki

terkait

islam,

terpercaya dan dapat dijadikan sebagai

kemajemukan budaya melayu serta nilai

bahan rujukan bagi pembacanya. Melalui

pluralisme. Nilai-nilai Islam mewarnai

hasil analisis yang telah dilakukan, terlihat

situs melayuonline.com melalui berbagai

bahwa secara konsisten melayuonline.com

bentuk baik simbol, visual, serta isi media.

memperlihatkan ragam nilai-nilai islam

Sebagai

budaya,

dan keragaman budaya melayu serta nilai

Melayuonline.com banyak mengangkat

pluralisme yang sangat kental mewarnai

isu maupun pemikiran yang mengandung

isi situsnya.

Melalui

mengalami

dengan

sebuah

etnografi

beragam

konsep

situs

sumber

akademik

yang

nilai-nilai pluralisme dalam kemajemukan
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ABSTRACT
This research discusses a fundraising campaign by PT Surya Citra Televisi (SCTV) through
“Jembatan Asa” program, a humanitarian program to build broken bridges in various regions
of Indonesia. The purpose of this research is to know the communication model of humanitarian
fundraising campaign of Jembatan Asa Program by SCTV with reference to Nowak and
Warneryd campaign model.
The research approach used is qualitative, with the nature of descriptive research. Data
collection procedure through advertisement and news documentation and in-depth interviews
from key informants: chairman of CSR program “Jembatan Asa”, news production manager,
news producer and video journalist in SCTV News Division. The results and analysis of data
findings show that the campaign is done through advertisements and publications in various
internal programs of SCTV, online media www.liputan6.com and social media.
Refers to the elements of the Nowak and Warneryd campaign models; intended effect,
competiting communication, communication objects, target populations and receiving groups,
channels, messages, communicators, and obtained effects, the researchers found a change in
the model used by SCTV in a public fundraising campaign. Among them, prior to conducting
the campaign, SCTV produced framing the news of the condition of the affected communities
damaged bridges. The contents of campaign messages in the form of donation solicitation
adverts, news reports on the construction of bridges and financial reports. The effect of the
campaign is the rise of number of public donations, the rise of media reputation, and the
government's concern to build another damaged bridge in its territory.
Keywords: Communication Model, Campaign, Advertisement, Publication, Fundraising
ABSTRAK
Penelitian ini membahas kampanye penggalangan dana oleh PT Surya Citra Televisi (SCTV)
melalui program Jembatan Asa, sebuah program kemanusiaan untuk membangun jembatan
rusak di berbagai daerah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model
komunikasi kampanye penggalangan dana kemanusiaan Program Jembatan Asa oleh SCTV
dengan mengacu pada model kampanye Nowak dan Warneryd.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan sifat penelitian deskriptif.
Prosedur pengumpulan data melalui dokumentasi iklan dan berita serta wawancara mendalam
dari key informan, yakni Ketua Penyelenggara program CSR Jembatan Asa, Manajer Produksi
Berita, Produser Program Liputan 6 dan Video Journalist di Divisi Pemberitaan SCTV. Hasil
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dan analisis temuan data memperlihatkan bahwa kampanye dilakukan melalui iklan dan
publikasi di berbagai program internal SCTV, media online www.liputan6.com dan media
sosial.
Mengacu pada elemen model kampanye Nowak dan Warneryd; efek yang diharapkan,
persaingan komunikasi, obyek komunikasi, populasi target dan kelompok penerima, saluran,
pesan, komunikator, dan efek yang dicapai. Peneliti menemukan perubahan model yang
digunakan SCTV dalam kampanye penggalangan dana masyarakat. Diantaranya, sebelum
melakukan kampanye, SCTV memproduksi framing berita kondisi masyarakat terdampak
jembatan rusak. Isi pesan kampanye berupa iklan ajakan berdonasi, pemberitaan progres
pembangunan jembatan dan laporan keuangan. Efek kampanye yang dicapai adalah banyaknya
donasi masyarakat, naiknya reputasi media, dan kepedulian pemerintah untuk membangun
jembatan rusak lain di wilayahnya.
.Kata kunci: Model Komunikasi, Kampanye, Iklan, Publikasi, Penggalangan dana
PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian
Dalam menjalankan fungsinya,

masyarakat

dapat

seoptimal

mungkin

sebuah perusahaan dituntut untuk tidak

dipergunakan untuk membantu masyarakat

hanya berorientasi pada profit semata,

yang membutuhkan. Salah satunya adalah

namun juga memberikan sumbangsih atau

dengan membuat program Jembatan Asa,

turut

pada

kehidupan

yaitu sebuah program sosial kerjasama

ini

merupakan

SCTV dengan LSM Relawan Kampung,

perusahaan

yang bertujuan membangun jembatan di

terhadap kehidupan masyarakat yang lebih

berbagai daerah yang selama bertahun-

baik. Memanfaatkan kelebihannya sebagai

tahun rusak atau tidak layak digunakan oleh

media televisi yang memiliki jangkauan

masyarakat.

nasional di semua kalangan masyarakat,

dilakukan di daerah terpencil yang tidak

SCTV menjalankan peran sosial menjadi

tersentuh program pemerintah.

berkontribusi

masyaraka.
bentuk

Kontribusi

tanggung

jawab

Pembangunan

biasanya

jembatan antara kelompok masyarakat agar

Sebagai sebuah perusahaan yang

tumbuh keterikatan untuk saling peduli dan

bergerak di bidang pertelevisian, SCTV

membantu

memiliki

sesama.

SCTV

sebagai

keuntungan

bisa

perusahaan pengelola dana masyarakat

mempromosikan

(fundraising)

secara langsung kegiatan CSR dalam

menanggung

biaya

operasional semua kegiatan sebagai salah

tayangan

satu

filantropi

bentuk

tanggungjawab

sosial

perusahaan, dengan cara ini pula, dana

masyarakat

dan

yaitu

memublikasikan

program televisi. Kampanye
dilakukan

untuk

berpartisipasi

mengajak

menyalurkan
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sumbangan bagi kegiatan kemanusiaan.

bagaimana model komunikasi kampanye

Sedangkan

penggalangan

publikasi

bertujuan

untuk

mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan
kemanusiaan tersebut sekaligus sebagai
laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana filantropi dari masyarakat.
Program
merupakan

“Jembatan

special

Asa”

programme

yang

dikelola langsung oleh Manajemen SCTV.
Agar lebih fokus, peneliti membatasi
permasalahan pada pelaksanaan program
“Jembatan Asa” 2015. Peneliti memandang
bahwa

perlu

dikaji

lebih

dana

kegiatan

kemanusiaan“Jembatan Asa” oleh SCTV.
Rumusan Masalah
Berdasarkan

latar

belakang

penelitian yang telah dipaparkan, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah: “Bagaimanakah model komunikasi
kampanye

penggalangan

perusahaan

penyiaran

dana

televisi

oleh
untuk

mendukung kegiatan kemanusiaan?”

mendalam

KERANGKA PEMIKIRAN
Penelitian Terdahulu:
Sebelumnya telah ada penelitian mengenai publikasi kegiatan CSR perusahaan
penyiaran televisi, namun bertujuan untuk menaikkan citra perusahaan di mata audiens. Dengan
demikian penelitian untuk mencari model komunikasi dalam kampanye penggalangan dana pada
perusahaan penyiaran televisi untuk mendukung kegiatan kemanusiaan yang diajukan ini relevan
dan berpotensi untuk melahirkan temuan baru.
Tujuan Penelitian ini:
Mencari model komunikasi kampanye penggalangan dana perusahaan penyiaran televisi untuk
mendukung kegiatan kemanusiaan
Lokasi Penelitian:
Kantor SCTV di Jalan Asia Afrika Kav 19A Senayan, Jakarta dan lokasi liputan
kegiatan kemanusiaan di Lebak, Banten
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(1)

Aktivitas

(2)

Mengidentifikasi proses produksi Menganalisis respons audience
iklan dan publikasi berita sebagai terhadap tayangan publikasi
kampanye penggalangan dana untuk kampanye penggalangan dana yang
mendukung kegiatan kemanusiaan dilakukan SCTV untuk mendukung
pada perusahaan penyiaran televisi kegiatan kemanusiaan, dilakukan
SCTV dengan cara:

dengan cara:

1). Wawancara dengan Ketua
Penyelenggara Program “Jembatan
Asa” SCTV

Focus Group Discussion (FGD)
terhadap 1 kelompok audience yang

2). Wawancara narasumber lain

terdiri dari 10 orang

sesuai arahan ketua Penyelenggara
“Jembatan Asa” SCTV

Output

Teridentifikasinya produksi iklan

Penemuan Model Komunikasi

dan publikasi kampanye

Kampanye Penggalangan Dana untuk

penggalangan dana yang mampu

mendukung kegiatan kemanusiaan

menggerakkan audience untuk

oleh perusahaan penyiaran televisi.

mendukung kegiatan kemanusiaan

OUTCOME
Diperolehnya model komunikasi yang dapat diaplikasikan oleh perusahaan penyiaran televisi
lain untuk mengampanyekan penggalangan dana masyarakat guna mendukung kegiatan
kemanusiaan.
IMPACT
Semakin tingginya keterlibatan dan kepedulian masyarakat umtuk saling berbagi dengan
memberikan donasi yang bermanfaat bagi kegiatan kemanusiaan.
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TUJUAN PENELITIAN

Dalam

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
Mengidentifikasi dan menguraikan

-

iklan

dan

publikasi

dalam

penggalangan dana oleh perusahaan
penyiaran televisi untuk mendukung
kegiatan kemanusiaan.
Membuat model komunikasi dalam

-

kampanye penggalangan dana oleh
perusahaan penyiaran televisi untuk
mendukung kegiatan kemanusiaan.

Penggalangan Dana (Fundraising)

berarti

dana

(fundraising)

penghimpunan

dana

atau

penggalangan dana, sedangkan menurut
istilah fundraising merupakan suatu upaya
atau

proses

menghimpun

kegiatan
dana

dalam

zakat,

rangka

infaq

dan

shodaqoh serta sumber daya lainnya dari
masyarakat

baik

individu,

kelompok,

organisasi dan perusahaan yang akan
disalurkan

dan

aktivitas

penggalangan dana, bagian penghimpunan
dapat menyelenggarakan berbagai macam
kegiatan. Ragam program kegiatan ini
akhirnya dapat ditawarkan sebagai kerja
sama program dengan perusahaan dan
lembaga yang lain (Sudewo, 2004:189). Inti
dari

fundraising

mempengaruhi

adalah

masyarakat

proses
agar

mau

melakukan amal kebajikan dalam bentuk
penyerahan dana atau sumber daya lainnya
yang bernilai untuk disampaikan kepada
masyarakat yang membutuhkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penggalangan

melaksanakan

didayagunakan

untuk

mustahik (Purwanto, 2009:12). Purwanto

Kampanye
Kampanye

merupakan

komunikasi

yang

terlembaga.

Penyelenggara

kegiatan

dilakukan

secara

kampanye

umumnya bukanlah individu melainkan
lembaga atau organisasi yang dapat berasal
dari lingkungan pemerintahan, kalangan
swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
Terlepas

siapapun

penyelenggaranya,

kampanye selalu memiliki tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya (Venus, 2004:9).

(2009) juga mendefinisikan fundraising

Membicarakan jenis-jenis kampanye

sebagai proses memengaruhi masyarakat

pada prinsipnya adalah membicarakan

baik perseorangan sebagai individu atau

motivasi

perwakilan masyarakat maupun lembaga

diselenggarakannya

agar menyalurkan dananya kepada sebuah

kampanye.

organisasi.

gilirannya akan menentukan ke arah mana

yang

Motivasi

melatarbelakangi
sebuah

program

tersebut

pada

kampanye digerakkan dan apa tujuan yang
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akan dicapai. Jadi secara inheren ada

diajukan partai politik agar dapat

keterkaitan antara motivasi dan tujuan

menduduki

kampanye.

yang

Bertolak

dariketerkaotan

tersebut, Larson (1992) dalam Venus
(2004: 10-12) membagi jenis kampanye ke
dalam 3 kategori yakni:
1.

Product-oriented

campaigns,

atau

produk yang umumnya terjadi di
lingkungan bisnis. Istilah lain untuk
kampanye jenis ini adalah commercial
campaigns atau corporate campaign.
Motivasi yang mendasarinya adalah
keuntungan

finansial.

Cara yang ditempuh adalah dengan
memperkenalkan

lewat

proses

pemilihan umum.
3.

or

Ideologically

cause

oriented

produk

dan

yang berorientasi pada tujuan-tujuan
yang bersifat khusus dan seringkali
berdimensi perubahan sosial. Karena
itu kampanye jenis ini dalam istilah
Kotler disebut sebagai social change
campaigns, yakni kampanye yang
ditujukan untuk menangani masalahmasalah sosial melalui perubahan sikap
dan perilaku publik yang terkait.
Pesan-pesan kampanye juga terbuka

melipatgandakan penjualan sehingga

untuk

diperoleh

didiskusikan,

bahkan

gagasan-

keuntungan

yang

gagasan pokok yang melatarbelakangi

Kampanye

Public

diselengarakannya kampanye juga terbuka

untuk

untuk dikritisi. Keterbukaan seperti ini

membangun citra positif perusahaan di

dimungkinkan karena gagasan dan tujuan

mata publik juga dapat dimasukkan

kampanye pada dasarnya mengandung

dalam kelompok ini.

kebaikan untuk publik. Segala tindakan

Candidate-oriented campaigns atau

dalam kegiatan kampanye dilandasi oleh

kampanye yang berorientasi pada

prinsip persuasi, yaitu mengajak dan

kandidat umumnya dimotivasi oleh

mendorong publik untuk menerima atau

hasrat untuk meraih kekuasaan politik.

melakukan sesuatu yang dianjurkan atas

Karena itu kampanye ini dapat pula

dasar kesukarelaan.

disebut sebagai political campaigns.

kampanye pada prinsipnya adalah contoh

Tujuannya

tindakan persuasi secara nyata. Dalam

diharapkan.
Relations

2.

diperebutkan

politik

campaigns adalah jenis kampanye

kampanye yang berorientasi pada

memperoleh

jabatan-jabatan

yang

ditujukan

antara

lain

untuk

memenangkan dukungan masyarakat

ungkapan

terhadap

“Campaigns

kandidat-kandidat

yang

Perloff

Dengan

(1993)

generally

demikian

dikatakan
exemplify
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persuasion in action”. (Venus, 2004:7)

memandang bahwa realitas memang ada
dalam kenyataan sesuai dengan hukum

METODE PENELITIAN

alam, tetapi suatu hal, yang mustahil bila
suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh

Penelitian
paradigma
(1990:20)

ini

menggunakan

postpositivisme,
menjelaskan

Guba

postpositivisme

sebagai berikut “Postpositivism is best
characterized as modified version of

manusia (peneliti). Oleh karena itu secara
metodologi
melalui

pendekatan
metode

eksperimental

triangulasi

yaitu

bermacam-macam metode, sumber data,
peneliti dan teori.

positivism. Having assesed the damage that
positivism

has

occured,

postpositivist

Secara

epistemologis

hubungan

struggle to limited that damage as well as to

antara pengamat atau peneliti dengan obyek

adjust to it. Prediction and control continue

atau realitas yang diteliti tidaklah bisa

to be the aim.”.

dipisahkan, tidak seperti yang diusulkan
aliran positivisme. Aliran ini menyatakan

Kutipan

itu

bermakna

bahwa

postpositivis mempunyai ciri utama sebagai
suatu modifikasi dari positivisme. Melihat
banyaknya kekurangan pada positivisme
menyebabkan

para

postpositivisme

pendukung

berupaya

memperkecil

kelemahan tersebut dan menyesuaikannya.
Prediksi dan kontrol tetap menjadi tujuan
dari postpositivisme tersebut.
Salim

(2001:40)

merupakan

memperbaiki

aliran

menjelaskan

yang

ingin

kelemahan-kelemahan

positivisme yang hanya mengandalkan
kemampuan pengamatan langsung terhadap
obyek yang diteliti. Secara ontologis aliran
ini

bersifat

critical

atau melihat kebenaran apabila pengamat
berdiri di belakang layar tanpa ikut terlibat
dengan obyek secara langsung. Oleh karena
itu, hubungan antara pengamat dan obyek
harus bersifat interaktif, dengan catatan
bahwa pengamat harus senetral mungkin,
sehingga tingkat subyektivitasnya dapat
dikurangi secara minimal (Salim, 2001:40)

postpositivisme sebagai berikut: paradigma
ini

suatu hal yang tidak mungkin mencapai

realism

yang

Penelitian

ini

menggunakan

Pendekatan Deskriptif Kualitatif. Deskriptif
kualitatif
digunakan

merupakan
untuk

metode

yang

membedah

suatu

fenomena di lapangan. Penelitian deskriptif
kualitatif

adalah

metode

yang

menggambarkan dan menjabarkan temuan
di lapangan. Metode deskriptif kualitatif

129

hanyalah

memaparkan

situasi

atau

adalah sama seperti metode wawancara

peristiwa. Penelitian dengan metode ini

lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan

tidak mencari atau menjelaskan hubungan,

wawancara, peran informan, dan cara

tidak menguji hipotesis atau membuat

melakukan

prediksi. Penelitian deskriptif ditujukan

dilakukan berkali-kali dan membutuhkan

untuk mengumpulkan informasi secara

waktu yang lama bersama informan di

aktual dan terperinci, mengidentifikasikan

lokasi penelitian, hal mana kondisi ini tidak

masalah,

membuat

atau

pernah terjadi pada wawancara umumnya

evaluasi,

dan

yang

(Bungin, 2007: 111).

perbandingan

menentukan

apa

dilakukan orang lain dalam menghadapi

Peneliti

wawancara

mendalam

mengumpulkan

dokumen

masalah yang sama dan belajar dari

yang dapat berupa tulisan, gambar, atau

pengalaman mereka untuk menetapkan

karya-karya monumental dari seseorang

rencana dan keputusan pada waktu yang

(Sugiyono, 2012: 240). Dalam hal ini

akan datang.

peneliti menggunakan dokumen berupa
video iklan penggalangan dana program

Peneliti mendeskripsikan secara jelas
mengenai kampanye penggalangan dana
oleh perusahaan penyiaran televisi untuk
mendukung

kegiatan

kemanusiaan.

Sedangkan metode kualitatif

digunakan

untuk memperoleh sajian data dalam bentuk
rinci, mendalam dari para

informan.

Bodgan dan Tylor dalam Moleong (2001:
21)

mendefinisikan

bahwa

penelitian

kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati.

dengan wawancara mendalam (in depth
kepada

key

informan

program “Jembatan Asa” di Program
Liputan 6 SCTV.
Pemilihan subyek atau key informan
dalam penelitian ini menggunakan cara
snowbolling

sampling

dan

dilakukan

dengan langkah-langkah sebagi berikut:
ketika memulai melakukan penelitian dan
pengumpulan informasi, peneliti berupaya
menemukan siapapun orang pertama yang
menerima informasi di

lokasi obyek

penelitian yang dapat memberi petunjuk
tentang siapa yang dapat diwawancarai atau

Teknik Pengumpulan data dilakukan

interview)

“Jembatan Asa” dan video tayangan berita

dan

informan. Metode wawancara mendalam

diobservasi dalam rangka memperoleh
informasi tentang obyek penelitian. Setelah
mewawancarai orang pertama, peneliti
meminta key informan menunjuk orang lain
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yang bisa diwawancarai lagi dan begitu

dalam rangka memperingati ulang tahun

seterusnya. Key informan yang pertama kali

SCTV yang ke-25 pada 2015. SCTV

diwawancarai adalah Ketua penyelenggara

melakukan sebuah gerakan kemanusiaan

program Jembatan Asa Doni Arianto, yang

yang merupakan bentuk kepedulian sosial

selanjutnya memberi rekomendasi kepada

terhadap

peneliti

wawancara

kesulitan.

Program

dengan Kepala Produksi Berita Mauluddin

dilakukan

dengan

Anwar, Manajer Pemberitaan LitaHaryani,

memperbaiki

dan Video Journalist yang melakukan

yang ada di Indonesia. Program yang diberi

peliputan Kurnia Supriyatna.

nama "Jembatan Asa SCTV" ini mulai

untuk

Untuk
masyarakat

melakukan

mengetahui

pendapat

terhadap

juga melakukan Focus Group Discussions
(FGD) dengan sejumlah responden. FGD
salah

satu

metode

untuk

menggali insight dari audience atas sebuah
isu, dalam hal ini publikasi kampanye
penggalangan dana di media televisi. Dalam
satu kelompok FGD biasanya terdiri dari 8
– 10 orang yang dipandu oleh 1 orang
moderator

untuk

memimpin

diskusi

mengenai suatu isu. Pada penelitian ini
FGD digunakan untuk menganalisis respon
audience
kampanye

terhadap

tayangan

penggalangan

mengalami

kemanusiaan

ini

membangun

jembatan-jembatan

atau
rusak

dilakukan April sampai Agustus 2015.

kampanye

penggalangan dana jembatan asa, peneliti

merupakan

masyarakat yang

publikasi

dana

yang

dilakukan oleh SCTV.

Menurut Doni Arianto, Manajer
Divisi Programing SCTV yang ditunjuk
sebagai ketua penyelenggara program CSR
“Jembatan Asa”. Ide awal program ini
berasal dari keprihatinan manajemen dan
pemirsa setia SCTV terkait banyaknya
jembatan di berbagai wilayah terpencil
Indonesia yang sudah rusak dan tidak
tersentuh pembangunan. Warga desa dan
anak-anak sekolah terganggu aktifitasnya
karena harus menyeberangi sungai yang
berbahaya. Peristiwa tersebut awalnya
diberitakan oleh program berita Liputan 6
SCTV yang konsen memberitakan konten
berita yang bersifat sosial dan human
interest.

HASIL PENELITIAN

Dalam rapat diputuskan bahwa
SCTV bertekad akan membangun satu

Program kemanusiaan “Jembatan

sampai tiga jembatan yang dibutuhkan oleh

Asa” awalnya merupakan kegiatan sosial

masyarakat. Untuk tim survei ditunjuk
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Yayasan Relawan Kampung yang sudah

menggambarkan

berpengalaman membangun jembatan dan

masyarakat agar akses jembatan yang

koresponden daerah dari divisi pemberitaan

mereka butuhkan dapat terealisasi”.

besarnya

harapan

SCTV untuk mengumpulkan data. Dari
hasil

survei

diputuskan

bahwa

yang

pertama adalah Jembatan Gantung di desa
Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten

Dalam kampanye penggalangan dana,
penyelenggara menggunakan semua media
yang dimiliki oleh PT. Surya Citra Televisi
dan grup medianya, baik melalui media

Lebak, Banten.

tradisional

yaitu

program-program

di

Menurut Doni Ariyanto, “pada

stasiun televisi SCTV maupun melalui

pelaksanaan program jembatan asa, SCTV

media online liputan6.com dan media

akan mengutamakan pendanaan dari donasi

sosial.

masyarakat (fundraising) untuk membiayai
pembangunan jembatan dan keterlibatan
warga sekitar jembatan secara aktif atau
gotong royong. Sebagai bentuk CSR, SCTV
akan

membiayai

seluruh

proses

pengelolaan pembangunan jembatan, mulai
dari survei lokasi, transportasi, hingga
pengawasan pembangunan, serta kampanye
penggalangan dana secara gratis di media
massa milik grup EMTEK, yaitu media
televisi SCTV, Indosiar dan media online
Liputan6.com. sedangkan jenis kampanye
yang

akan

digunakan

adalah

iklan,

publikasi berita, running text, kegiatan on
air di dalam program

hiburan, serta

kegiatan off air. Intinya akan digunakan
segala media untuk mengajak masyarakat
agar mau berbagi meringankan beban

PEMBAHASAN
Model kampanye yang digunakan
untuk menganalisis penerapan kampanye
penggalangan dana kegiatan kemanusiaan
“jembatan asa” SCTV adalah model Nowak
dan Warneryd..

Alasannya berdasarkan

hasil wawancara penulis dengan Doni
Arianto

sebagai

ketua

penyelenggara

kegiatan kemanusiaan, selama pelaksanaan
kampanye terjadi perubahan tujuan yang
dikehendaki,

sehingga

pelaksanaan

kampanye

mengikuti

tujuan

implementasi
pun

yang

berubah,
diinginkan

penyelenggara kegiatan. Model ini juga
menyarankan

bagaimana

bertindak

sistematis dalam meningkatkan efektivitas
kampanye.

sesama dengan mendonasikan sebagian
hartanya

pada

kegiatan

pembangunan

jembatan. Kata “asa” sengaja dipilih untuk
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Dalam model Nowak dan Warneryd

musibah yang sedang terjadi atau

terdapat delapan elemen kampanye yang

kondisi

masyarakat

harus diperhatikan:

banyak diberitakan media massa.
2. Competiting

1. Intended effect (efek yang diharapkan).
Efek yang hendak dicapai harus
dirumuskan dengan jelas. Efek yang
hendak

dicapai

dalam

kampanye

penggalangan dana program CSR
jembatan

asa

adalah

perilaku

masyarakat

(changing

hartanya untuk pembangunan jembatan
yang dikelola oleh SCTV. Hal ini
senada dengan Doni Arianto yang
menyatakan bahwa “semakin banyak
masyarakat yang menyumbang, maka
SCTV bisa membangun lebih banyak
jembatan

sesuai

sedang

Communication

(persaingan komunikasi). Agar suatu
kampanye menjadi efektif, maka perlu
diperhatikan potensi gangguan dari
kampanye yang bertolak belakang
(counter campaign).

perubahan

behaviour) agar mau mendonasikan

lagi

yang

keinginan

Dalam

perencanaan

kampanye

Jembatan Asa, kegiatan penggalangan
dana yang dilakukan media massa lain
atau pun dari organisasi nirlaba, tidak
menjadi salah satu tolak ukur, karena
SCTV

sendiri

awalnya

tidak

mempunyai target besar terkait jumlah
sumbangan masyarakat. SCTV lebih
fokus

pada

bagaimana

mengampanyekan program jembatan

masyarakat yang membutuhkan”.

asa melalui media televisi dengan
Menurut

Doni

Arianto,

ide

penggalangan dana berawal banyaknya
pemberitaan di media massa yang
mengangkat masalah terputusnya akses
transportasi di berbagai daerah akibat
banyak jembatan putus yang sudah
bertahun-tahun tidak diperbaiki.
Pendapat ini diperkuat Mauluddin
Anwar, yang menyatakan bahwa dalam
perencanaan kampanye penggalangan
dana, hal yang terpenting adalah
adanya “momentum” baik peristiwa

menyasar

target

audiens

SCTV.

Padahal saat kampanye berlangsung,
hampir semua media memiliki kegiatan
fundraising

atau

filantropi,

yang

dananya bersumber dari masyarakat.
Misalnya : Indosiar Peduli Kasih,
RCTI Peduli, dan lain-lain..
Kendala

justru

muncul

saat

kampanye sudah berlangsung, salah
satunya

adalah

pemerintah

masalah
daerah.

birokrasi
Doni

mencontohkan, rencana pembangunan
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jembatan

di

Maros,

Sementara alasan peserta yang memilih

Rencana

menyumbang jembatan asa karena

pembangunan jembatan yang sudah

pembangunan infrastruktur dianggap

disurvei dan disetujui warga, serta

berdampak

sudah

lapisan

Sulawesi

Kabupaten
Selatan.

dipublikasikan

dan

langsung

ke

masyarakat,

berbagai

diantaranya

dipromosikan melalui media massa,

meningkatkan

terpaksa dibatalkan karena Bupati

mempermudah siswa sekolah dan

setempat merasa tersinggung dan akan

mempermudah membawa orang sakit.

membangun sendiri jembatan tersebut

Terkait

ekonomi

warga,

kepercayaan

terhadap

menggunakan dana APBD. Sementara

lembaga pengelola penggalangan dana,

banyak masyarakat sudah terlanjur

sebagian peserta FGD menganggap

menyumbang pembangunan jembatan

organisasi nirlaba yang fokus bergerak

di Kabupaten Maros tersebut. SCTV

di bidang pengelolaan dana masyarakat

pun terpaksa harus memublikasikan

seperti Dompet Dhuafa dan Aksi Cepat

pembatalan rencana pembangunan dan

Tanggap

mengalihkan

terpercaya dibanding media massa.

ke

pembangunan

jembatan di wilayah lain.

(FGD),

dinilai

lebih

Sedangkan sebagian peserta FGD lain

Sedangkan dari hasil focus group
discussion

(ACT)

pemirsa

juga

memperhatikan bidang tujuan dari

menganggap
reputasi,

media

sehingga

massa
tidak

punya

mungkin

menyelewengkan dana masyarakat.

penggalangan dana tersebut. Beberapa
peserta

FGD

memprioritaskan
program

lebih

memilih

sumbangan

kesehatan,,

untuk

alasannya

3. Communications

object

(obyek

komunikasi).
Obyek kampanye difokuskan pada

membantu orang sakit bersifat urgent

ajakan

atau segera, karena jika tidak diobati

mendonasikan hartanya mendukung

kemungkinan

dampaknya

akan

kepada

masyarakat

untuk

kegiatan kemanusiaan yang dikelola

berbahaya bagi pasien. Bidang lain

SCTV yaitu Pembangunan Jembatan

yang menjadi prioritas sumbangan

Asa. Mauluddin Anwar menjelaskan

adalah pendidikan, menurut sebagian

bagaimana kampanye di media massa

peserta, pendidikan sangat penting bagi

saling terkait untuk memberitakan

masyarakat untuk masa depan mereka.

kondisi masyarakat yang terdampak
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jembatan

rusak,

hingga

progres

media

kampanye.

Windhal

pembangunan jembatan.
Pemberitaan

pesan

internal

McQuail

mendefinisikan

dan

khalayak

sasaran sebagai sejumlah besar orang

SCTV yaitu program Liputan 6

yang

Pagi, Liputan 6 Siang dan

perilakunya

Liputan 6 Malam secara reguler

kegiatan kampanye. Besarnya jumlah

terus

isi

khalayak sasaran ini mengindikasikan

pemberitaan tentang pelaksanaan

bahwa mereka memiliki karakteristik

program jembatan asa, mulai

yang beragam, sehingga cara mereka

dari kondisi masyarakat yang

merespons pesan kampanye menjadi

terdampak

berbeda.

meng-update

jembatan

rusak,

pengetahuan,
akan

sikap

diubah

dan
melalui

pertama

Pemilihan target audiens adalah

pembangunan jembatan, respons

memilih satu atau beberapa segmen

masyarakat yang ikut membantu

audiens yang akan menjadi fokus

pembangunan,

kegiatan-kegiatan pemasaran program

peletakkan

batu

progres
tiap

bulan,

dan

jembatan

hingga

audiens dilakukan berdasarkan riset

masyarakat yang termudahkan

yang memadai dengan pertimbangan-

setelah akses jembatan bisa

pertimbangan yang masak. Clancy dan

digunakan. Publikasi ini juga

Shulman dalam Morrisan (2008:194)

sebagai

laporan

menyatakan bahwa ada empat kriteria

atas

yang harus dipenuhi oleh pengelola

pembangunan
peresmian

pertanggungjawaban

pengelolaan dana masyarakat.

promosi.

Pemilihan

segmen

media penyiaran untuk mendapatkan
khalayak sasaran yang optimal, yaitu 1)

4. Target population & receiving group
(populasi

target

dan

kelompok

Kelompok penerima adalah bagian
populasi

pertumbuhan

memadai

dan

4)

jangkauan iklan.

penerima).

dari

responsif, 2) potensi penjualan, 3)

target.

Kelompok

penerima dan populasi target dapat
diklasifikasikan menurut sulit atau
mudahnya mereka dijangkau oleh

Awalnya penyelenggara Jembatan
Asa memfokuskan sasaran kahalayak
pada audiens loyal SCTV, yaitu
masyarakat kelas sosial A, B, dan C
yang merupakan audiens program
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berita

liputan

6.

Pada

tidak hanya dilakukan pada audiens

perkembangannya populasi target yang

SCTV

yang

mayoritas

dituju diperluas lagi kepada seluruh

sasaran

lapisan masyarakat, mulai kelas A

memperluas kepada masyarakat kelas

hingga E. Kondisi ini membuat media

A dan B serta warganet pengguna

kampanye penggalangan dana pun di

media sosial.

kelas

khalayak

C,D,E,

namun

perluas dengan memaksimalkan semua
medium yang dimiliki oleh SCTV dan
perusahaan grup nya. Hal ini terlihat
dari hasil donasi yang disumbangkan

5. The channel (saluran).
Saluran kampanye jembatan asa yang
digunakan oleh SCTV terbagi menjadi

masyarakat yaitu dari kelas sosial

2, yaitu melalui media tradisional

terendah yaitu kelas E dengan nilai

dalam penayangan program di SCTV

donasi mulai Rp. 10.000 sampai kelas

dan melalui new media.

sosial tertinggi yaitu kelas A, yang

a. Media

tradisional,

mampu menyumbang hingga Rp. 100

penggalangan

juta rupiah.

melalui

Dalam wawancara, Doni Arianto
menyatakan bahwa jumlah masyarakat

kampanye

dana

program-program

yang

ditayangkan oleh SCTV sendiri
antara lain: Program Berita Liputan

penyumbang terbesar justru dilakukan

6,

oleh masyarakat kelas C-E, dengan

Selebritis

nilai sumbangan antara Rp. 10.000

Program Hiburan Inbox.

hingga Rp.100.000. Hal ini terlihat dari

dilakukan

Program

Infotainment

dan

Was-was,

Halo
serta

b. New media dibagi menjadi dua yaitu

total penyumbang yang mencapai lebih

media online dan media sosial.

dari 19 ribu orang. Sedangkan jumlah

1. Media Online (online media)

masyarakat kelas A dan B dengan nilai

Online media merupakan media

sumbangan diatas Rp. 1 juta

yang dapat di akses kapan saja

tidak

terlalu banyak. Walau pun ada individu

selama ada jaringan internet.

yang menyumbang hingga Rp. 100

Unsur inilah yang membedakan

juta.

dengan

Adanya perubahan khalayak sasaran
penyumbang

membuat

media

konvensional,

karena itu media online tidak

pengelola

dikategorikan ke dalam media

memperluas medium siaran, kampanye

cetak maupun media elektronik,
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melainkan sebagai media massa

dengan

baru (New Media) atau media

berhubungan.

modern (Suryati, 2011:113-114).

Pemanfaatan situs jejaring sosial

Untuk
khalayak

memperluas
sasaran

audience),
penggalangan
jembatan

asa

dana

(target

keluarga

bisa

saling

atau Social Networking sudah
menjadi tren atau gaya hidup bagi

kampanye

sebagian

besar

masyarakat.

program

Terdapat

dua

situs jejaring

menggunakan

sosial yang paling terkenal dan

media online yang dimiliki grup

banyak

SCTV yaitu website berita online

masyarakat

www.liputan6.com dan website

adalah facebook dan twitter.

resmi

a.

Indonesia

facebook dilakukan SCTV

Media sosial adalah sebuah media
para

penggunanya

mudah

Facebook
Publikasi melalui media sosial

2. Media Sosial

dengan

di

oleh

perusahaan

www.sctv.co.id.

yang

digunakan

melalui akun yang bisa dibuka

bisa

dalam

berpartisipasi,

:

https://www.facebook.com/S

berbagi, dan menciptakan isi,

urya.Citra.TV. Melalui media

meliputi blog, jejaring sosial, wiki,

sosial facebook, admin SCTV

forum dan dunia virtual. Blog,

rutin

jejaring sosial dan wiki merupakan
bentuk media sosial yang paling
umum digunakan oleh masyarakat

meng-update

status

berisi

publikasi

perkembangan

informasi

pengelolaan

di seluruh dunia. Jejaring sosial

program

jembatan asa. Informasinya

merupakan sebuah sistem struktur

berisi jumlah nominal hasil

sosial yang terdiri dari elemen-

donasi masyarakat dan berita

elemen individu atau organisasi.

perkembangan pembangunan

Jejaring sosial ini akan membuat

jembatan asa yang mulai

mereka yang memiliki kesamaan

berjalan.

sosialitas, mulai dari mereka yang
telah dikenal sehari-hari sampai

link

b.

Twitter
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Memahami besarnya respon

manusia, juga mempermudah

masyarakat pengguna twitter,

dalam promosi produk.

maka

kampanye

penggalangan
dilakukan

dana

juga

melalui

media

6. The message (pesan).
Pesan untuk mengajak masyarakat

twitter dengan akun @SCTV_

menyumbang

dalam

penggalangan

yang dikelola oleh profesional

dana program jembatan asa dilakukan

karyawan

SCTV.

Selama

dalam bentuk iklan dan berita. Iklan

admin

twitter

penggalangan dana berisi informasi

SCTV biasanya menggunakan

cara berdonasi yaitu melalui rekening

berupa

Bank BCA Rek. 500 519 2525, BCA

kampanya,

hashtag

Cabang Senayang City Jakarta.

#JembatanAsaSCTV.

Sedangkan ajakan berdonasi dilakukan
Hashtag biasanya digunakan

melalui isi pemberitaan human interest

oleh kelompok atau organisasi

di program Liputan 6 SCTV. Pesan

untuk

dapat

topik

tertentu,

dan

biasanya menjadi berita yang

dibentuk

karakteristik

sesuai

dengan

kelompok

yang

sedang hangat dibicarakan

menerimanya. Pesan juga dapat dibagi

(trending

menjadi

topic).

Hashtag

tiga

yang diberi simbol tanda

menumbuhkan

pagar (#) digunakan untuk

mempengaruhi,

mempermudah penggunanya

fungsi

yaitu:
kesadaran,

serta

dan meyakinkan

memperteguh

penerima bahwa

dalam mencari topik yang

pilihan atau tindakan mereka adalah

dibicarakan

benar.

(Poynter,

2010:300).

Jack Dorsey pada Maret 2006,

kepada

kemudahan

orang-orang

mengetahui

agenda

(agenda

Setting) mengacu kepada kemampuan

Twitter yang didirikan oleh

memberikan

Penataan

untuk
dan

memperdalam hubungan antar

media

massa

untuk

mengarahkan

perhatian khalayak terhadap isu-isu
tertentu
massa.

yang

diagendakan

Media

massa

media
dapat

mempengaruhi khalayak tentang apa
yang ada dalam pikiran mereka.
Artinya media massa mempengaruhi
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persepsi khalayak mengenai apa yang

Berita SCTV menambahkan bahwa

dianggap

Dalam

dalam praktiknya, agenda setting berita

penerapannya, media massa membuat

jembatan asa memang diarahkan lebih

agenda tertentu mengenai apa yang

“drama”, sesuai karakter khalayak

harus dipikirkan oleh khalayak dengan

SCTV yang menyukai sinetron. Jadi

memilih dan mengemas informasi yang

ketika sisi human interest ditonjolkan,

dikehendaki. Setelah itu khalayak

masyarakatt seolah tersadar bahwa

membentuk persepsinya berdasarkan

masih banyak saudara-saudara kita

informasi yang diterimanya dari media

yang kekurangan dan membutuhkan

massa.

uluran tangan orang lain. Di sini kita

penting.

Menurut Mauluddin Anwar, Kepala

meminta para produser agar membuat

Divisi Produksi Berita SCTV, dari

berita yang “menyentuh hati” dengan

awal

program

memadukan naskah yang naratif dan

jembatan asa justru karena maraknya

gambar-gambar tentang “perjuangan”

pemberitaan

masyarakat

ide

pelaksanaan

kondisi

kemiskinan

desa

untuk

melewati

masyarakat daerah terpencil yang

jembatan. Narasumber berita sengaja

belum

pembangunan.

dipilih para petani yang kesulitan

Perjuangan anak-anak SD yang harus

menjual hasil bumi karena tidak ada

menantang

menyeberang

jembatan dan siswa SD yang harus

jembatan rusak, memunculkan empati

menantang maut untuk menuntut ilmu.

tersentuh

maut

dan simpati masyarakat untuk ikut

7. The

communicator

(komunikator

Salah satu contoh adalah jembatan di

Komunikator dapat dipilih berdasarkan

desa Jayasari, Kecamatan Cimarga,

pertimbangan

Kabupaten

seorang ahli atau seseorang yang

Banten,

yang

pengirim

sender

berbagi meringankan beban mereka.

Lebak,

/

/

tertentu,

dipercaya

pembangunan jembatan asa. Kondisi

seseorang yang memiliki kedua sifat

masyarakat

tersebut. Komunikator harus memiliki

diliput

oleh

memprihatinkan

koresponden

SCTV

kredibilitas

yang

atau

misalnya

kemudian menjadi proyek pertama

yang

khalayak

pesan).

tinggi

malah

dimata

ternyata memiliki share yang tinggi

penerima pesannya.

dan mendapat respons dari masyarakat.

Dalam kampanye ini, SCTV tidak

Lita Haryani, Manajer Produksi

menggunakan

komunikator

khusus
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untuk mengajak masyarakat berdonasi.

Rp 4.546.241.368,-,

Akan teetapi sebagai perusahaan media

digunakan untuk membangun sepuluh

massa,

Jembatan Asa.

SCTV

memanfaatkan

sehingga bisa

karyawannya atau artis yang menjadi

Selain itu, kampanye masif melalui

talent

berbagai

dalam

program-programnya

saluran

informasi,

juga

mengajak

menjadi kritik sosial bagi pemerintah

masyarakat untuk berdonasi. Dalam

daerah untuk segera memperbaiki

Program berita Liputan 6, presenter

infrastruktur jembatan yang rusak di

diakhir program mengajak masyarakat

daerahnya. Hal ini dikemukakan Doni

untuk menyumbang program jembatan

Arianto, yang menyatakan bahwa

asa. Untuk Program infotainmen, artis

beberapa kepala daerah justru menolak

terkenal

ikut

izin perbaikan jembatan dari SCTV,

dan

namun

sebagai

yang

endorser

Prilly

mendatangi

Latuconsina

lokasi

jembatan

memasukkan

perbaikan

jembatan ke dalam APBD tahun

menjadi narasumber.
8. The obtained effect (efek yang dicapai).

berikutnya. Seperti yang dilakukan

Efek kampanye meliputi efek kognitif

bupati kabupaten Maros, Sulawesi

(perhatian, peningkatan pengetahuan

Selatan.

dan kesadaran), afektif (berhubungan
dengan perasaan, mood dan sikap), dan

Model Kampanye Penggalangan Dana di

konatif

Media Televisi

(keputusan

bertindak

dan

Mengacu pada model kampanye

penerapan). (Venus 2004:22-24).
Efek

yang

ingin

dicapai

dalam

kampanye penggalangan dana program
jembatan asa adalah adanya kesadaran
masyarakat untuk menyumbangkan

Nowak dan Warneryd, peneliti menemukan
perubahan model yang digunakan SCTV
dalam

Dari target awal penyelenggara hanya

membangun
jembatan,

1satu
ternyata

dana

Pertama, adanya peristiwa atau
momentum yang terjadi. Dalam kampanye

yang dikelola SCTV.

mengumpulkan

penggalangan

masyarakat.

sebagian hartanya melalui rekening

akan

kampanye

dana
hingga
hasil

untuk
tiga
donasi

masyarakat yang terkumpul mencapai

diatas, momentumnya adalah maraknya
jembatan rusak di berbagai daerah terpencil,
yang

memutus

akses

transportasi

masyarakat. Kondisi tersebut kemudian
dipublikasikan secara masif oleh SCTV.
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Jadi sebelum kampanye dilakukan, SCTV

endorse penonton agar ikut berdonasi.

sudah memproduksi framing berita tentang
masyarakat

yang

terdampak

jembatan

rusak, demi kepentingan news room.
efek

Kedua,

yang

Keempat,
disesuaikan
digunakan.

diharapkan

sasaran

dengan

audiens

saluran

Untuk

audiens

yang
SCTV,

kampanye dilakukan melalui tayangan pada

muncul setelah masif nya pemberitaan

beberapa

suatu peristiwa (bencana, kemiskinan, dll)

infotainment maupun hiburan. Sedangkan

adalah

sasaran warganet atau pengguna media

adanya

kepedulian

masyarakat

yang

program

saat

seperti

ini

marak,

news,

untuk membantu para korban dengan cara

sosial

SCTV

menyumbang sebagian hartanya.

memublikasikan ulang melalui media sosial

Ketiga, kendati hampir tiap media

twitter, facebook, website www.sctv.co.id

massa memiliki program penggalangan

dan menggandeng media lain dalam satu

dana

grup, yaitu media online liputan6.com.

secara

reguler,

namun

ternyata

kompetisi dari media sejenis tidak menjadi

Kelima, hasil kampanye yang didapat

tolak ukur dalam menyusun kampanye.

melebihi target yang dicanangkan, dari

Salah satu alasannya adalah program

rencana membangun hanya tiga jembatan,

jembatan

diferensiasi

ternyata donasi yang terkumpul bisa

(pembeda) dengan program fundraising

digunakan untuk membangun sepuluh

lain, yaitu hanya fokus pada pembangunan

jembatan. Selain itu, kampanye yang masif

infrastruktur jembatan di daerah terpencil,

juga membuat beberapa pemerintah daerah

yang sebelumnya sudah disurvei. Obyek

tergerak untuk memperbaiki infrastruktur

kampanye penggalangan dana terdiri dari

jembatan di wilayahnya yang rusak dengan

promosi ajakan berdonasi baik melalui

memasukkan pada rencana APBD tahun

iklan maupun cross promo program, berita

berikutnya.

terkini

asa

progres

memiliki

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan jembatan, serta running text
dan laman website yang berisi laporan
keuangan masyarakat yang terkumpul.
Dalam

kampanye,

SCTV

tidak

menggunakan komunikator khusus, tetapi
menyerahkan pada presenter berita atau
talent program hiburan untuk meng-

Dari delapan elemen pada model kampanye
Nowak dan Warneryd, SCTV mengabaikan
elemen

persaingan

komunikasi

(competiting commuication), penggunaan
opinion leader pada kelompok penerima
(receiving

group)

dan

penggunaan

komunikator khusus untuk berkampanye.
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Dari adaptasi kampanye diatas, model
kampanye penggalangan dana oleh media
televisi, bisa dibuat sebagai berikut.

MODEL KOMUNIKASI KAMPANYE PENGGALANGAN DANA DI TELEVISI

Titik Tolak

Obyek
Kampanye

Momentum /
Peristiwa

Produksi
Framing
Berita

Efek yang
diharapkan:
Masyarakat
berdonasi

- Iklan
- Berita
- Cross promo
program
- Running text
- Laman Website

Isi Pesan

Capaian Efek

- Ajakan Donasi
- Progres
Pelaksanaan
- Transparansi
hasil donasi

- Partisipasi
audiens
dengan
berdonasi
- Citra /
reputasi
Media
- Pemerintah
membangun
jembatan
rusak lain

Saluran
Kampanye

Target Khalayak
- Audiens Media
- Warganet

- Media Televisi
- Media Sosial

142

SIMPULAN

keuangan.

1. Media kampanye menggunakan media

dicapai

Efek

adalah

kampanye
banyaknya

yang
donasi

tradisional yaitu kampanye dalam

masyarakat, naiknya reputasi media,

program berita Liputan 6, program

dan

infotainmen

membangun jembatan rusak lain di

Was-was dan Halo

kepedulian

pemerintah

Selebriti, serta program hiburan Inbox

wilayahnya.

yang semuanya tayang di SCTV.

persaingan komunikasi (competiting

Sedangkan kampanye melalui new

commuication), penggunaan opinion

media, dilakukan dengan cara publikasi

leader

di media online, www.liputan6.com

(receiving group) dan penggunaan

dan

komunikator

www.sctv.co.id.

publikasi

media

Sedangkan

sosial

dilakukan

melalui

facebook

https://www.facebook.com/Surya.Citra
.TV dan twitter @SCTV_.
2. Mengacu

pada

elemen

model

kampanye Nowak dan Warneryd; efek
yang

diharapkan,

komunikasi,
populasi

persaingan

obyek

target

penerima,

komunikasi,

dan

kelompok

saluran,

pesan,

komunikator, dan efek yang dicapai.
Peneliti menemukan perubahan model
yang

digunakan

SCTV

dalam

kampanye

penggalangan

dana

masyarakat.

Diantaranya,

sebelum

melakukan

kampanye,

SCTV

memproduksi framing berita kondisi
masyarakat terdampak jembatan rusak.
Isi pesan kampanye berupa iklan
ajakan berdonasi, pemberitaan progres
pembangunan jembatan dan laporan
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Sementara

untuk

pada

kelompok

elemen

penerima

khusus

untuk

berkampanye, diabaikan oleh SCTV.
SARAN
1. Penerapan kampanye penggalangan
dana program jembatan asa yang
dilakukan

SCTV

dengan

mengoptimalkan seluruh media yang
dimiliki,

sangat

khalayak

efektif

luas,

mencapai

jika

tidak

memperhitungkan biaya pemasangan
iklan dan publikasi di media massa.
Penerapan kampanye seperti ini tidak
efektif

digunakan,

jika pengelola

fundraising adalah organisasi non
media.
2. Kampanye

yang

menyasar

pada

masyarakat lebih susah diprediksi
hasilnya, karena sangat mungkin akan
mengalami kejenuhan pada kegiatan
lanjutan sejenis. Apalagi jika ada
kegiatan kemanusiaan lain yang lebih
“menyentuh” masyarakat. SCTV perlu
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mengembangkan
mengajak

perusahaan

membagikan
kegiatan

khalayak

dana

dengan

agar

mau

CSR-nya

bagi

kemanusiaan.

Tentunya

kampanye dengan sasaran perusahaan
membutuhkan strategi kampanye yang
berbeda.
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