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EDITORIAL
Yang pertama dan utama adalah puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa sehingga kami bisa merampungkan jurnal Communication edisi kali ini.
Tanpa kekuatan, kesehatan,dan kemampuan dari-Nya mustahil jurnal ini kembali
menyapa pembaca setia. Sholawat dan salam kita haturkan untuk Nabi Muhammad
SAW sehingga kita menjadi umat yang terbaik.
Edisi kali ini, redaksi menyajikan tujuh tulisan. Dinamika Media Massa,
Digitalisasi Informasi, dan Demokrasi Bernegara yang ditulis Eko Harry Susanto
(Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta), Evolusi
Kajian Komunikasi; Studi Terhadap Perkembangan Kajian Komunikasi hasil
penelitian Salim Alatas (Dosen Program Studi Digital Communication, Surya
University). Selanjutnya ada Analisis Framing Konstruksi Media Massa Terhadap
Politik Kekeluargaan Di Provinsi Banten Oleh Muhamad Istijar yang merupakan
alumnus Pascasarjana Ilmu Komunikasi
Universitas Mercu Buana, Jakarta.
Selanjutnya Perempuan Indonesia Dalam Bingkai Media Massa Sri Mustika yang
merupakan Dosen Program,Studi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Prof. Dr. Hamka
Jakarta.
Tiga orang menulis Komoditas Fetisisme Dalam Iklan Politik Pemilukada
Kota Bengkulu. Mereka adalah Lely Arrianie, Gushevinalti, Dan Yuliati sebagai
Dosen Komunikasi Fisip Universitas Bengkulu. Selain itu ada tulisan Penggunaan
Twitter @Barackobama Sebagai Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Presiden
Amerika Serikat 2012 oleh Mohamad Arief Rizky (Alumni Magister Marketing
Communication di London School of Public Relations dan Praktisi PR) dan Ica
Wulansari (Dosen Fikom Universitas Budi Luhur). Sedangkan Resensi Buku diisi
Ilmu Komunikasi; Proses dan Strategi yang ditulis Hadiono Afdjani oleh Shinta
Kristanty.
Last but not least, jurnal ini banyak kekurangannya. Kritik dan saran yang
positif-konstruktif dari semua pihak sangat ditunggu untuk perbaikan jurnal
selanjutnya. Hanya kepada Tuhan, Sang Penguasa Kebenaran lah, kami kembalikan
semuanya.
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Abstract
The media's independence pushed the demand emergence towards the broadcasting of
better television, in view of the fact that the awarenessand the community's knowledge
towards the right to receive information also increased. The demand of the quality not
was limited by the contents aboutdemocracy in being national, but also was related to
the quality of the picture, the clarity of the voice and the easier access of the channel.
One of the factors that it was hoped could support the quality of the broadcasting of
television is the digitalization to overcome the limitations of the electronic media's
channel, that generally at this time still uses the analogous model. However the process
of the move from system the analogous broadcasting to digital experienced the legal
hindrance, the connection with the community's purchasing power and the technical
and administrative aspect that was dealt with by the government and the community.
Barriers to migration from analog to digital, resulting in the hope to gain a clearer
television shows, which have an impact on the satisfaction of the audience to watch the
news the news charged democratization in various parts of the world, be delayed. In
fact, within the scope of freedom of communication and expression, interesting news
shows will encourage public awareness to participate oversee the running of their
government democratically. With analog impressions are of lesser quality, and difficult
to access in some areas, and in certain environments, which are not connected to the
channel well, not all the people can see the news completely democratic governance.
The expectations to improved quality of digital broadcasts, but it should be understand
to transfer from analog to digital system does require accuracy from the government,
given the sensitive regarding the funding aspects in the era of freedom of information.
Keywords: Freedom of communication, Digitization of broadcastin, Democrazy

PENDAHULUAN
Perkembangan
media massa
berjalan seiring dengan dinamika
sistem politik yang terjadi dalam suatu
negara. Berbagai
kajian
yang
menganalisis seputar eksistensi media,
terkait konten, institusi dan regulasi,
tidak terlepas dari kebijakan negara
dalam upaya mengatur, mengendalikan
atau membebaskan media massa sesuai
Jurnal Communication Vol.5 No.1 April 2014

dengan orientasi ideologi maupun
bisnis yang melekat.
Namun bukan mustahil, masih
banyak elite dalam kekuasaan negara,
yang memposisikan kebebasan media
dalam menyebarkan pesan, sebatas pada
peraturan pemantas yang tidak sesuai
dengan
kepentingan
publik
sebagaimana prinsip kemerdekaan pers.
Bahkan dalam menyikapi pemberitaan
media, entitas yang mengidentifikasikan
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sebagai kelompok dominan dengan
sejumlah keistimewaan itu, menilai
pemberitaan media
yang
kritis
merupakan musuh yang harus dilawan.
Artinya, regulasi media pascareformasi politik sebagaimana dalam
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers, dan UU Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran, serta sejumlah
peraturan lain yang mengarah kepada
demokratisasi
mengungkapkan
pendapat, belum memberikan dampak
maksimal terhadap kebebasan pers di
Indonesia
Kemerdekaan
pers
sebagaimana dalam UU No. 40/1999
merupakan manifestasi dari kedaulatan
rakyat, dan menjadi unsur penting
dalam
menciptakan
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa
dan
bernegara yang demokratis. Kebebasan
menyampaikan pendapat adalah hak
asasi manusia yang diperlukan untuk
menegakkan
keadilan,
kebenaran,
memajukan kesejahteraan umum, dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers
nasional sebagai wahana komunikasi
massa, penyebar informasi, dan
pembentuk opini harus melaksanakan
asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peran
dengan sebaik-baiknya berdasarkan
kemerdekaan pers yang profesional.
Karena itu harus mendapat jaminan dan
perlindungan hukum, serta bebas dari
campur tangan dan paksaan dari
manapun, termasuk kekuasaan negara.
Sedangkan
dalam
UU
Penyiaran, kebebasan menyampaikan
pendapat
merupakan
bentuk
kemerdekaan berkomunikasi pada era
reformasi politik yang mengamantakan
perlunya
demokrasi
berekspresi.
Esensinya,
kemerdekaan
menyampaikan
pendapat
dan
memperoleh
informasi
melalui
penyiaran merupakan hak semua orang
yang dilaksanakan secara bertanggung
jawab, selaras dan seimbang, antara
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kebebasan dan kesetaraan menggunakan
hak berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Karena itu
spektrum frekuensi radio dan televisi
sebagai
sumber
daya
terbatas,
merupakan kekayaan nasional yang
harus dilindungi oleh negara dan
dimanfaatkan untuk
kemakmuran
rakyat.
Di era reformasi politik,
kebebasan berpendapat merupakan
pendukung dalam menjalankan roda
pemerintahan yang beradab “Tanpa
kebebasan berekspresi, demokratisasi
yang sedang dibangun
bangsa
Indonesia
tidak akan
menemui
keberuntungan (Bekti Nugraho dan
Samsuri, 2013: 211). Dalam perjalanan
menuju kemerdekaan pers untuk
memenuhi
kebutuhan
informasi
berkualitas yang dibutuhkan masyarakat
khususnya televisi, harus meningkatkan
kualitas isi, dan faktor penunjang lain
yang memadai, serta
mampu
menjangkau seluruh khalayak tanpa
membedakan aspek sosial, ekonomi
dan politik.
Sejalan dengan kebebasan pers,
masyarakat dapat menikmati program
tayangan
televisi yang bersifat
menghibur sampai kepada berita politik
yang
mengungkapkan
jalannya
pemerintahan
dalam
bingkai
demokratisasi.
Masyarakat juga
semakin kritis menilai kualitas program
media, sebagai perwujudan dari literasi
media yang semakin meningkat
Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat terhadap peran ideal media
massa,
khususnya
televisi
juga
mendorong tuntutan mutu pemberitaan
dan penyiaran yang berkualitas. Salah
satu upaya untuk memenuhi kebutuhan
informasi
yang
bermutu
adalah
kemudahan mengakses media massa
yang memiliki kualitas gambar dan
suara lebih baik, melalui digitalisasi
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penyiaran yang didukung oleh kekuatan
teknologi komunikasi. Digitalisasi
merupakan salah satu upaya untuk
mengatasi
keterbatasan
dan
ketidakefisienan
pada
penyiaran.
Melalui digitalisasi yang didukung oleh
teknologi komunikasi,
diharapkan
penyiaran menjadi lebih baik dengan
pembiayaan yang lebih hemat.
KERANGKA TEORI DAN KONSEP
Pemahaman Terhadap Media dan
Kebebasan Berekspresi
Media merupakan salah satu
pilar demokrasi, dari empat pilar
pendukung kehidupan berbangsa dan
bernegara secara beradab. “Di sebuah
negara demokratis, peranan pers atau
media massa sangat penting. Setelah
eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pers
atau media massa dikatakan sebagai
pilar keempat (the fourth estate of
Democracy). “
Peran itu terasa sekali di
Indonesia, ketika televisi memiliki
daya
pengaruh
terhadap
proses
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pengaruh tersebut dapat dilihat dari
betapa pers tidak saja telah memainkan
diri sebagai penyebar arus informasi
kepada khalayak, namun juga ikut
mengawal jalannya penyelenggaraan
pemerintahan”.
(http://cpssss.org/?p=373, akses 25 September
2013)
Kendati demikian, meskipun
media mendukung demokrasi dalam
pemerintahan, tetapi tidak semua
kalangan menyambut dengan baik
munculnya kemerdekaan pers di
Indonesia. Masih banyak kelompokkelompok di masyarakat yang menilai
media secara kritis dari aspek negatif.
Teramat sering kita mendengar mereka
yang menilai,
bahwa pesan-pesan
yang
disebarkan
oleh
televisi,
menggangu ketenteraman masyarakat
yang harmonis.
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Tentu
bukan
hal
yang
mengherankan, sebab sejumlah pihak
yang mengkritisi kebebasan pers, sudah
terbiasa menikmati pers sebagai
instrumen politik pemerintah untuk
menyebarkan pesan -pesan represif
kepada masyarakat. Entitas yang kerap
menyampaikan ketidakpuasan terhadap
kebebasan pers ini, merasa terganggu
dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya
menjalankan
tugas
pemerintah menuju masyarakat yang
demokratis. Karena itu, belenggu
jargon klise, media untuk stabilitas
keamanan pada masa lalu, tetap
dilembagakan oleh mereka yang tidak
sejalan dengan kebebasan berekspresi.
Namun sesungguhnya, upaya
menghambat kemerdekaan pers bukan
hanya muncul dari elite dalam
pemerintahan saja, sebab masyarakat
yang
masih
mengunggulkan
ketertutupan dalam budaya patronage,
juga memiliki peran kuat untuk
menghambat kemerdekaan berekspresi
dari
program
televisi
yang
mengeksplorasi demokrasi politik.
Menurut Johnson (2003:54),
“pemerintah yang demokratis, harus
memberikan perlindungan yang lebih
besar terhadap
pesan-pesan politik
yang kritis dari media massa”. Sebab
kritik lewat media massa mendorong
terbentuknya praktek kekuasaan yang
demokratis
dalam
memberikan
kesejahteraan kepada rakyat. Secara
faktual kemerdekaan pers, mampu
membangun kesadaran masyarakat
tentang perlunya transparansi informasi
dalam kehidupan berbangsa dan negara.
Upaya menghambat kebebasan
pers secara terselubung maupun terangterangan, ternyata tidak
mampu
menghentikan
tuntutan
agar
pemerintahan menjalankan kekuasaan
yang berpihak kepada rakyat, tanpa
diferensiasi sosial, ekonomi dan politik.
Kesadaran terhadap pentingnya peran

3

media, tampak dalam hasil polling
Kompas (14/5/2012), yang berkaitan
dengan terpenuhinya tuntutan reformasi
melalui kebebasan berekspresi melalui
media massa. Sekitar 68,20 persen
responden
merasa
kebebasan
berekspresi lewat media terpenuhi,
29,20 persen responden merasa tidak
terpenuhi, sedangkan
2,60 persen.
menjawab tidak tahu.
Data ini menunjukan bahwa,
sebagian besar masyarakat merespon
kebebasan pers dengan baik, hanya
sebagian kecil yang merasa bahwa
kebebasan pers belum sesuai dengan
tuntutan reformasi. Bisa saja mereka
memang tidak menghendaki kebebasan
pers dan menginginkan mengembalikan
fungsi media sebagai sub-ordinat
kekuasaan. Atau mungkin sebaliknya
justru terlampau idealis menghendaki
kebebasan. Apapun alasannya, tetapi
mayoritas responden merasa puas
terhadap kebebasan berekspresi melalui
media,
menunjukkan bahwa upaya
menghambat kemerdekaan pers tidak
berhasil, justru yang berkembang adalah
pemahaman masyarakat terhadap media
ataupun melek media.
Melek media, menurut
Art
Silverbart (dalam Baran, 2013: 39) ,
memiliki tujuh elemen dasar yaitu:
Pertama: Keterampilan berpikir kritis
memungkinkan
anggota
khalayak
mengembangkan
penilaian
yang
independen terhadap isi media. Berpikir
kritis terhadap isi media merupakan
esensi dasar melek media. Kedua,
Pemahaman
terhadap
proses
komunikasi massa. Jika seseorang
mengetahui
komponen-komponen
proses
komunikasi
massa
dan
keterkaitan
komponen-komponen
tersebut yang membentuk ekspektasi
bagaimana media akan memberikan
pelayanan kepada khaklayak.
Ketiga: Kesadaran akan dampak
media
terhadap
individu
dan
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masyarakat. Tulisan dan mesin cetak
menolong dalam mengubah dunia dan
manusia di dalamnya. Media masa juga
melakukan hal yang sama. Jika kita
mengabaikan dampak media dalam
hidup kita, kita menghadapi resiko
terjebak dan terbawa arus perubahan,
bukannya
mengendalikan
dan
mengarahkan
perubahan
tersebut.
Keempat: strategi menganalisis dan
mendiskusikan pesan-pesan media.
Untuk menyerap media massa dengan
penuh pemikiran, membutuhkan fondasi
yang dapat menjadi dasar pemikiran dan
refleksi. Jika seseorang membentuk
makna, harus memiliki alat yang dapat
menciptakan makna (sebagai contoh,
memahami maksud dan dampak aturanaturan film dan video seperti sudut
pengambilan gambar dan pencahayaan
atau strategi dibalik penempatan foto di
halaman surat kabar).
Kelima: Sebuah kesadaran akan
isi media sebagai suatu teks yang
menyediakan wawasan bagi budaya dan
kehidupan
manusia.
Bagaimana
mengetahui
suatu
budaya
dan
masyarakatnya,
sikap,
nilai-nilai,
keprihatinan, dan mitos-mitosnya?
Sudah barang tentu melalui komunikasi.
Dalam budaya modern, pesan media
terus
mendominasi
komunikasi,
membentuk pemahaman, dan wawasan
terhadap budaya. Keenam: Kemampuan
untuk menikmati, memahami, dan
menghargai isi media. Melek media
bukan berarti hidup dalam keluhan,
tidak menyukai apapun yang ada dalam
media , atau selalu curiga akan dampak
yang membahayakan dan adanya
degradasi budaya.
Ketujuh :
Pengembangan keterampilan produksi
yang efektif dan bertanggung jawab.
Kemampuan baca tulis tradisional
mengasumsikan orang yang dapat
membaca berarti dapat juga menulis.
Sementara itu menurut Potter
(dalam Syahputra, 2010:2), terdapat
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lima pertanyaan dalam media literacy,
yaitu : (1) Siapa yang membuat pesan
dalam media, (2) Teknik apa yang
digunakan sehingga membuat khalayak
tertarik, (3) Bagaimana orang dapat
saling berbeda dalam memahami pesan
media,
(4)
Nilai
apa
yang
dipresentasikan dalam pesan tersebut,
(5) Mengapa pesan itu disampaikan.
Berpijak kepada
lima pertanyaan
tersebut, media literasi
mendorong
pemikiran kritis dari khalayak ketika
bersentuhan dengan media.
Media literacy dan kemerdekaan
pers yang progresif menyuarakan
demokrasi bernegara, tidak terlepas dari
perkembangan teknologi komunikasi
yang memberikan dukungan dalam
penyebaran informasi di era reformasi
politik. Berdasarkan pendapat Rogers
(dalam Susanto, 2009:26), “Teknologi
komunikasi yang bersifat tidak sinkron,
berkemampuan untuk mengirimkan
atau menerima pesan dalam waktu yang
tepat bagi individu dimanapun individu
tersebut berada”
Kekuatan teknologi komunikasi,
yang mampu menyebarkan informasi
dengan fleksibel, cepat dan relatif
mudah diakses, menjadikan media
massa sebagai sumber utama dalam
mencari informasi. Karena itu, sangat
wajar jika media massa dipakai sebagai
salah satu referensi masyarakat dalam
mengkritisi kinerja pemerintah. Bahkan
dalam dinamika pers bebas, masyarakat
juga menentukan sikap politik karena
informasi dari media massa.
Setidak-tidaknya, gambaran ini
tampak dari respon masyarakat terhadap
iklan kampanye politik yang marak di
era reformasi. Jajak pendapat Majalah
Tempo (5/4/2009) menunjukkan jenis
iklan yang paling berpengaruh terhadap
pemilih adalah, iklan televisi yang
dipercaya oleh 59,7 persen, media cetak
dipilih 2,2 persen dan radio diapresiasai
oleh 1,9 persen. Sisanya terbagi dalam
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pilihan spanduk, baliho, stiker dan
sebagainya.
Namun yang menjadi persoalan,
ketika regulasi media
penyiaran
memberikan
keleluasaan
isi
pemberitaan, muncul masalah krusial,
tentang independensi dan dominasi
media.
Televisi yang memiliki
keterbatasan kanal frekuensi, ternyata
dimanfaatkan
untuk
kepentingan
kelompok, yang dalam berbagai hal
tidak independen dan tidak transparan.
Padahal sebagai pengguna
ranah
publik, sudah selayaknya jika para
pemilik dan pengelola stasiun televisi
memperhatikan kepentingan rakyat
demi terwujudnya keberadaban dalam
berbangsa dan bernegara.
Meskipun kemerdekaan pers dan
pengetahuan
masyarakat
terhadap
media semakin baik, tetapi praktek
jurnalisme
yang menyimpang dari
ketentuan
tetap muncul dalam
menyampaikan pesan kepada khalayak.
Pernyataan Dewan Pers Nomor 1/PDP/III/2008) menyebutkan, “Dewan
Pers menerima sejumlah pengaduan,
pemberitahuan,
dan
permohonan
perlindungan terkait dengan praktekpraktek jurnalisme yang tidak sejalan
dengan prinsip-prinsip etika”.
Dikemukakan juga, praktek
pelanggaran
etika
jurnalistik
memanfaatkan
kemerdekaan pers
dengan menyalahgunakan
prinsipprinsip kemerdekaan pers untuk
kepentingan individu (Nugroho dan
Samsuri, 2013 : 136-137) . Meskipun
pernyataan ini terkait dengan ranah
pemberitaan
surat
kabar,
tetapi
substansi
tentang
kebebasan
pemberitaan
berjalan linier dengan
kemerdekaan
berekspresi dalam
penyiaran televisi.
PEMBAHASAN
Penyiaran Digital sebagai Pendukung
Demokrasi Bernegara
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Dominasi
televisi
yang
menguasai kanal frekuensi dengan
orientasi untuk kepentingan bisnis
individu maupun kelompok, dapat
menghambat hak masyarakat untuk
memperoleh
informasi
seputar
demokratisasi sosial, ekonomi dan
politik di layar kaca. Menurut Baran
(2013: 319), “Bisnis penyiaran televisi
didominasi oleh organisasi dengan
produksi, distribusi, dan pengambilan
keputusan
yang
tersentralisasi
berorientasi bisnis “. Jaringan-jaringan
ini
berhubungan dengan
para
afiliasinya dengan tujuan mengantarkan
dan
menjula
penonton
kepada
pengiklan.
Televisi
memiliki kekuatan
untuk mempengaruhi khalayak dengan
program tayangan yang menarik.
Penelitian yang dipublikasikan di
www.tvb.org dan dikutip Baran
(2013:319) menyebutkan, 83 persen
persen orang dewasa di Amerika Serikat
mendapatkan berita terutama dari
televisi. Sebagai perbandingan, 42
persen persen mendapatkan dari surat
kabar, 19 persen dari radio, dan 15
persen dari internet. Selanjutnya 82
persen
konsumen AS memandang
televisi sebagai medium iklan yang
paling
berpengaruh,
67
persen
memandang televise paling persuasive.
(Jawaban lebih dari satu diperbolehkan)
Dalam konteks di Indonesia,
hasil riset Nielsen tentang pengukuran
pemirsa TV 2012, menunjukkan bahwa
sampai saat ini, konsumsi media televisi
masih memimpin total konsumsi media,
yaitu sebesar 94 persen dari total
populasi media konvensional di Tanah
Air. Dalam sehari, pemirsa bisa
menghabiskan sekitar 4,5 jam duduk di
depan TV, dan 24 persen dari total
waktu tonton mereka dihabiskan untuk
menonton
sinetron.
(http://mix.co.id/research/pemirsaindonesia-habiskan-197-jam-untuk-
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menonton-sinetron/ akses 21 September
2012).
Berpijak kepada hal tersebut
diatas, pada intinya televisi menjadi
sumber
informasi
penting
bagi
masyarakat, dari yang bersifat hiburan,
pendidikan sampai masalah politik.
Sudah barang tentu tayangan beraneka
ragam
berhubungan
dengan
demokratisasi bernegara juga menjadi
perhatian penonton. Oleh sebab itu,
sebagai sumber informasi
yang
dipercaya, televisi harus menyuarakan
nilai–nilai demokratisasi semua bidang
kehidupan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Karena itu sejalan dengan
perkembangan teknologi mutu siaran,
dan mencermati penggunaan frekuensi
media yang terbatas untuk kepentingan
kelompok,
maka sistem siaran
diarahkan kepada penggunaan modulasi
digital. Berdasarkan Peraturan Menteri
Kominfo
No.
22/Per/M.Kominfo/
11/2011
tentang
Penyelenggaraan
Penyiaran Televisi Digital Terestrial
Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free
to air). Penyiaran digital mampu
mentransformasikan data dalam waktu
bersamaan, sehingga model digitalisasi
televisi bisa meningkatkan kualitas
resolusi gambar dan suara yang lebih
jernih serta stabil tanpa suara yang
berlebihan. Implikasinya,
khalayak
menerima pesan dan informasi dari
televisi dengan kualitas yang baik.
Regulasi penyiaran televisi
digital ini merupakan bentuk dukungan
pemerintah dalam rangka implementasi
migrasi dari sistem penyiaran TV
analog
ke
digital.
(http://www.tvdigital.kominfo.go.id/?p=
42, akses 4 September 2013). Salah
satu hal yang penting dalam peraturan
menteri itu adalah adanya periode
simulcast, yaitu masa dimana konten
siaran baik secara analog maupun
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digital akan disiarkan selama periode
tertentu.
Frekuensi sistem penyiaran
televisi digital dapat diterima dengan
menggunakan antena televisi terestrial
digital
dan
sejumlah
peralatan
pendukung lain yang integratif. Siaran
televisi digital
dapat didifusikan
dengan baik kepada masyarakat yang
membutuhkan informasi
tentang
jalannya pemerintahan yang demokratis.
Meskipun lalu-lintas gelombang sangat
padat, cuaca buruk tetap dapat
mengirimkan gambar yang berkaitan
dengan program yang langsung
berhubungan
dengan
upaya
membangun pemerintahan dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat, maupun
berbagai peristiwa menyoroti dinamika
kehidupan masyarakat yang berupaya
mencapai
kesejahteraan
yang
berkeadilan.
Dengan digitalisasi penyiaran,
semua tayangan gambar maupun suara
memiliki akurasi, resolusi tinggi, tanpa
efek bayangan atau gambar ganda.
Walaupun pesawat televisi penerima
siaran berada dalam keadaan bergerak,
misalnya di mobil pribadi ataupun
transportasi massal dengan kecepatan
tinggi, tetapi dapat menerima siaran
dengan baik. Memang secara umum,
sistem penyiaran digital
dapat
memancarkan sinyal gambar dan audio
dengan kualitas yang lebih baik dari
aspek ketajaman di layar televisi jika
dibandingkan dengan siaran analog
yang saat ini digunakan oleh sebagian
besar stasiun televisi di Indonesia.
Guna mewujudkan digitalisasi
siaran
televisi
yang
mampu
mendifusikan peristiwa-peristiwa dalam
koridor demokrasi dalam pemerintahan,
diperlukan infrastruktur yang memadai.
Namun mengingat belum semua stasiun
televisi
mampu
untuk
menyelenggarakan siaran digital, maka
dalam masa transisi, sinyal analog juga

Jurnal Communication Vol.5 No.1 April 2014

tetap dipertahankan. Dengan kata lain,
sinyal analog dan sinyal digital
dipancarkan bersamaan demi untuk
memenuhi kebutuhan maasyarakat
terhadap informasi. Tujuannya agar
digitalisasi siaran tidak mengurangi
hak-hak masyarakat
mendapatkan
informasi dan hak-hak lembaga
penyiaran dalam melakukan kegiatan
penyiaran.
Siaran
digital
yang
memungkinkan tersedianya saluran
lebih banyak, kira- kira 12 saluran
(Wawancara Khusus Metro TV dengan
Pejabat Kominfo, 30 September 2013)
dapat membantu masyarakat dalam
memperoleh informasi yang berkualitas
dan beragam dari berbagai sumber
yang
dapat
dipercaya,
demi
menumbuhkan
demokratisasi dalam
pemerintahan. Kepedulian masyarakat
terhadap mutu siaran secara lambat laun
juga akan
meningkat,
mengingat
banyaknya saluran yang berhubungan
secara langsung
dengan kebutuhan
masyarakat
untuk
memperoleh
informasi dapat dipercaya dari sumbersumber pesan yang memadai
Namun siaran televisi digital,
pada saat ini belum bisa memberikan
dampak positif terhadap mutu siaran
yang
mengeksplorasi
nilai-nilai
demokrasi dalam menjalankan roda
pemerintahan, mengingat kondisi sosial
ekonomi
berbagai
kelompok
masyarakat yang tidak memungkinkan
membeli pesawat televisi baru agar bisa
menerima siaran digital yang harganya
lebih tinggi dibanding televisi dengan
komponen analog.
Bahkan munculnya gugatan
terhadap PP Menteri Kominfo No.22/
2011
tentang
Penyelenggaraan
Penyiaran Televisi Digital Terestrial
Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free
to air) untuk uji materiil ke Mahkamah
Agung oleh Institute of Community and
Media Development (inCODE), karena
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dianggap melanggar UU Penyiaran,
menunjukkan bukti, bahwa digitalisasi
penyiaran
masih
bermasalah.(http://www.tempo.co/read/
news/2013/04/29/090476646/PeraturanTV-Digital-Digugat-Tifatul-JalanTerus, akses 26 September 2013)
Kendati demikian, Kementerian
Kominfo menyatakan akan terus lanjut
dengan program digitalisasi siaran
televisi walau permohonan anggaran
migrasi masih ditahan pengesahannya
oleh DPR. Alasannya, program
digitalisasi itu adalah keniscayaan
karena teknologi terkait penyiaran
selalu berkembang sejalan dengan
perkembangan teknologi perangkat
telekomunikasi itu sendiri. Indonesia
ketinggalan, karena 85 persen negara di
dunia sudah melakukan migrasi ke
siaran
digital.
(www.beritasatu.com/94261-programdigitalisasi, akses 25 September 2013).
Tanpa mengesampingkan pro
dan kontra di masyarakat terhadap
penyiaran digital, hakikatnya stasiun
televisi yang ingin tetap menunjukkan
pengaruhnya di masyarakat, harus
melakukan pola siaran ganda, agar
dapat
memberikan
kesempatan
masyarakat untuk mengakses siaran
digital, maupun analog yang digunakan
sebagian besar khalayak. Jika pengguna
tivi analog mau menangkap siaran
digital, diperlukan alat tambahan yaitu
kotak konverter (Set Top Box).
Mencermati dampak siaran
televisi digital, maka selayaknya
pemerintah, khususnya institusi yang
bertanggungjawab terhadap
kanal
frekuensi, dan membangun masyarakat
informasi yang beradab, memberikan
dukungan terhadap program digitalisasi
penyiaran yang konkrit untuk menuju
Indonesia yang demokratis. Bantuan
berupa alat tambahan untuk menerima
siaran digital kepada masyarakat tanpa
dipungut biaya, adalah faktor yang
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paling penting, jika regulasi sistem
analog ke digital menjadi kewajiban
bagi institusi penyiaran. Sebab tidak
semua warga sebagai khalayak televisi
mampu membeli televisi digital.
Pada intinya, konsekuensi akibat
migrasi
siaran tersebut, harus
diantisipasi pemerintah dan kalangan
swasta
yang bertanggungjawab
terhadap
terbentuknya masyarakat
informasi
yang
sejahtera
dan
demokratis. Melalui regulasi yang
mengedepankan
transparansi,
demokrasi dan kemerdekaan pers,
siaran digital
harus diorientasikan
untuk
memberikan
fungsi
ideal
penyiaran kepada rakyat
dengan
menayangkan program-program yang
memiliki nilai demokratisasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun yang tidak kalah
pentingnya,
pengawasan
terhadap
penanganan perubahan sistem siaran
analog ke digital, harus sesuai dengan
tujuan meningkatkan kualitas penyiaran
yang dapat meningkatkan kesadaran
untuk menjalankan demokrasi universal
yang hakiki. Oleh sebab itu, pemerintah
harus
transparan
dalam
proses
pembuatan berbagai regulasi, pada
konteks ini tentu saja termasuk
transparansi
dalam
penggunaan
anggaran sebagai salah satu wujud
demokratisasi dalam pemerintahan,
sebagaimana
diamanatkan
dalam
keterbukaan informasi publik.
Pengawasan dari masyarakat
terhadap proses pelaksanaan digitalisasi
penyiaran mutlak diperlukan demi
untuk
menghindari asumsi minor,
bahwa
kehendak
kuat
untuk
mewujudkan siaran digital bukan untuk
meningkatkan kualitas masyarakat
informasdi yang demokratis, tetapi lebih
banyak diwarnai oleh kepentingan
berbagai pihak yang akan menarik
keuntungan dengan program digitalisasi
siaran.
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KESIMPULAN
Kemerdekaan pers berhubungan
erat dengan dinamika media massa
dalam menayangkan program siaran
yang bermutu. Namun kebebasan pers
sebagai amanat reformasi politik, masih
menemui
berbagai
kendala
pelaksanaannya. Kendati demikian,
mereka
yang
menghambat
kemerdekaan pers, secara factual
semakin tergusur karena tuntutan
masyarakat yang semakin memahami
karakter media. Dalam bingkai melek
media, khalayak juga makin sadar
untuk menuntut informasi berkualitas,
demi memenuhi kebutuhan informasi
peran kekuasaan pemerintah dan
masyarakat
dalam
demokratisasi
bernegara. Kualitas tayangan televisi
bukan sebatas isi tayangan yang makin
jernih dan tajam saja, tetapi terkait pula
dengan kesempatan yang lebih terbuka
untuk mengakses informasi melalui
kanal yang mudah dijangkau, untuk
mengetahui berbagai peristiwa yang
substansinya, pemerintahan dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat.
Dengan
sistem
digitalisasi
penyiaran, mestinya program-program
tayangan televisi bisa memberikan
informasi lebih berkualitas. Namun
persolannya, pola penyiaran digital
masih berhadapan dengan problem
sosial ekonomi yang berhubungan erat
dengan kemamapuan masyarakat untuk
membeli perangkat penunjang siaran
digital, dan
aspek politis yang
berhubungan dengan regulasi, maupun
aspek lain yang terkait
dengan
kepentingan yang bermuara pada aspek
ekonomi dan politik. Bahkan muncul
pula asumsi minor bahwa digitalisasi
siaran televisi, diwarnai
masalah
mengucurnya dana pemerintah ataupun
pihak ketiga.
Karena
itu,
meskipun
digitalisasi penyiaran dapat memberikan
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dukungan kepada masayarakat untuk
mengakses tayangan televisi yang
menyebarkan
pesan-pesan
demokratisasi berkualitas, tetapi tidak
mudah
untuk
diwujudkan
dan
memerlukan proses panjang yang
kompleks.
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Evolusi Kajian Komunikasi
(Studi Terhadap Perkembangan Kajian Komunikasi)
Oleh:
Salim Alatas
Dosen Program Studi Digital Communication, Surya University
email: salim.alatas@surya.ac.id

Abstract
Communication is a dynamic field and constantly moves in the direction of human
civilization. Communication were initially confined to the study of rhetoric and
persuasion, in the modern era has been transformed into an interdisciplinary field, that
explicitly challenging all forms of conventional boundaries, both theoretically and
methodologically. Today, with the development of digital technology, the media
landscape has changed, new media has been dominating all areas of human life, trends
in communication studies then shifted towards new media, which more likely to
interactive and two-way.This study will conduct an analysis of the historical
development of communication studies, as well as a variety of contexts underlying the
development of communication studies. By understanding the evolution of
communication studies, we can learn how each era in history seeks to systematically
solve mysteries in communication. It becomes essential to examine further, considering
that the theory and methodology of communication is not something that comes in a
vacuum. He emerged from the negotiations in the dialectic of human history. Thus, any
historical development will bring new themes in the study of communication, and this
study will look at it chronologically.
Keywords : communication field, rhetoric, journalism, history of communication

PENDAHULUAN
Komunikasi adalah bidang
studi yang dinamis dan senantiasa
bergerak mengikuti arah peradaban
manusia. Sejak ribuan tahun yang lalu,
komunikasi telah menjadi bagian yang
penting dalam kehidupan manusia.
Pentingnya komunikasi bagi kehidupan
sosial, budaya, pendidikan, dan politik,
bahkan sudah disadari oleh cendikiawan
Yunani yang hidup beratus tahun
sebelum Masehi.
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Pada era modern, ilmu
komunikasi
kemudian
menjelma
menjadi sebuah bidang kajian lintas
disiplin (interdisciplinary), yang secara
tegas menantang semua bentuk batasanbatasan konvesional, baik teoritis
maupun metodologis. Komunikasi
bahkan selalu terbuka untuk menerima
kontribusi dari luar, seperti filsafat,
psikologi,bahkan semua cabang-cabang
ilmu sosial serta seni dan sastra menjadi
semacam arena yang terus menerus
dieksplorasi
untuk
pengembangan
kajian komunikasi.
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Namun demikian, sebagaimana
dikatakan oleh Stephen Littlejohn dan
Karen A. Foss (2008 : 2), sepanjang
sejarahnya, komunikasi selalu saja
menjadi misteri dari manusia yang sulit
dipecahkan. Komunikasi, yang bagi
sebagian orang dianggap sebagai hal
yang remeh temeh, dan taken for
granted,
merupakan
aspek
dari
kehidupan yang masih sulit dipecahkan
dan dipahami secara sistematis.
Komunikasi sebagai sebuah
misteri yang sulit terpecahkan masih
akan terus menjadi persoalan dimasa
depan, seiring dengan perkembangan
teknologi komunikasi yang terus
menerus membawa perubahan pada,
bukan hanya cara orang berkomunikasi,
namun juga secara keseluruhan perilaku
manusia yang muncul akibat dampak
perkembangan teknologi.
Mempertimbangkan hal tersebut,
studi ini akan melakukan analisis
mengenai sejarah perkembangan kajian
komunikasi, serta berbagai macam
konteks
yang
melatarbelakangi
perkembangan
kajian komunikasi.
Dengan memahami evolusi kajian
komunikasi, kita dapat mempelajari
bagaimana setiap era dalam sejarah
berupaya untuk secara sistematis
memecahkan misteri-misteri dalam
komunikasi.
Hal ini menjadi penting untuk di
kaji lebih jauh, mengingat bahwa teori
dan metodologi komunikasi bukanlah
sesuatu hal yang hadir di ruang hampa.
Ia muncul dari hasil negosiasi yang
diaklektik didalam sejarah manusia.
Dengan demikian, setiap perkembangan
sejarah akan memunculkan tema-tema
baru dalam kajian komunikasi, dan studi
ini akan melihat hal tersebut secara
kronologis.
KERANGKA TEORI DAN KONSEP
Kajian Awal Komunikasi: Retorika
dan Jurnalisme
Jurnal Communication Vol.5 No.1 April 2014

Komunikasi adalah topik yang
telah menjadi perhatian banyak orang,
bahkan sejak awal-awal peradaban
manusia. Jejak-jejak tertulis tentang
komunikasi dapat ditemukan pada
sebagian besar peradaban-peradaban
kuno di seluruh dunia. Namun
demikian, wacana paling lengkap
tentang komunikasi berasal dari
peradaban Yunani Kuno.
Pada saat itu di Yunani,
retorika atau seni persuasi, merupakan
bagian penting dari setiap diskusi
tentang bagaimana menjadi warga
negara yang efektif dalam masyarat
demokratis.
Dengan
demikian,
komunikasi memainkan peran penting
dalam masyarakat demokratis .
Tema-tema tulisan mengenai
komunikasi di zaman Yunani memang
cenderung fokus pada bagaimana
menjadi komunikator yang lebih efektif
atau pada bagaimana peran komunikasi
dalam masyarakat.
Sebuah perdebatan besar terjadi
antara Plato dan muridnya, Aristoteles,
mengenai retorika. Plato berpendapat
bahwa retorika itu penting untuk
mencapai keindahan dan untuk tujuan
hiburan, namun penggunanya harus
diabaikan dalam masyarakat karena
retorika dapat menyebabkan orang
menjauh dari apa yang benar dan
menyebabkan mereka untuk membuat
keputusan yang buruk (Rubent dan
Stewart, 2006 : 37).
Plato lebih menyukai metode
filosofis yang disebut dialektika,
dimana individu dengan seksama
mencari kebenaran baru berdasarkan
apa yang sudah diketahui. Sementara
sang murid, Aristoteles, disisi lain
berpendapat bawa retorika adalah hal
yang penting untuk membantu mereka
dalam
masyarakat
membuat
kemungkinan kebenaran dari apa yang
diketahui atau dapat disimpulkan.
12

Retorika, dalam pandangan Aristoteles,
penting
bagi
substansi
dalam
komunikasi serta untuk gaya (style) bagi
komunikator (William F. Eadie, 2009 :
12)
Seni
retorika
lahir
di
pertengahan 400-an SM, dikembangkan
oleh orang Syracuse, sebuah koloni
Yunani di pulau Sicilia (Julia T. Wood,
2011 : 25). Pada saat itu Sisilia baru
saja menggulingkan rezim politik yang
menindas dipimpin oleh Thrasybulus,
seorang tiran yang telah mengambil
tanah mereka dan memiskinkan mereka.
Bertahun-tahun koloni itu diperintah
oleh para tiran. Kira-kira pada tahun
465 SM, rakyat melancarkan revolusi.
Setelah melempar Thrasybulus keluar,
warga mulai bekerja untuk mendirikan
sebuah masyarakat yang demokratis.
Setelah rezim diktator digulingkan,
pemerintah kemudian mengembalikan
lagi tanah pemiliknya yang sah. Namun
demikian, untuk mengambil haknya,
pemilik
tanah
harus
sanggup
meyakinkan dewan juri di pengadilan.
Waktu itu tidak ada pengacara dan tidak
ada sertifikat tanah. Yang terjadi
kemudian, banyak orang yang tidak
berhasil memperoleh kembali tanahnya,
karena ia tidak pandai bicara. Pada saat
itulah muncul Seorang pria bernama
Corax,
bersama
dengan
Tisias
muridnya,
mengajarkan
warga
bagaimana
mengembangkan
dan
membuat argumentasi yang meyakinkan
di pengadilan. (Wood, 2011 : 25)
Retorika kemudian berkembang
tidak hanya di Yunani Kuno.
Sebagaimana dikatakan oleh William F.
Eadie (2009 : 12), retorika adalah
wilayah studi yang penting bagi orangorang terpelajar sepanjang sejarah.
Pada zaman demokrasi Romawi
kuno, misalkan, kita mengenal seorang
orator yang terkenal sepanjang sejarah,
bernama Marcus Tullius Cicero (3
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Januari 106 SM - 7 Desember 43 SM).
Dia adalah seorang filsuf Romawi,
negarawan, pengacara, orator, ahli
politik dan secara luas dianggap sebagai
salah satu orator terbesar Roma. Pada
masanya Cicero menulis buku manual
untuk penataan isi pembicaraan didepan
umum (public speaking) yang sampai
saat ini masih dirujuk sebagai buku teks
public speaking. Rubent dan Stewart
(2006 : 22), menyebutkan bahwa Cicero
sangat berperan dalam memperluas teori
komunikasi. Dan sebagaimana Plato
dan
Aristoteles,
Cicero
telah
mengembangkan teori retorika dan
melihat komunikasi sebagai “a both
academic and practical matter”.
Perkembangan
mesin
cetak
sebagaimana dirintis oleh Johannes
Guttenberg pada 1439, dan peningkatan
dalam literasi – kemampuan untuk
membaca dan menulis – juga membantu
tidak hanya untuk melestarikan gagasan
tetapi juga untuk berkontribusi terhadap
perdebatan publik tentang isu-isu
penting.
Revolusi Guttenberg menandai
sebuah
proses
dimulainya
era
komunikasi massa. Guttenberg disebutsebut sebagai orang yang menciptakan
mesin cetak dengan jenis “movable
type”, yang sebelumnya dioperasikan
dengan tangan. Meskipun banyak ahli
sekarang percaya bahwa movable type
berasal dari China sekitar 600 tahun
sebelumnya, sementara Gutenberg
hanya mempopulerkannya di Eropa
(Ruben dan Stewart : 2006, 192).
Namun demikian, terlepas dari
perdebatan itu,
Guttenberg telah
berjasa, setidaknya dalam membuka
jalan bagi perkembangan komunikasi
massa. Marshal McLuhan, seorang
filsuf dan teoretisi komunikasi dari
Canada,
bahkan
menyatakan
kekagumannya pada Guttenberg dengan
memberi
judul
bukunya
“The
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Guttenberg galaxy” (1962). Karena
revolusi Guttenberg, dalam pandangan
McLuhan,
sangat
penting
bagi
peradaban manusia.
Perkembangan ini pada akhirnya
ikut berkontribusi signifikan dalam
perkembangan
jurnalisme,
yang
merupakan elemen penting dalam
perkembangan
ilmu
komunikasi
modern.
Bahkan
dalam
perkembangannya, jurnalistik dijuluki
sebagai “pilar keempat” (the fourth
estate) setelah eksekutif, legislatif dan
yudikatif; dan pers yang bebas menjadi
prasyarat penting dalam terciptanya
masyarakat demokratis. Perkembangan
mesin cetak juga menjadi cikal bakal
dari kajian komunikasi mengenai
perekembangan teknologi dan media
komunikasi.
Ide mengenai jurnalisme sejatinya
muncul jauh sebelum ditemukannya
mesin cetak. Praktek jurnalisme
pertama dapat ditelusuri pada zaman
Romawi Kuno. Pada masa itu surat
kabar dikenal dalam bentuk gulungan
yang disebut dengan “Acta Diurna”,
yang terjemahan bebasnya adalah
“Kegiatan hari”, dimana berita-berita
dan pengumuman ditempelkan atau di
pasang di pusat kota yang kala itu itu
disebut Forum Romanum. Ruben dan
Stewart (2006 : 22) bahkan mencatat
bahwa sebelum dimulainya era “Acta
Diurna” pada era Romawi kuno,
praktik jurnalisme sudah dimulai pada
3700-an tahun lalu di Mesir, yaitu
dalam bentuk catatan peristiwa pada
saat itu yang ditulis pada makam-makan
raja
Mesir.
Dengan
demikian,
sebagaimana
retorika,
praktek
jurnalisme juga berawal dari beberapa
ribu tahun yang lalu .
Selanjutnya,
seiring
dengan
munculnya
universitas-universitas
publik di AS dan Eropa, retorika dan
jurnalisme menjadi sebuah kajian
Jurnal Communication Vol.5 No.1 April 2014

akademik yang masuk ke
kurikulum pendidikan tinggi.

dalam

Pada saat itu, retorika yang lebih
dikenal dengan speech dan menjadi
cikal bakal apa yang saat ini dikenal
sebagai “public speaking”. Namun
demikian, di banyak perguruan tinggi
dan universitas, speech dan journalism
diajarkan pada jurusan bahasa Inggris,
bukan pada program studi atau fakultas
komunikasi seperti sekarang. Hal ini
menurut William F. Eadie (2009 : 15),
memiliki beberapa alasan, salah satunya
adalah karena bahasa Inggris memiliki
minat yang sama dalam speech dengan
retorika, dan disisi lain bahasa Inggris
memiliki minat yang sama dengan
jurnalisme dalam penulisan (writing).
Penggabungan kedua ilmu yang berbeda
ini, menghasilkan ketegangan dan
konflik diantara para profesor.
Professor
bahasa
Inggris,
misalkan, memperlakukan pidato secara
berbeda dari professor retorika; bahkan
jurnalisme
yang
oleh
professor
jurnalisme dianggap sebagai bagian dari
profesi, oleh professor bahasa Inggris
hanya dianggap sebagai liberal art.
Akibat dari ketegangan ini, jurnalisme
dan retorika mulai memisahkan diri dari
jurusan bahasa Inggris, dan menjadi
program studi yang berdiri sendiri. Pada
tahun 1912, fakultas jurnalisme
mendirikan apa yang sekarang disebut
“the Association for Education in
Journalism and Mass Communication”,
dan pada tahun 1914 professor retorika
mendirikan
“the
National
Communication Association” (Eadie,
2009 : 15).

Komunikasi dan Kajian Lintas
Disiplin
Perkembangan ilmu-ilmu sosial,
khususnya Sosiologi, ikut ambil bagian
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dalam
pengembangan
kajian
komunikasi, dan menjadikannya sebagai
sebuah ilmu yang “interdisiplinary”.
Program Studi Sosiologi University of
Chicago adalah salah satu yang ikut
berkontribusi
dalam
memasukkan
kajian komunikasi massa ke dalam studi
sosiologi. Pada saat itu, program studi
Sosiologi mengembangkan keahlian
lintas disiplin untuk menjalankan
misinya yang tidak hanya menjadi
lembaga pendidikan nomer satu, namun
juga menjadi tempat untuk melakukan
kajian dan memperbaiki kelompok
miskin dan kelas pekerja yang ada
dikota tersebut. Berkaitan dengan itu,
seiring dengan munculnya berbagai
macam media komunikasi massa,
termasuk
di
kota-kota
besar,
menginspirasi ilmuwan dari Universitas
Chicago, Robert E. Park dan lain-lain
untuk membangun teori komunikasi
massa pertama (Eadie, 2009 : 14)
Selain Robert Park, filosof John
Dewey dan George Herbert Mead,
adalah ilmuwan yang berasal dari
University of Chicago. Dewey dan
Mead tertarik pada bagaimana orang
menggunakan simbol-simbol dalam
pikiran
dan
bagaimana
mereka
memperoleh dan berbagi makna melalui
interaksi dengan orang lain (Eadie, 2009
: 15). Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa mereka adalah teoretikus awal
komunikasi tatap muka (face-to-face
communication), meskipun tak satu pun
dari mereka mungkin akan berpikir
dirinya seperti itu. Lebih dari itu, ideide dan gagasan Dewey dan Mead, terus
mempengaruhi para sarjana ilmu
komunikasi sampai saat ini.
Meskipun studi komunikasi dalam
komunikasi yang bersifat lintas disiplin
dilakukan pertama kali oleh Robert E.
Park dan koleganya di University of
Chicago¸namun demikian, sebagaimana
dikatakan oleh Brent Ruben dan Lea
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Stewart, secara substansial barulah pada
akhir tahun 1940 sampai awal 1950-an
kajian komunikasi memiliki ruang
lingkup yang lebih luas (Ruben dan
Stewart, 2006 : 25). Perluasan kajian
komunikasi
ini,
salah
satunya
disebabkan
oleh
perkembangan
teknologi media serta kondisi dunia
yang tidak menentu paska perang dunia
pertama
Sebagaimana dikatakan oleh
William F. Eadie ( 2009 : 14) Pada era
perang
dunia
pertama,
media
komunikasi telah digunakan dan
menjadi bagian dari strategi perang.
Telegraf, misalkan, menjadi sarana
untuk melaporkan berita dengan cepat,
bahkan dari tempat yang sangat jauh
sekalipun. Kemudian, seiring dengan
kemunculan radio, yang memiliki
kemampuan dan kecepatan untuk
memberikan informasi yang lebih baik
dibandingkan telegraf, membuat para
ilmuwan mulai khawatir tentang
bagaimana media akan digunakan untuk
keperluan politik dan opini publik.
Penggunaan berbagai bentuk media
untuk tujuan propaganda selama perang
dunia I itulah yang kemudian menjadi
kekhawatiran para ilmuwan dan para
pembuat kebijakan.
Paul Lazarsfeld dan Kurt Lewin,
yang memiliki latar belakang Ilmu
Politik,
ikut
terlibat
untuk
menyelesaikan masalah ini. Menurut
Eadie (2009 : 15), dengan latar
belakang keilmuannya, Lazarsfeld dan
Lewin
menghasilkan
sejumlah
pengetahuan tentang sifat efek media
(media effect) dan juga memberikan
kontribusi signifikan untuk memahami
bagaimana media content dan presentasi
berinteraksi dengan komunikasi tatap
muka untuk membentuk dan mengubah
sikap publik.
Selama Perang Dunia II, sejumlah
ilmuwan dan seniman berkumpul di
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Washington DC, untuk mendiskusikan
apa yang telah dipelajari tentang
penggunaan media yang efektif dalam
memproduksi dan melawan propaganda.
Salah satu dari mereka adalah Wilbur
Schram, yang saat itu menjabat sebagai
direktur
School
of
Journalism
University of Iowa. Sebagai direktur,
Schram
membentuk
Biro
Riset
Komunikasi dan memulai studi doktor
dalam komunikasi massa. Wilbur
Schram
ikut
berjasa
untuk
memperkenalkan kajian komunikasi
dibeberapa universitas tempat ia
mengajar, seperti University of Illinois
dan
Stanford
University,
yang
difokuskan terutama pada penelitian
komunikasi massa dan membedakannya
dengan ilmu lain. Oleh sebagian
kalangan, Wilbur Schram – bersama
Harold D. Lasswel, Paul Lazarsfeld,
Kurt Lewin dan Carl I. Hovland –
disebut
sebagai
“the
father
of communication studies", karena
pengaruhnya yang besar terhadap
perkembangan penelitian komunikasi di
AS, dan jasanya dalam pendirian
depertemen studi komunikasi di banyak
universitas di AS (Eadie, 2009 : 15).
Selama tahun-tahun ini pula dapat
dikatakan, bahwa ilmu komunikasi
memiliki cakupan yang sangat luas.
Pada masa-masa ini, sebagaimana
dikatakan Rubent dan Stewart (2006 :
25), sejumlah ilmuwan dari berbagai
disiplin ilmu perilaku dan ilmu sosial
mulai
mengembangkan
teori-teori
komunikasi yang melampaui batasbatas bidangnya masing-masing. Dalam
antropologi,
misalnya,
penelitian
berkaitan dengan posisi tubuh dan
gerakan
dalam
budaya
tertentu
meletakkan
dasar
untuk
studi
komunikasi
nonverbal.
Dalam
psikologi, penelitian berfokus pada
persuasi, pengaruh sosial, dan sikap –
dan bagaimana dampak komunikasi
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terhadap persuasi sikap dan perilaku
(lihat Ruben dan Stewart, 2006 : 25).
Satu hal yang menarik untuk
dicermati dari meluasnya bidang kajian
komunikasi pada masa-masa ini, adalah
perkembangan kajian komunikasi pada
masa ini dipengaruhi oleh konteks
sosial-politik pada saat itu; yaitu
kepetingan propaganda dan perang.
Kajian-kajian mengenai persuasi,
pengaruh sosial, dan sikap dalam
pendekatan psikologi, misalkan, secara
keseluruhannya
ditujukan
untuk
kepetingan
propaganda,
yaitu
bagaimana ilmu komunikasi dapat
bermanfaat untuk membujuk (persuade)
individu (Ruben dan Stewart, 2006 :
25).
Begitu
pula
dengan
perkembangan
kajian
mengenai
teknologi komunikasi yang awalnya
berkembang pada masa-masa ini, salah
satunya dibentuk oleh kepentingan
untuk memanfaatkan media komunikasi
sebagai bagian dari strategi perang pada
era perang dunia pertama dan kedua.
Tradisi Amerika vs Eropa
Disamping
tradisi
ilmu
komunikasi yang berkembang di
Amerika Serikat, Ilmu Komunikasi juga
berkembang di Eropa dengan beberapa
karakteristik yang dapat dibedakan
dengan tradisi Amerika. Bahkan
menurut Dennis McQuail (2005)
Komunikasi dan media sebagai bidang
penelitian di Eropa hampir telah ada
jauh sebelum Perang Dunia Kedua,
disamping pada saat itu ilmu pers
(Zeitungswissenschaft) cukup mapan di
beberapa perguruan tinggi Jerman.
Banyak teori tentang hubungan antara
pers dan masyarakat juga telah
dikembangkan oleh sosiolog Jerman.
Namun demikian, untuk alasan
yang bisa dimengerti, tradisi Eropa ini
tidak memiliki banyak pengaruh pada
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perkembangan pasca-perang. Hal ini
kemungkinan terjadi karena pada masa
perang banyak dari ilmuwan-ilmuwan
eropa berkebangsaan Yahudi menjadi
bagian dari diaspora tahun 1930-an.
Para ilmuwan ini yang kemudian
terlibat dalam studi media massa dan
masyarakat
di
Amerika
Serikat
(McQuails, 2005)
Perkembangan kajian Penelitian
sosial Eropa dalam pandangan Stanley
J. Barant dan Dennis K. Davis (2012 :
216) dianggap sangat berbeda dengan
teori-teori yang berkembang dalam
tradisi Amerika. Dalam pandangan
sebagian pengamat (dalam Barant dan
Davis, 2012, 216) tradisi Eropa
dianggap sebagai teori sosial besar
(grand social therory) yang “highly
ambitious”,
makroskopik,
dan
spekulatif yang mencoba untuk
memahami dan memprediksi tren
penting dalam budaya dan masyarakat.
Bagi sebagian ilmuwan Amerika,
model teori sosial besar bergaya Eropa
dianggap memiliki banyak keterbatasan,
terutama karena dianggap terlalu
spekulatif dan kurang empiris dalam
memberikan
penjelasan
mengenai
masyarakat. Peneliti sosial Amerika,
terutama para peneliti yang tergabung
dalam Columbia School of empirical
social
research
memilih
untuk
membangun middle-range theories
yang lebih sederhana (Barant dan Davis,
2012, 216).
Perbedaan paling mencolok dari
“tradisi Amerika” dan “tradisi Eropa”
dalam penelitian komunikasi adalah
sebagaimana dikatakan oleh MCQuail
(2005) adalah pengaruh Amerika pascaperang
yang
muncul
dalam
kecenderungan (predeliction) untuk
menggunakan metode riset yang
didasarkan pada survei, eksperimen
dengan menggunakan teknik sampel
terhadap 'penggunaan media' (media
Jurnal Communication Vol.5 No.1 April 2014

uses) dan studi efek media yang
dilakukan oleh metode statistik.
Sementara itu, tradisi Eropa
memiliki kecenderungan ke arah kajian
“kritis” di banding “empiris”, dengan
pendekatan pada kajian budaya
(cultural studies) dan popular culture,
disamping juga penggunaan metode
etnografi, terutama untuk mempelajari
khalayak,
atau
“interpretative
communities”.
Kemudian yang sangat menjadi
daya tarik dan ciri khas “tradisi Eropa”
adalah penggunaan teori semiotika dan
metode dalam studi isi media, sebagian
besar dipengaruhi oleh teoretisi Prancis,
Roland Barthes (McQuails, 2005).
Bahkan
pemikiran-pemikiran
mengenai power dan discourses dari
Michel Foucault, seorang pemikir poststrukturalisme
Prancis,
ikut
mempengaruhi perkembangan teori
media. Walaupun karya-karya Foucault
tidak secara langsung berkaitan dengan
media, namun ide-ide mengenai power,
knowledge dan discourses, dapat
digunakan sebagai alat analisis yang
berguna untuk melihat bagaimana
media digunakan sebagai alat kekuasaan
kelompok tertentu. Khususnya untuk
melihat bagaimana wacana dalam media
digunakan sebagai mekanisme eksklusif
untuk mengalokasikan kekuasaan dan
pengetahuan dengan menghadirkan
ideologi tertentu (Laughey, 2007 : 733).
Sebagaimana dikatakan oleh
Foucault
dalam
bukunya
The
Archeology of Knowledge (pertama kali
diterbitkan pada 1972), “discourse
functions to make certain ideas and
values present while others are made
absent”. Media dalam konteks apa yang
dikatakan Foucault berguna untuk
menghadirkan
(present)
ideologi
tertentu, dan menghilangkan ideologi
yang lain, untuk tujuan kelompok-
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kelompok tertentu (Laughey, 2007 :
73).
Pada tahun 1960 dan seterusnya,
tradisi Eropa yang cenderung kritis,
yang banyak di pengaruhi oleh tradisi
Marxisme dan Mazhab Frankfurt,
perlahan mulai merubah paradigma
yang dominan dalam studi komunikasi
di AS.
Sebagaimana dikatakan oleh
McQuails (2005) Studi efek dan
penggunaan media (study of media uses
and effects) yang berkembang di AS
mulai dihadapkan oleh teori kritis yang
menafsirkan kecenderungan media
content, khususnya dalam pemberitaan,
sebagai bentuk ideologi tersembunyi
yang dirancang untuk mempertahankan
kontrol hegemoni atas nama birokrasi
negara atau sekelompok korporasi
besar.
Seiring
dengan
pergesaranpergesaran ini, penelitian-penelitian
dengan metode kuantitatif mulai
berbalik
arah
menuju
kearah
penggunaan etnografi dan metode
kualitatif secara umum. Perhatian juga
berpaling dari pesan, audiens dan efek
menuju pengaruh ekonomi politik
terhadap sistem media.
Perbedaan antara tradisi Eropa
dan Amerika sebenarnya bukan hanya
dalam hal perbedaan yang bersifat
metodologis – misalkan: Eropa lebih
kualitatif dan lebih kritis; Amerika lebih
Kuatitatif dan lebih empiris – tetapi
lebih dari itu adalah perbedaan dalam
agenda isu dan dalam ciri khas tema
yang berbeda. Keunikan masing-masing
berasal, salah satunya, dari kenyataan
bahwa sistem media dan konteks yang
berbeda dalam banyak hal (McQuails,
2005).
Dengan
demikian,
dapat
dikatakan
bahwa
komunikasi
berkembang dan menjadi topik yang
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menarik dalam disiplin ilmu-ilmu lain
seperti sosiologi, psikologi sosial, dan
ilmu politik. Komunikasi yang awalnya
menjadi suatu disiplin bidang studi
dalam
jurnalisme
dan
retorika,
kemudian menjadi suatu disiplin yang
mencakup dan bergerak melampaui
batas-batas kedua bidang tersebut.
Seiring dengan masuknya ilmu-ilmu
lain dalam komunikasi, menjadikannya
sebagai disiplin ilmu yang interdispliner
dan berdiri sendiri.
Sebagai sebuah disiplin ilmu yang
berdiri sendiri, ilmu komunikasi
memiliki body of knowledge, serta harus
menetapkan sendiri teori dan metode
penelitian yang terkait. (Lihat Eadie,
2009 : 15) Beberapa teori-teori dan
metode penelitian tersebut awalnya
dipinjam dari disiplin lain, namun telah
dimodifikasi dan disesuaikan dengan
kajian dan subkajian komunikasi.
Kajian Komunikasi Digital
Satu hal yang menarik dari studi
komunikasi adalah bahwa disiplin ini
terus berkembang dan berubah, seiring
dengan perubahan yang terjadi dalam
sikap dan perilaku masyarakat akibat
dampak yang muncul dengan pesatnya
perkembangan teknologi komunikasi.
Perkembangan masyarakat yang cepat
ini
harus
diiringi
dengan
berkembangnya teori dan metodologi
dalam ilmu komunikasi. Agar disiplin
ini dapat terus tumbuh dan menjadi
acuan bagi perkembangan masyarakat.
Kini, seiring dengan pesatnya
perkembangan
teknologi
digital,
lanskap media telah berubah, media
baru (new media) telah mendominasi
seluruh bidang kehidupan manusia.
Tren kajian komunikasi pun kemudian
bergeser ke arah media baru, yang lebih
cenderung interaktif dan dua arah.
Media baru telah merubah cara
orang memandang dunia, dan dengan
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demikian, teleh membawa kita kedalam
apa yang dikatakan Chen dan Zhang
sebagai “unstoppable revolution”,
sebuah revolusi yang tak dapat
dihentikan (2010 : 796). Chen dan
Zhang
menambahkan
bahwa,
kemunculan media digital telah
memampatkan (compression) ruang dan
waktu, dan akan mengakibatkan dunia
global telah menyusut menjadi medan
interaktif yang jauh lebih kecil.
Pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi dan
informasi kemudian membawa kita
memasuki era baru sejarah budaya.
Beberapa ahli bahkan mengatakan
bahwa kehadiran teknologi media baru
telah benar-benar merubah kehidupan
kita (lihat Andoni Alonso dan Pedro J.
Oiarzabal, 2010). Brent Ruben dan Lea
P. Stewart (2006 : 28) menyebut era
komunikasi digital ini sebagai “the
Information Age”, yaitu sebuah era
yang dimulai pada akhir tahun 1990-an
dan, lebih jauh menurut Rubent dan
Stewart, telah menjadi sebuah periode
penting dalam kajian komunikasi
dimana telah komunikasi dan informasi
telah hadir untuk memainkan peran
yang
semakin
penting
dalam
masyarakat kita.
Perkembangan kajian mutkahir
dari media baru adalah apa yang disebut
sebagai “media convergence”, yaitu
penggabungan atau pengintegrasian
media-media yang ada untuk digunakan
dan diarahkan kedalam satu titik tujuan,
yang memungkinkan semua bentuk
media konvensional (baik cetak maupun
elektronik) disatukan kedalam sebuah
media digital.
Dengan konvergensi media
setiap orang hanya perlu menggunakan
satu perangkat untuk mengakses semua
jenis dan konten media; mulai dari
telepon, mengirim pesan singkat lewat
SMS, mengirim dan menerima surat
Jurnal Communication Vol.5 No.1 April 2014

elektronik (e-mail), kamera foto,
menonton tv, mendengarkan radio,
membaca koran ataupun majalah,
mendengarkan musik, menonton film,
bahkan menurut Payton Paxson (2010 :
180) dibeberapa bandar udara telepon
seluluer dapat digunakan sebagai
boarding pass.
Perkembangan
konvergensi
media yang demikian pesat, dan
popularitasnya
yang
telah
jauh
mengalahkan
media-media
lain,
bagaimanapun
juga
menimbulkan
begitu banyak potensi-potensi dampak
bagi masyarakat dan budaya. Para
ilmuwan telah melakukan kajian
mengenai pengaruh era informasi baru
yang dibentuk oleh media pada
masyarakat manusia dari segi politik,
ekonomi, perspektif global, dan lainnya.
Dari segi politik misalkan, dalam
beberapa tahun terakhir, media berbasis
internet telah secara dramatis mengubah
kampanye politik untuk pemilihan
umum
di
AS.
Internet
telah
meningkatkan kemampuan kampanye
untuk menginformasikan warga (inform
citizens),
memobilisasi
pemilih
(mobilize voters), dan mengumpulkan
uang dari donor politik (political
donors)(Payton Paxson, 2010 : 180)
Media baru telah menjadi
kekuatan utama yang mempercepat
perkembangan masyarakat globalisasi
dalam
dua
dekade
terakhir.
Sebagaimana dikatakan Chen dan
Zhang (2010 : 795), dengan sifatnya
yang digital, konvergen, interaktif,
hypertextual, dan virtual; media baru
telah membawa interaksi manusia dan
masyarakat ke tingkat yang sangat
saling berhubungan dan kompleks.
Pesatnya
perkembangan
teknologi
komunikasi, dalam pandangan Chen
dan Zhang, telah menciutkan ukuran
dan jangkauan (scope) dunia, di mana
saling
ketergantungan
(inter-
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dependence) antara manusia dan
manusia serta budaya dan budaya telah
menjadi norma ketimbang sebuah
pengecualian masyarakat manusia.
METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan penelitian ini adalah
Kualitatif dan tipe penelitian ini bersifat
deskriptif, karena tidak berupaya
mencari hubungan sebab akibat
(causality).
Tidak
ada
status
(independen, dependen, antecedent dan
variabel lainnya) dalam variablevariabel yang digunakan. Penelitian ini
hanya ingin memberikan deskripsi atau
gambaran tentang sejarah mengenai
perkembangan
kajian
komunikasi
beserta
konteks-konteks
yang
melatarbelakangi perkembangan kajian
komunikasi.
Dengan melakukan penelusuran
kepustakaan
(library
research),
penelitian ini secara spesifik juga ingin
mendeskripsikan periodisasi-periodisasi
yang krusial dalam kajian komunikasi.
Dalam menyusun penelitian ini, penulis
melakukan penelusuran literatur yang
berbentuk buku, makalah, maupun
artikel-artikel yang terkait dengan
tulisan yang dibahas pada penelitian ini.
PEMBAHASAN
Dalam konteks inilah pentingnya
untuk berbicara mengenai signifikansi
teori komunikasi. Bahwa komunikasi
selalu menjadi bagian dari kehidupan
sosial
kontemporer.
Komunikasi
bersifat dinamis dan selalu berubah,
terus bereaksi terhadap kekuatankekuatan ekonomi dan politik. Oleh
sebab itu, studi komunikasi, tidak boleh
berdiam
diri
dengan
pesatnya
perkembangan teknologi komunikasi
yang akhirnya mengubah segala sendi
kehidupan dengan sangat cepat. Untuk
mengimbangi
cepatnya
perubahan
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sosial, teori komunikasi harus terus
tumbuh dan berkembang, jika tidak
ingin menjadi fosil. Untuk itu,
diperlukan perspektif dan pendekatan
metodologis yang baru yang dapat
dijadikan sebagai alat analisis untuk
membedah
persoalan-persoalan
kontemporer secara komprehensif.
Teori adalah alat penting dalam
upaya
ilmiah
(scientific)
untuk
memprediksi dan menjelaskan sesuatu
peristiwa. Namun dalam pandangan
sebagian mahasiswa, teori seperti virus
yang menakutkan dan membuat gelisah.
Padahal, sebagaimana dikatakan Dan
Laughey (2007 : 3), teori adalah hal
yang sangat sederhana, tidak lebih dari
cara berpikir yang lebih sistematis dan
sophisticated dari 'berpikir' dalam
pengertian sehari-hari. Teori seringkali
juga diperhadapkan dengan praktek,
sebagian besar bahkan mengatakan
bahwa “teori tidak penting”. Teori dan
praktek, dalam pandangan Laughey
(2007 : 4), harus diperlakukan seperti
hubungan suami-istri kontemporer –
menikah dengan bahagia, tapi selalu
bertanggung jawab dalam perceraian.
Teori dan praktek bisa jalan bersamaan
tanpa harus dipertentangkan; aspek
praktis yang dilandasi oleh teori tentu
akan jauh lebih baik dibandingkan tanpa
teori yang melandasi, sementara teori
yang baik terletak pada bukti praktis
yang dapat mendukung teori tersebut.
Dengan
demikian,
bukti
(evidence) dapat menjadi jembatan
antara teori dan praktek. Teori yang
tidak memiliki landasan dalam praktek
kemungkinan akan menjadi teori yang
tidak meyakinkan dan akan ditinggalkan
dan segera menjadi fosil. Di sisi lain,
praktek yang terlepas dari teori adalah
sesuatu yang tanpa landasan dan tidak
menarik bagi para ilmuwan dan kaum
intelektual.
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Sebagaimana dikatakan oleh
Stephen W. Littlejohn dan Karen A.
Foss dalam Theories of Human
Communication (2008 : 2), teori-teori
memberikan penjelasan yang membantu
kita memahami fenomena komunikasi,
dengan mengembangkan pemahaman
tentang berbagai teori komunikasi, kita
bisa lebih meningkatkan kemampuan
komunikasi, dan dapat lebih memahami
mengenai
displin
komunikasi.
Disamping itu, lebih jauh menurut
Littlejohn dan Foss, mempelajari teori
komunikasi akan membantu kita untuk
melihat hal-hal yang tidak pernah kita
lihat sebelumnya. Dengan menguasai
teori komunikasi, kita akan menjadi
semakin fleksibel, mudah beradaptasi
dan lebih sophisticated dalam hal
komunikasi.
Sebuah
teori
juga
membantu
kita
menyediakan
seperangkat alat yang berguna untuk
melihat
pengalaman
komunikasi
melalui lensa yang baru dan lebih
jernih.
KESIMPULAN
Komunikasi adalah bidang studi
yang dinamis dan senantiasa bergerak
mengikuti arah peradaban manusia.
Komunikasi yang awalnya hanya
terbatas pada kajian mengenai retorika
dan persuasi, di era modern telah
menjelma menjadi sebuah bidang kajian
yang lintas disiplin (interdisiplinary),
yang secara tegas menantang semua
bentuk batasan-batasan konvesional,
baik teoritis maupun metodologis.
Seiring dengan perkembangan
teknologi digital, lanskap media telah
berubah, media baru (new media) telah
mendominasi seluruh bidang kehidupan
manusia. Tren kajian komunikasi pun
kemudian bergeser ke arah media baru,
yang lebih cenderung interaktif dan dua
arah. Untuk itulah perkembangan
Perkembangan masyarakat yang cepat
Jurnal Communication Vol.5 No.1 April 2014

ini
harus
diiringi
dengan
berkembangnya teori dan metodologi
dalam ilmu komunikasi. Agar disiplin
ini dapat terus tumbuh dan menjadi
acuan bagi perkembangan masyarakat
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Abstract
This research aim to analyzing framing the news on the existence of political kinship in
a clan a large family of Ratu Atut Chosiyah in Banten. The become the object of study is
two local media. The issue in this research that review is an analysis of framing about
politics a large family of Ratu Atut Chosiyah. A method of research that we use is using
a qualitative approach, use of a model of framing developed Robert N Entman. Steps
taken in doing framing analysis is by seeing the aspect of selection issues and the aspect
of the protrusion. This research result indicates that there are two different approach
the issue that carried out the print media localized in Banten provincial. Radar Banten
put forward issues that do not conflict with the issue of the proposed by clan a large
family of Ratu Atut Chosiyah. Issues floated more soft (smooth) and the presence of a
predisposition in favor the existence of political kinship a large family of Ratu Atut
Chosiyah. Meanwhile, Kabar Banten using approach on the contrary, namely through
the issues opposite to political kinship a large family of Ratu Atut Chosiyah. On certain
moment Radar Banten put forward asked the public to continue development, while do
in Kabar Banten more invite people to commit poltical change.
Keyword: Mass media, framin analysis, local politics.

PENDAHULUAN
Reformasi
politik
yang
digulirkan mahasiswa dan aktivis pro
demokrasi 1998 memaksa negeri ini
bergerak ke arah jarum kebebasan.
Selain
pergantian
kepemimpinan
dengan jatuhnya rezim Soeharto, juga
terjadi perubahan Undang-Undang
Dasar 1945 sebanyak empat kali pada
2000-2002. Satu di antara yang
fenomenal adalah penguatan peran
lembaga legislatif yang didukung
hadirnya pasal-pasal penting dalam
UUD
1945
hasil
amandemen.
Kekuasaan DPR dalam pembuatan UU
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semakin
dipertegas,
termasuk
mekanisme
pengawasan
dan
keseimbangan antara presiden dan DPR,
misalnya dalam rekruitmen pejabat
publik. Perubahan
tentu membawa
konsekuensi pada banyak aspek dalam
proses politik, antara lain rakyat dapat
memilih secara langsung.
Jejak demokratisasi yang terjadi
di nasional turut meretas jalan
pemilihan kepala daerah
secara
langsung oleh rakyat. Perubahan Pasal
18 pada amandemen UUD 1945
membuka sejarah baru dalam pemilihan
kepala daerah secara langsung. Kondisi
ini mengakibatkan lahirnya UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang dalam beberapa pasal
mengatur
tentang
pelaksanaan
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Pemilihan Umum Kepala Daerah secara
langsung.
Di satu sisi, terbitnya UU ini
membuka
peluang
keterlibatan
masyarakat dalam berbagai keputusan
politik yang memang menjadi hakekat
demokrasi. Di sisi lain Pemilukada
secara langsung diyakini secara ideal
dapat memberikan efek positif pada
perubahan
dan
meminimalisasi
kesenjangan pembangunan di daerah.
Hasil proses Pemilukada diharapkan
lahir elite-elite baru di tingkat lokal,
yang
mengenal
dan
memahami
persoalan rakyat di daerahnya. Mengerti
tindakan yang akan dilakukan untuk
mengatasi permasalahan yang ada di
daerah. Ada unsur perwakilan, ada
unsur ikatan emosional antara rakyat
dengan kepala daerahnya.
Seiring
perkembangan
pembangunan dan tingginya permintaan
informasi, membuat media massa
terbitan Jakarta dan Jawa Barat mulai
berpikir ulang. Pada tahap ini
perusahaan media massa skala mulai
melebarkan sayap bisnisnya ke Banten.
Dua grup media massa seperti Jawa Pos
dan Pikiran Rakyat mulai menjadikan
Banten menjadi pasar mereka. Jawa Pos
sendiri membuat Harian Banten
(berganti nama dengan Harian Umum
Radar Banten), sementara Pikiran
Rakyat mendirikan Harian Umum Fajar
Banten (berganti nama Harian Umum
Kabar Banten). Dua koran ini yang
menjadi ‘pembuka hutan’ pasar media
massa lokal di Banten. Beberapa tahun
kemudian, di wilayah Tangerang,
melalui bendera Jawa Pos berdiri koran
lokal bernama Radar Tangerang.
Dalam 10 tahun terakhir,
keluarga
Ratu
Atut
Chosiyah
merupakan klan politik yang mampu
memiliki kekuasaan dan kapital di
Banten. Dengan menggandeng media
massa, klan Ratu Atut Chosiyah terlihat
lebih leluasa dalam menguasai sumber-
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sumber kekuasaan dan ekonomi di
Banten.
Media
massa
seakan
memberikan legitimasi dan ‘dukungan
politik’ terhadap langkah klan keluarga
Ratu Atut Chosiyah dalam menguasai
sumber-sumber kekuasaan dan ekonomi
di Banten.
Fenomena ini terlihat juga ketika
proses Pemilukada gubernur Banten
2011. Pada momentum pemilihan
gubernur di mana Ratu Atut Chosiyah
kembali mencalonkan diri sebagai
gubernur, media massa terlihat lebih
menonjolkan sosok Ratu Atut Chosiyah
sebagai figur yang harus dipilih
kembali. Pemilihan isu, penonjolan isu
dan pemilihan narasumber yang
dilakukan media massa lokal di Banten
terlihat lebih cenderung ke kubu Ratu
Atut Chosiyah sebagai kandidat
bertahan daripada figur-figur kandidat
gubernur lainnya. Fenomena itu yang
menjadi akar masalah dalam penelitian
ini.
Dari uraian di atas, di bawah ini
peneliti membuat rumusan masalah
sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk
framing Robert N. Entman pada
pemberitaan media cetak lokal yakni
Radar Banten dan Kabar Banten pada
momentum
Pemilukada
gubernur
Provinsi Banten? (2) Bagaimana bentuk
konstruksi politik yang dilakukan oleh
media massa cetak Radar Banten dan
Kabar Banten terhadap fenomena
politik kekeluargaan di Provinsi
Banten?
KERANGKA TEORITIS
Konstruksi Sosial Media Massa
Istilah konstruksi sosial atas
realitas
menjadi
banyak
diperbincangkan di kalangan akademisi
dan ilmuwan sejak Peter L. Berger dan
Thomas Luckmann melalui bukunya
berjudul “The Social Construction of
Reality, a Treatise in the Sociological of
Knowledge (1996). Ia menggambarkan
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proses
sosial
melalui
tindakan
interaksinya yang mana individu
menciptakan secara terus menerus suatu
realitas yang dimiliki dan dialami
bersama secara subjektif. Dalam hal ini,
Berger dan Luckmann memisahkan
realitas sosial antara ‘realitas’ dan
‘pengetahuan’.
Realitas
diartikan
sebagai kualitas yang terdapat di dalam
realitas-realitas yang diakui memiliki
keberadaan yang tidak tergantung
kepada
kehendak
kita
sendiri.
Sedangkan pengetahuan didefinisikan
sebagai kepastian bahwa realitasrealitas itu nyata dan memiliki
karakteristik yang spesifik (Burhan
Bungin, 2006:181-191).
Masyarakat
adalah
produk
manusia, namun secara terus-menerus
mempunyai aksi kembali terhadap
penghasilnya. Sebaliknya, manusia juga
produk masyarakat. Seseorang atau
individu
menjadi
pribadi
yang
beridentitas kalau ia tetap tinggal dan
menjadi entitas dari masyarakatnya.
Proses dialektis ini, menurut Berger dan
Luckmann mempunyai tiga momen,
yaitu eksternalisasi, objektivikasi, dan
internalisasi.
(Burhan
Bungin,
2006:193).
Media Massa dan Politik Lokal
Dalam
konteks
politik
kekuasaan modern, media massa dinilai
tidak hanya menjadi bagian yang
integral dari politik, tetapi juga
memiliki posisi sentral dalam politik.
Rancangan
kebijakan
harus
disebarluaskan agar rakyat mengetahui
dan ikut mendiskusikannya dalam
berbagai bentuk forum diskusi publik.
Tuntutan aspirasi masyarakat yang
beranekaragam harus diartikulasikan.
Semuanya membutuhkan saluran atau
media untuk menyampaikannya.
Media massa merupakan saluran
komunikasi politik yang banyak
digunakan
untuk
kepentingan-
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kepentingan seperti ini. Hal tersebut
dikarenakan sifat media massa yang
dapat
mengangkut
pesan-pesan
(informasi dan citra) secara massif dan
menjangkau khalayak atau publik yang
jauh, beragam dan terpencar luas.
Sampai tingkat tertentu, masyarakat
juga menjadikan informasi yang
diperoleh dari media massa sebagai
rujukan-rujukan bagi pemahaman dan
interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa
penting. Informasi media kemudian
membentuk persepsi, pendapat, sikap,
dan akhirnya tindakan publik
Denis
McQuail
(1987)
mengemukakan, media massa bergerak
dalam masyarakat yang ditandai oleh
adanya penyebaran kekuasaan yang
diberikan kepada individu, kelompok
dan kelas sosial secara tidak merata dan
beberapa hal media massa berkaitan
juga dengan struktur politik dan
ekonomi yang berlaku. Media massa
juga memiliki konsekuensi dan nilai
ekonomi serta merupakan objek
persaingan
untuk
memperebutkan
kontrol dan akses. Di samping itu,
media massa juga tidak terlepas dari
peraturan politik, ekonomi dan hukum.
Pengaruh media massa dalam
kehidupan politik memang saat ini
mulai menjadi kajian tersendiri dalam
komunikasi politik. Media memiliki
kemampuan untuk mempengaruhi opini
publik dan perilaku masyarakat, media
juga dianggap memiliki peran yang
sangat penting dalam menstransmisi dan
menstimulasi permasalahan politik dan
hal inilah yang menjadi sangat penting
dalam
kampanye
partai
politik.
Firmanzah (2007) menilai, cakupan
yang luas dalam masyarakat membuat
media massa dianggap sebagai salah
satu cara yang efektif dalam
mengkomunikasikan program kerja,
pesan politik, pembentukan image
partai atau kandidat dalam pemilihan
umum. Saking hebatnya pengaruh
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media
massa,
sejumlah
pihak
memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan
yang patut seperti black campaign,
pembunuhan karakter (Firmanzah,
2007:43).
Kajian Framing
Istilah
framing
cenderung
dipakai untuk menunjuk gejala-gejala
yang kendati pun sama atau mirip
namun dilihat dari sudut pandang yang
berbeda-beda.
Scheufele
(1999)
menyebutkan definisi framing dalam
kajian media massa tidak lain
konstruksi sosial tentang realitas yang
dibuat oleh media massa atau oleh
individu khalayak.
Pada penelitian ini, dasar
framing yang digunakan peneliti adalah
teori konsep yang dikembangkan Robert
N. Entman. Ia merupakan salah seorang
yang meletakkan dasar-dasar bagi
analisis framing untuk studi isi media,
mendefinisikan framing sebagai seleksi
dari berbagai aspek realitas yang
diterima dan membuat peristiwa itu
lebih menonjol dalam suatu teks
komunikasi. Konsep mengenai framing
ditulis dalam sebuah artikel untuk
Journal of Political Communication dan
tulisan lain yang mempraktikan konsep
itu
dalam
seuatu
studi
kasus
pemberitaan
media
(Eriyanto,
2005:185).
Framing dalam konsep Entman
digunakan
untuk
menggambarkan
proses seleksi dan menonjolkan aspek
tertentu dari realitas oleh media.
Framing dapat dipandang sebagai
penempatan informasi-informasi dalam
konteks yang khas sehingga isu tertentu
mendapatkan alokasi lebih besar
daripada isu yang lain. Entman melihat
framing dalam dua dimensi besar:
seleksi isu dan penekanan atau
penonjolan aspek-aspek tertentu dari
realitas/isu.
Tabel 2.3
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Skema Framing Robert Entman
Teknik Framing
Problem
Identification

Treatment
Recomend
ation

Causal
Interpretation

Moral
Evaluation

Sumber: Muhamad Qodari, 2000:19-25
dalam Alex Sobur, 2009:173.
Sistem Politik Kekeluargaan
Demokrasi
hanyalah
mitos
belaka. Demikianlah kritik tajam dari
para penganut “teori elite” dalam ilmu
politik seperti Gaetano Mosca dan
Vilfredo Pareto. Mereka meyakini
bahwa kekuasaan politik, ujungujungnya
hanyalah
berada
di
genggaman segelintir elit politik belaka.
Kritik pedas itu sangat relevan dengan
kondisi politik daerah-daerah di
Indonesia. Liberalisasi politik yang
berlangsung sejak reformasi politik
1998
memperkuat
‘demokrasi
prosedural’, atau demokrasi formal
yang jauh dari nilai-nilai demokrasi itu
sendiri. Dimana esensi demokrasi
adalah dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat.
Konstruksi politik kekeluargaan,
atau Kisno Hadi dalam tulisannya
“Politik Kartel Dalam Pilkada”,
menyamakan dengan istilah politik
kartel. Fenomena di daerah dapat
dijumpai di banyak tempat terutama
karena banyaknya Pemilukada yang
digelar. Dalam pelaksanaan Pemilukada
langsung
yang digelar. Dalam
Pemilukada
langsung,
proses
pencalonan kepala daerah kerap
diwarnai praktik persengkongkolan
dalam lingkaran kartelisasi yang
biasanya berlangsung antara elite
politik, eliti politik dengan elite
ekonomi (pengusaha), dan bahkan elite
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dengan elemen-elemen lain dalam
masyarakat (Kisno Hadi, 2010:160).
Penyimpangan
pelaksanaan
otonomi daerah juga berimbas pada
semakin kuatnya tarikan aparatur
birokrasi ke dalam kancah politik
praktis. Meskipun jika kita telusuri
literatur tentang birokrasi, dalam sejarah
bangsa ini, birokrasi kerap dijadikan
mesin politik untuk meraih dan
mempertahankan kekuasaan. Netralitas
birokrasi dalam politik dalam sejarah
republik ini bisa dikatakan masuk dalam
’lembaran hitam’. Sebagaimana Karl
Jackson dalam tulisannya "Bureaucratic
Polity: A Theoretical Framework for
The
Analysis
of
Power
and
Communications in Indonesia" (1978),
menyebut perilaku para aparatur
birokrasi di Indonesia ini sebagai
bureaucratic polity.
Gaya
politik
kekeluargaan
sepertinya saat ini tengah tumbuh subur
di era otonomi daerah. Artinya,
demokrasi
lokal
formal
justru
menumbuhsuburkan politik oligarki di
daerah. Tidak terlepas dari Banten.
Tercatat beberapa nama keluarga
pejabat yang berhasil lolos menuju
Senayan dan DPRD. Diantaranya,
Keluarga Gubernur Ratu Atut Chosiyah
paling banyak terpilih sebagai caleg,
yakni Hikmat Tomet (suami, DPR RI,
Golkar), Andika Hazrumy (putra, DPD
RI), Ade Rossi Khaerunisa (menantu,
DPRD Kota Serang, Golkar), Ratna
Komalasari (ibu tiri, DPRD Kota
Serang, Golkar), Heryani (ibu tiri,
DPRD Pandeglang, Golkar), Ratu Tatu
Chasanah (adik, DPRD Prop. Banten,
Golkar), Aden Abdul Cholik (adik ipar,
DPRD Prop. Banten, Golkar).
Selain
keluarga
Gubernur,
tercatat beberapa nama keluarga anak
kepala daerah di Banten antara lain, Tb
Iman Aryadi (putra walikota Cilegon,
DPR RI, Golkar), Ahmed Zeki (putra
Jurnal Communication Vol.5 No.1 April 2014

Bupati Tangerang, DPR RI, Golkar), Iti
Octavia Jayabaya (putri Bupati Lebak,
DPR RI, Partai Demokrat), Diana
Jayabaya (anak Bupati Lebak, DPRD
Prop Banten, PDI P), Mulyanah (adik
Bupati Lebak, DPRD Lebak, PDI P),
Agus R Wisas (adik ipar Bupati Lebak,
DPRD Banten, PDI P), dan Irna
Narulita (istri Bupati Pandeglang, DPR
RI, PPP). Para kader muda ini lolos dan
berhasil
melanggengkan
politik
kekuasaan yang mentradisi di negara
ini.
METODOLOGI PENELITIAN
Paradigma yang digunakan
dalam
penelitian
ini
adalah
konstruktivis. Paradigma konstruktivis
memandang manusia secara aktif dan
kreatif untuk mengembangkan dirinya
melalui
respon-respon
terhadap
stimulus dalam dunia kognitifnya.
Dalam proses sosial, individu manusia
dipandang sebagai pencipta realitas
sosial yang relatif bebas di dalam dunia
sosialnya. Realitas sosial dalam kajian
konstruktivisme
sebagai
hasil
konstruksi sosial, dimana kebenaran
suatu realitas bersifat relatif.
Dalam penjelasan ontologis
paradigme
konstruktivis,
realitas
merupakan konstruksi sosial yang
diciptakan individu. Namun demikian
kebenaran suatu realitas bersifat nisbi,
yang berlaku sesuai konteks spesifik
yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.
Sedangkan dalam konteks epistemologi,
pemahaman tentang suatu realitas,
merupakan produk interaksi antara
peneliti dengan objek yang diteliti.
Sedangkan dalam konteks aksiologi,
peneliti sebagai passionate parcipation,
fasilitator
yang
menjembatani
keragaman subyektivitas pelaku sosial.
Sedangkan tujuan penelitian adalah
rekonstruksi realitas sosial secara
dialektis antara peneliti dengan pelaku
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sosial yang diteliti (Burhan Bungin,
2008:5)
Dalam penelitian ini, pendekatan
penelitian
yang
dipakai
adalah
pendekatan kualitatif. Dalam penelitian
ini, peneliti juga menggunakan metode
Framing Analisis. Dalam kajian ilmu
komunikasi politik, pendekatan ini
bertujuan melacak bagaimana media
memberikan isu-isu politik penting
dengan bingkai (frame) tertentu, yakni
penonjolan subtansi persoalan tertentu
dari isu yang diberitakan. Framing
Analisis tidak hanya berkenaan dengan
media frame, tetapi juga audience
frame, yakni persepsi-persepsi individu
khalayak berkenaan dengan isu yang
diangkat peneliti. Scheufele (1999)
dalam Pawito (2009) menyebutkan
framing tidak lain adalah konstruksi
sosial tentang realitas yang dibuat
media (dalam hal ini media frame) atau
individu khalayak (dalam hal ini
individual audience frame) (Pawito
2009:50).
Dalam pendekatan ini, media
massa juga memberikan penekanan
pada subtansi persoalan tertentu dengan
peristiwa atau isu tertentu dan
mengabaikan subtansi persoalan lain.
Penonjolan seperti itu merupakan proses
membuat informasi menjadi lebih
bermakna. Realitas yang disajikan
secara menonjol atau mencolok sudah
tentu memiliki peluang besar untuk
diperhatikan
dan
mempengaruhi
khalayak dalam memahami realitas.
Karena itu, dalam praktiknya, framing
dijalankan oleh media untuk menyeleksi
isu tertentu dan mengabaikan isu lain;
serta menonjolkan aspek isu tersebut
dengan menggunakan pelbagai strategi
wacana penempatan yang mencolok
(menempatkan
headline,
halaman
depan,
atau
bagian
belakang),
pengulangan, pemakaian grafis untuk
mendukung
dan
memperkuat
penonjolan, pemakaian label tertentu
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ketika menggambarkan orang atau
peristiwa yang diberitakan (Alex Sobur
2006:163-164).
Setelah aspek seleksi isu dan
penonjolan berita dapat diketahui maka,
sebagaimana menurut Entman, metode
selanjutnya adalah membuat empat
skema; yakni: Pertama, Define Problem
(pendefinisian
masalah),
yakni
bagaimana melihat peristiwa yang
dipahami oleh wartawan. Kedua,
diagnose
causes
(memperkirakan
masalah
atau
sumber
masalah)
merupakan element dari framing untuk
membingkai siapa yang dianggap
sebagai aktor dari suatu peristiwa.
Ketiga,
make
moral
judgement
(membuat pilihan moral), yakni elemen
framing
yang
dipakai
untuk
membenarkan/memberi
argumentasi
pada pendefinisian masalah yang sudah
dibuat.
Keempat,
treatment
recommendation
(menekankan
penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk
menilai apa yang dihendaki awak
redaksi.
HASIL PENELITIAN
Analisis Framing Pemberitaan Radar
Banten
Judul
berita:
Atut
Janjikan
Pembaruan di Banten, Senin 10
Oktober 2011
Berita ini merupakan hasil
liputan kegiatan kampanye Pemilukada
Gubernur Ratu Atut Chosiyah di dua
tempat di Tangerang di Desa Mekarsari,
Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang
dan Lapangan Cilenggang, Kecamatan
Serpong Kota Tangerang Selatan,
Minggu, 9 Oktober 2011.
Dalam skema analisis framing
Robert Etnman, dua berita di atas dapat
dilihat dari sudut :
Define

Ratu

Atut

Chosiyah
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Problem
(Pendefin
isian
Masalah)

Diagnose
Causes
(Memper
kirakan
Masalah/
Sumber
Masalah)
Make
Moral
Judgeme
nt
Membuat
Keputusa
n Moral)

menjanjikan pembaruan
di Provinsi Banten. Janji
pembaruan itu akan
diwujudkan
berupa
meneruskan 12 program
unggulan pembangunan,
seperti
pengembangan
infrastruktur
dan
kawasan,
peningkatan
pengelolaan sumber daya
alam,
ruang
dan
lingkungan
hidup,
peningkatan
peluang
usaha dan kesempatan
kerja,
peningkatan
aksebilitas
usaha
ekonomi
rakyat,
peningkatan
layanan
pendidikan dan kesehatan
yang terjangkau tetapi
tetap berkualitas serta
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
dan
aparatur
pemerintah
daerah.
Beredarnya isu kegagalan
Ratu Atut Chosiyah
dalam
memimpin
Provinsi Banten selama
lima tahun terakhir.

Isu itu tidak besar. Isu itu
dibantah sejumlah tokoh
seperti Ketua Dewan
Pembina Partai Golkar
Akbar Tanjung, Ketua
DPP Partai Golkar Ade
Komaruddin,
Sekjend
Partai Gerindra Ahmad
Muzani, Ketua DPP
Partai Hanura Akbar
Faisal dan anggota DPR
Dedi Gumelar.
Akbar
Tanjung
menekankan bahwa Ratu
Atut Chosiyah telah
berpengalaman sehingga
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memiliki
agenda
pembangunan
Banten
dan
bisa
membawa
Banten menjadi lebih
cepat
mencapai
kesejahteraan.
Dedi ‘Miing’ Gumelar
menekankan Ratu Atut
Chosiyah
dan
Rano
Karno
memiliki
pengalaman
politik
paling mumpuni dan
memiliki keberpihakan
kepada rakyat miskin.
dihimbau
Treatmen Masyarakat
untuk untuk memilih
t
Ratu
Atut
Recomme kembali
Chosiyah
sebagai
ndation
(Meneka gubernur Banten periode
nkan
2012-2017.
Penyeles
aian)
Berita ini dilengkapi foto A atau
foto headline yang bergambarkan
suasana kampanye Ratu Atut Chosiyah
bersama pendukungnya dan bersama
artis nasional Pasha Ungu dan tokohtokoh pengurus pusat partai politik.
Dalam pemberitaan, redaksi Radar
Banten terlihat sangat menyeleksi isu
dan penonjolan aspek-aspek realitas
utama yakni kampanye pasangan Ratu
Atut Chosiyah sebagai calon gubernur
Banten.
Terlihat dari seluruh isi teks
berita, narasumber yang ditonjolkan
berasal
dari
tim
pemenangan
Pemilukada Ratu Atut Chosiyah. Pada
teks berita, redaksi (wartawan/redaktur)
Radar Banten menggiring opini
keberhasilan Ratu Atut Chosiyah dalam
memimpin Pemerintah Provinsi Banten.
Opini keberhasilan kepemimpinan Ratu
Atut Chosiyah digambarkan dalam teks
berita di bawah ini adalah bahwa
masyarakat
mengapresiasi
kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah
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sebagai gubernur Banten. Dengan
penonjolan bertesebut, redaksi Radar
Banten menggiring opini agar pembaca
memberikan kesempatan kembali Ratu
Atut Chosiyah untuk menjadi gubernur
Banten kembali.
Judul berita: Atut Akan Bawa
Banten Lebih Maju, Minggu 16
Oktober 2011
Berita ini merupakan hasil
liputan kegiatan kampanye pasangan
calon gubernur dan wakil gubernur Ratu
Atut
Chosiyah-Rano
Karno
di
Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten
pada Sabtu, 15 Oktober 2011. Posisi
pemberitaan second headline halaman 1
lipatan atas dilengkapi foto A. Dalam
pemberitaan, redaksi Radar Banten
terlihat sangat menyeleksi isu dan
penonjolan aspek-aspek realitas utama
yakni kampanye pasangan Ratu Atut
Chosiyah sebagai calon gubernur
Banten.
Dalam skema analisis framing
Robert Etnman, dua berita di atas dapat
dilihat dari sudut :
Define
Problem
(Pendefinisian
Masalah)

Ratu Atut Chosiyah
berjanji
akan
membawa
Provinsi
Banten akan lebih
maju. Ke arah sana,
Ratu Atut Chosiyah
berjanji akan lebih
bekerja lebih keras
dan memberikan yang
terbaik bagi Banten.
Pembangunan
Provinsi
Banten
dinilai
mengalami
kemajuan
cukup
pesat. Itu dikarenakan
berkat
kemampuan
Ratu Atut Chosiyah
dalam
menyatukan
seluruh potensi yang
ada di Banten.
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Diagnose
Causes
(Memperkirak
an
Masalah/sumb
er masalah)

Make Moral
Judgement
Membuat
Keputusan
Moral)

Treatment
Recommendat
ion
(Menekankan
Penyelesaian)

Beredar
selebaran
gelap
yang
menyudutkan
Ratu
Atut Chosiyah dan
keluarga besar Ratu
Atut Chosiyah akan
ketidakmampuannya
dalam mengelola dan
melaksanakan
pembangunan
di
Provinsi Banten.
Selebaran gelap itu
merupakan
bagian
dari
fitnah
dan
merupakan
upaya
pihak-pihak
yang
tidak menginginkan
Banten
berjalan
kondusif. Masyarakat
diminta
menghiraukan
selebaran gelap dan
tidak
muda
terprovokasi
atas
gencarnya kampanye
hitam.
Sejumlah
tokoh
nasional
seperti
Jenderal
(Purn)
Wiranto dan Aburizal
Bakrie serta para artis
nasional
mengajak
masyarakat
untuk
memilih kembali Ratu
Atut
Chosiyah
sebagai
gubernur
Banten periode 20122017.

Terlihat dari seluruh isi teks
berita, narasumber yang ditonjolkan
berasal
dari
tim
pemenangan
Pemilukada Ratu Atut Chosiyah.
Kalimat-kalimat dalam teks berita pun
terlihat mengajak pembaca untuk
memilih pasangan Ratu Atut Chosiyah
pada hari pencoblosan Pemilukada
gubernur Banten. Untuk memperkuat
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berita, redaksi juga menampilkan
pernyataan Ketua Umum DPP Hanura
Jenderal (Purn) Wiranto. Seperti teks
berita di bawah ini:
“Wiranto
dalam
orasinya
menegaskan, selama ini Ratu Atut
Chosiyah sudah terbukti mampu
membawa Banten ke arah kemajuan.
Oleh karena itu, Atut harus melanjutkan
program pembangunan yang masih
belum dilaksanakan agar program
tersebut
berkesinambungan
untuk
rakyat Banten yang lebih sejahtera.
“Kemajuan Banten setelah menjadi
provinsi cukup pesat. Hal itu berkat
kepemimpinan Ibu Atut yang mampu
menyatukan semua potensi yang ada di
Banten. Dia merupakan sosok yang
tepat bagi daerah ini, karena tahu
tentang seluk beluk daerah Banten,”
kata Wiranto.
Judul berita: Janji-janji Cagub,
Kamis 6 Oktober 2011
Berita ini merupakan hasil
liputan kegiatan wartawan Radar
Banten pada kegiatan penyampaian visi
dan misi tiga pasangan calon
gubernur/wakil
gubernur
Provinsi
Banten pada sidang Paripurna Istimewa
DPRD Banten di gedung DPRD Banten
di Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota
Serang pada Rabu 5 Oktober 2011.
Dalam skema analisis framing
Robert Etnman, dua berita di atas dapat
dilihat dari sudut :

Define
Problem
(Pendefinisian
Masalah)

Terjadi saling klaim
keberhasilan
dan
kegagalan
dalam
terhadap
proses
pembangunan
di
Provinsi Banten. Di
satu sisi, Ratu Atut
Chosiyah mengklaim
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telah
melakukan
keberhasilan dalam
memimpin Banten.
Banyak
kemajuan
dan perubahan yang
telah terjadi selama
tujuh tahun terakhir.
Sementara Wahidin
Halim
mengklaim
Ratu Atut Chosiyah
telah gagal dalam
memimpin Banten.
Kemiskinan Banten
semakin meningkat,
posisi Indeks Prestasi
Manusia
Banten
menurun,
dan
pengangguran
terbuka
semakin
tinggi.
Hal serupa juga
diungkapkan calon
gubernur
Jazuli
Juwaeni, dimana dia
berpendapat
pembangunan
di
Banten
selama
periode 2005-2010
terbilang lamban dan
pertumbuhan
ekonomi
Banten
yang relatif rendah
dibandingkan
pertumbuhan
ekonomi
rata-rata
tingkat nasional.
Kampanye
Diagnose
Pemilukada gubernur
Causes
(Memperkiraka Banten
sudah
n
dimulai.
Pasangan
Masalah/sumb calon gubernur/wakil
er masalah)
gubernur
menyampaikan visi
dan
misi
dalam
Sidang
Paripurna
Istimewa
DPRD
Banten di gedung
DPRD Banten di
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Make Moral
Judgement
Membuat
Keputusan
Moral)

Treatment
Recommendati
on
(Menekankan
Penyelesaian)

Kawasan
Pusat
Pemerintahan
Provinsi
Banten
(KP3B).
Penyampaian sempat
tidak
kondusif
akibat
pendukung
pasangan
calon
gubernur/wakil
gubernur
berteriak
dari
balkon
paripurna.
Ketua
DPRD
meminta agar para
pendukung
menghormati
penyampaian
visi
dan misi pasangan
calon gubernur/wakil
gubernur Banten.
Setiap
pasangan
calon memiliki visi
dan misi yang samasama berjanji akan
menyejahterakan
masyarakat.

Pada berita ini, ‘posisi’ Radar
Banten melakukan seleksi berita dan
penonjoloan berita terhadap Ratu Atut
Chosiyah tidak terlalu terlihat. Semua
pasangan
calon
gubernur/wakil
gubernur ‘diberikan porsi’ sama oleh
redaksi Radar Banten. Wartawan
ataupun redaktur Radar Banten
menampilkan
dengan
seimbang
kandidat yang bersaing memperebutkan
posisi gubernur Banten.
Tidak seperti pada berita
berjudul “Atut Janjikan Pembaruan di
Banten” edisi Senin 10 Oktober 2011
atau berita “Atut Akan Bawa Banten
Lebih Maju” edisi Minggu 16 Oktober
2011, pemberitaan edisi ini, redaksi
Radar Banten menampilkan gambargambar pasangan calon gubernur/wakil
gubernur Banten dan boks misi yang
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akan diemban mereka ketika terpilih
sebagai Gubernur Banten.
Seleksi berita dan penonjolan
berita untuk memihak salah satu
kandidat pun terkesan ‘samar’. Realitas
informasi yang ditampilkan tidak
menonjolkan pada Ratu Atut Chosiyah.
Sehingga realitas yang disajikan tidak
berpeluang kepada Ratu Atut Chosiyah
untuk diperhatikan khalayak dan
mempengaruhi
khayalak
dalam
memahami ‘realitas buatan’.
Hal itu terlihat pada satu sisi
redaksi Radar Banten menampilkan
keberhasilan kepemimpinan Ratu Atut
Chosiyah sebagai gubernur Banten.
Akan tetapi di sisi lain, redaksi Radar
Banten juga menampilkan penilaian
Wahidin Halim atas ketidakberhasilan
pemerintah Provinsi Banten selama
kurun tujuh tahun terakhir di bawah
kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah.
Redaksi Radar Banten juga
menampilkan realitas lain bahwa
kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah
selama tujuh tahun tidak terlalu
berhasil. Provinsi Banten sebagai
provinsi yang memiliki peluang untuk
lebih maju, akan tetapi di bawah
kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah
tidak
berhasil
dicapai.
Angka
kemiskinan masih relatif tinggi, indeks
pembangunan
manusia
(IPM)
mengalami penurunan.
Sehingga pembaca tidak melihat
keberpihakan redaksi Radar Banten
terhadap Ratu Atut Chosiyah sebagai
calon gubernur yang patut dipilih pada
hari pencoblosan.
Judul Berita : “Atut-Rano Unggul;
WH juga Klaim Menang”, “Atut dan
WH Menang di Kandang, Jazuli
Kalah”,
“Pencoblosan
di
Leuwidamar, Kabupaten Lebak:
Suara Warga Baduy untuk AtutRano”, Minggu, 23 Oktober 2011
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Berita ini merupakan hasil
liputan khusus redaksi Radar Banten
pada
saat
proses
pencoblosan
Pemilukada gubernur Banten periode
2012-2017 yang digelar pada 22
Oktober 2011. Pada pemberitaan ini,
redaksi Radar Banten mengulas 1
halaman penuh pada halaman muka
(headline), yang disertai foto-foto calon
gubernur saat melakukan pencoblosan
di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
lokasi tempat tinggal mereka.
Dalam skema analisis framing
Robert Etnman, dua berita di atas dapat
dilihat dari sudut :
Define
Problem
(Pendefinisia
n Masalah)

Diagnose
Causes
(Memperkira
kan
Masalah/sum
ber masalah)

Proses
pencoblosan
suara
Pemilukada
Gubernur
Banten
dimenangi Ratu Atut
Chosiyah.
Perolehan
suara
Ratu
Atut
Chosiyah unggul di
tujuh
dari
delapan
kabupaten/kota
yang
ada di Banten, sehingga
Ratu Atut Chosiyah
keluar
sebagai
pemenang
pada
Pemilukada gubernur
Banten periode 20122017.
Tiga lembaga survei
yakni Lingkaran Survei
Indonesia
(LSI),
Konsultan
Citra
Indonesia
(KCI),
Jaringan
Suara
Indonesia
(JSI)
mengeluarkan
pernyataan resmi bahwa
Ratu Atut Chosiyah
unggul
sebagai
pemenang Pemilukada
gubernur
Banten,
berdasarkan
penghitungan
cepat
yang dilakukan mereka.
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Pada
penghitungan
suara cepat, Ratu Atut
Chosiyah
yang
berdampingan
Rano
Karno menang mutlak
terhadap
lawan
politiknya
yakni
Wahidin
Halim-Irna
Narulita dan Jazuli
Juwaini-Makmun
Muzakki.
bisa
Make Moral Masyarakat
memberikan
selamat
Judgement
(Membuat
kepada
Ratu
Atut
Keputusan
Chosiyah-Rano Karno
Moral)
yang keluar sebagai
pemenang Pemilukada
gubernur Banten dan
dipastikan Ratu Atut
Chosiyah
kembali
menjadi
gubernur
Banten periode 20122017.
Pasangan
calon
Treatment
Recommenda gubernur/wakil
gubernur Banten beserta
tion
(Menekankan masyarakat
diminta
Penyelesaian sabar
agar
tetap
)
menunggu hasil akhir
perolehan
suara
berdasarkan rapat pleno
KPU Banten, yang
merupakan keputusan
resmi
dan
bisa
dipertanggungjawabkan
.
Berita ini semakin menarik
ketika redaksi Radar Banten menyertai
grafis perolehan suara sementara di
sejumlah kabupaten/kota dan grafis
hasil penghitungan cepat sejumlah
lembaga survei seperti Lingkaran Survei
Indonesia (LSI), Konsultan Citra
Indonesia (KCI), Jaringan Suara
Indonesia (JSI), dan Akurasi Survei
Indonesia (ASI). Dalam grafis itu
ditulis, dari empat lembaga survei,
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hanya
ASI
yang
menyebutkan
perolehan suara Ratu Atut ChosiyahRano Karno kalah dengan Wahidin
Halim-Irna
Narulita.
Sedangkan
lembaga survei LSI, KCI dan JSI
menyatakan perolehan suara Ratu Atut
Chosiyah-Rano
Karno
unggul
dibandingkan dengan pasangan calon
gubernur/wakil gubernur lainnya. Data
perolehan penghitungan cepat itu antara
lain :
1. Lingkaran Survei Indonesia:
Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno
50,3 %, Wahidin Halim-Irna
Narulita 38,07 %, Jazuli
Juwaini-Makmun
Muzakki
11,89 %.
2. Konsultan
Citra
Indonesia
(KCI): Ratu Atut ChosiyahRano Karno 50,36 %, Wahidin
Halim-Irna Narulita 37,98 %,
Jazuli
Juwaini-Makmun
Muzakki 11,66 %.
3. Jaringan Suara Indonesia (JSI):
Ratu Atut Chosiyah-Rano karno
49,88 %, Wahidin Halim-Irna
Narulita 38,59 %, Jazuli
Juwaini-Makmun
Muzakki
11,53 %.
4. Akurasi Survei Indonesia (ASI):
Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno
39,14 %, Wahidin Halim-Irna
Narulita 52,19 %, Jazuli
Juwaini-Makmun Muzakki 8,71
%.
Di
dukung
data-data
kemenangan,
seleksi berita dan
penonjolan berita untuk memihak salah
satu kandidat terlihat. Data-data yang
ditampilkan adalah data-data yang
mendukung keunggulan perolehan suara
Ratu Atut Chosiyah dalam proses
pencoblosan Pemilukada gubernur 22
Oktober 2011. Dari empat angle berita
yang disajikan pada halaman muka,
redaksi Radar Banten menyajikan tiga
angle yang menunjukkan kemenangan
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Ratu Atut Chosiyah sebagai gubernur
Banten. Tiga angle berita itu adalah
“Atut-Rano Unggul; WH juga klaim
Menang”, “Atut dan WH Menang di
Kandang, Jazuli Kalah”, dan “Suara
Baduy untuk Atut-Rano”.
Sedangkan satu angle berita
yakni “Kurang Antusias”, penonjolan
tidak tentara. Dalam pemberitaan ini
juga ditampilkan data-data kemenangan
Wahidin Halim-Irna Narulita disertakan
narasumber-narasumber
pendukung
Wahidin Halim-Irna Narulita.
Seleksi berita dan penonjolan
berita untuk memihak salah satu
kandidat semakin terlihat jelas ketika
redaksi Radar Banten menurunkan
berita banner bawah dengan judul,
“Pencoblosan
di
Leuwidamar,
Kabupaten Lebak; Suara Warga Baduy
untuk Atut Rano”. Seperti pada teks
berita di bawah ini:
“Masyarakat
Baduy
di
Kecamatan
Leuwidamar,
Kabupaten Lebak, memberikan
hak politiknya, Sabtu (22/10).
Mereka akhirnya memberikan
suara kepada pasangan Ratu
Atut Chosiyah-Rano Karno.
Berdasarkan
gasul
penghitungan
di
TPS
1
Kampung Kadu Ketug, Desa
Kaenkes, pasangan nomor urut
1 yakni Ratu Atut ChosiyahRano Karno unggul telak. Atut
Rano meraih 364 suara,
kemudian
disusul
Wahidin
Halim-Irna Narulita 70 suara,
dan Jazuli Juwaini Makmun
Muzakki 4 suara. Di TPS II,
Kampung Kadu Jangkung, AtutRano kembali unggul telak yakni
243 suara, Wahidin Halim-Irna
Narulita 38 suara dan JazuliMakmun Muzakki 4 suara”.
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Dari teks berita yang dijelaskan
di atas, realitas informasi yang
ditampilkan menonjolkan pada Ratu
Atut Chosiyah sebagai pemenang
Pemilukada gubernur Banten. Sehingga
realitas yang disajikan kepada khalayak
dapat
memengaruhi
pemahaman
‘realitas buatan’ bahwa Ratu Atut
Chosiyah adalah pemenang Pemilukada
gubernur Banten pada 22 Oktober 2011.
Judul Berita: “MK Kukuhkan AtutRano; Segera Dilantik sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur”,
Rabu 23 November 2011 dan
“Menerima dengan Ikhlas”, Rabu 23
November 2011.
Kedua berita tersebut menjadi
headline Harian Umum Radar Banten
pada 23 November 2014, sehari setelah
keputusan
Mahkamah
Konstitusi
mengukuhkan kemenangan pasangan
Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno
sebagai gubernur dan wakil gubernur
Banten terpilih periode 2012-2017.
Pada Proses Pemilukada Banten
2011 ini, Ratu Atut Chosiyah
berpasangan dengan Rano Karno
dengan nomor urut 1 memperoleh suara
sah 2.136.035 suara atau 49,64 persen.
Sementara itu, dua rivalnya yakni
Wahidin Halim-Irna Narulita dengan
pasangan nomor urut 2 memperoleh
suara 1.674.957 suara atau 38,93 persen
dan Jazuli Juwaeni-Makmun Muzakki
nomor urut 3 yang hanya memperoleh
491.432 suara atau 11,42 persen.
Dalam skema analisis framing Robert
Etnman, dua berita di atas dapat dilihat
dari sudut :
Define
Problem
(Pendefinisian
Masalah)

Mahkamah
Konstitusi
mengukuhkan
pasangan Ratu Atut
Chosiyah-Rano
Karno
pada
Pemilukada Provinsi
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Banten 2011. Dalam
keputusan
sidang
Sengketa
Pemilukada
Gubernur
Banten
2011 pada Selasa 22
November,
para
hakim Mahkamah
Konstitusi
bersepakat
untuk
menolak
mengukuhkan
kemenangan
Pasangan Ratu Atut
Chosiyah dan Rano
Karno
pada
Pemilukada
2011
lalu. Keputusan ini
disambut
gembira
oleh keluarga besar
Ratu Atut Chosiyah
beserta
pendukungnya.
Awal
November
Diagnose
2011, dua pasangan
Causes
(Memperkirak calon
gubernur
an
Banten
yakni
Masalah/sumb Wahidin Halim-Irna
er masalah)
Narulita,
Jazuli
Juwaeni-Makmun
Muzakki dan satu
pasang bakal calon
gubernur
Banten
jalur
independen
yang tidak lolos
verifikasi
mengajukan gugatan
Pemilukada
ke
Mahkamah
Konstitusi. Langkah
ini ditempuh untuk
mendiskualifikasi
pasangan
calon
gubernur Ratu Atut
Chosiyah-Rano
Karno pada proses
Pemilukada lantaran
dinilai
melakukan
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Make Moral
Judgement
Membuat
Keputusan
Moral)

Treatment
Recommendat
ion
(Menekankan
Penyelesaian)

kecurangan.
Ketua
Mahkamah
Konstitusi Mahfud
MD
menegaskan
menolak
semua
gugatan
yang
diajukan oleh dua
pasangan
calon
gubernur dan satu
pasangan
bakal
calon gubernur jalur
independen. Amar
Putusan penolakan
gugatan
ini
ditempuh
setelah
proses persidangan
hampir dua pekan.
Ketua
Mahkamah
Konstitusi Mahfud
MD
menegaskan,
gugatan
yang
diajukan oleh dua
pasangan
calon
gubernur dan satu
pasangan
bakal
calon gubernur jalur
independen
tidak
tepat.
Pasangan
calon
gubernur
Wahidin Halim-Irna
Narulita dan Jazuli
Juwaeni-Makmun
Muzakki
diminta
menerima
secara
iklas Amar Putusan
Mahkamah
Konstitusi, sehingga
tidak
terjadi
perpecahan
antar
pasangan
calon
gubernur/wakil
gubernur.

Pada berita ini, Radar Banten ini
menekankan bahwa Ratu Atut Chosiyah
masih tangguh dan mampu menjadi
pemenang Pemilukada meskipun dua
pesaingnya mengadukan gugatan ke
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Mahkamah Konstitusi. Penekanan itu
semakin menguat ketika ditunjukan foto
Headline (foto A) Ratu Atut Chosiyah
dan Rano Karno yang tengah
bergandengan tangan sebagai tanda
keberhasilan
sidang-sidang
di
Mahkamah Konstitusi.
Untuk memperkuat pesan yang
disampaikan,
Radar
Banten
memperkuat berita dengan grafis beruba
simbol keputusan Mahmakah Konstitusi
dan tiga tabel yang berisi point-point
keputusah Mahkamah Konstitusi yang
mengukuhkan Ratu Atut Chosiyah
menjabat kembali sebagai Gubernur
Provinsi Banten.
Analisis Framing Kabar Banten
Judul berita: “Menghadapi Masa
Kampanye; Surya Paloh Jurkam
WH-Irna”, edisi 16 September 2011.
Berita ini merupakan hasil
liputan wartawan Kabar Banten tentang
rencana kampanye terbuka yang digelar
Komisi Pemilihan Umum Banten
tanggal 5-18 Oktober 2011. Dimana
pada teks berita tersebut direncanakan
Ketua Umum Organisasi Masyarakat
Nasional Demokrat (Nasdem) Surya
Paloh
akan
menghadiri
agenda
kampanye terbuka pasangan Wahidin
Halim-Irna Narulita.
Dalam skema analisis framing Robert
Etnman, dua berita di atas dapat dilihat
dari sudut :
Mekanisme
kampanye
di
Provinsi
Banten
bersifat pragmatis
dan
jauh
meninggalkan
materi-materi
perubahan.
Kampanye
Diagnose
Pemilukada
di
Causes
(Memperkiraka Banten hanya diisi
n
dengan
retorikaDefine
Problem
(Pendefinisian
Masalah)
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Masalah/sumbe retorika
kosong
r masalah)
atau pola-pola “adu
citra”.
Sehingga
menjadi
ajang
pembodohan
masyarakat.
Dengan kehadiran
Make Moral
Kehadiran
Ketua
Judgement
Membuat
Umum
Nasional
Keputusan
Demokrat
(Nasdem)
Moral)
diharapkan budaya
kampanye nantinya
bisa
mulai
mengkonsentrasika
n pada masalahmasalah
tematis
dan
menggeser
cara-cara
pragmatisme
dangkal.
Dengan kehadiran
Treatment
Ketua
Recommendati kehadiran
Umum
Nasional
on
(Menekankan
Demokrat
Surya
Penyelesaian)
Paloh akan terjadi
perubahan
paradigma
masyarakat
dan
akan
menjadi
pendidikan politik
masyarakat
Provinsi Banten.
Penonjolan
dan
seleksi
narasumber sangat terlihat pada berita
ini. Kabar Banten hanya menampilkan
narasumber yang berpihak kepada calon
gubernur Banten Wahidin Halim,
notabene rival politik Ratu Atut
Chosiyah. Narasumber yang ditonjolkan
adalah Ketua DPW Provinsi Banten
Nasdem H. Sam Rachmat. Penonjolan
narasumber Ketua DPW Provinsi
Banten Nasdem H. Sam Rachmat
membawa
pesan
bahwa
jargon
perubahan yang diusung Wahidin Halim
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pada Pemilukada Banten dapat diterima
oleh masyarakat (pemilih).
Judul berita: “Nasdem Kecam
Timses Atut-Rano; Menyeret-nyeret
Independensi Surya Paloh”, 23
September 2011.
Berita ini merupakan hasil
liputan wartawan Kabar Banten soal
lanjutan penolakan Tim Sukses Ratu
Atut
Chosiyah
yang
menolak
menghadiri debat terbuka calon
gubernur/wakil gubernur Banten di
studio Metro TV. Dalam keputusannya,
panitia pelaksana pemilu, KPUD
Banten, memilih stasiun Metro TV
untuk dijadikan debat terbuka calon
gubernur/wakil gubernur Banten.
Rencana ini ditentang oleh Tim Sukses
Ratu Atut Chosiyah lantaran pemilik
Metro TV Surya Paloh merupakan
pendiri Organisasi dan Partai Politik
Nasional Demokrat (Nasdem), yang
notabene mendukung Wahidin Halim
pada Pemilukada gubernur Banten.
Alasan Tim Sukses Ratu Atut Chosiyah,
Metro TV tidak akan bersikap netral
dalam pelaksanaan debat terbuka calon
gubernur/wakil
gubernur
Banten
tersebut.
Pada berita ini, penilaian Tim
Sukses Ratu Atut Chosiyah yang
meragukan independensi Surya Paloh
mendapatkan kecaman dari para kader
Nasdem. Dalam skema analisis framing
Robert Etnman, dua berita di atas dapat
dilihat dari sudut :

Define
Problem
(Pendefinisian
Masalah)

Kecaman
terhadap Tim
Sukses Ratu Atut
Chosiyah oleh
pengurus
Organisasi
Masyarakat
(Ormas) Nasional
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Demokrat
(Nasdem) yang
direpresentasikan
Ketua DPW
Nasdem Banten
H. Sam Rachmat.
Tim Sukses Ratu
Diagnose
Atut Chosiyah
Causes
(Memperkiraka meragukan sikap
n
netralitas stasiun
Masalah/sumbe Metro TV sebagai
r masalah)
media massa
lantaran sang
pemiliknya, Surya
Paloh, merupakan
Ketua Umum
DPP Nasional
Demokrat.
Keraguan
netralitas itu
berujung pada
rencana
penolakan Ratu
Atut Chosiyah
untuk menghadiri
debat terbuka
yang
diselenggarakan
KPU Banten.
Nasional
Make Moral
Demokrat menilai
Judgement
Membuat
keraguan akan
Keputusan
sikap netralitas
Metro TV yang
Moral)
dikait-kaitkan
dengan Nasional
Demokrat
merupakan
bagian dari
pembunuhan
karakter dan
sebagai intervensi
serta penodaan
independensi
media massa.
Karena itu,
Nasdem meminta
pertanggungjawa
Jurnal Communication Vol.5 No.1 April 2014

Treatment
Recommendati
on
(Menekankan
Penyelesaian)

ban Tim Sukses
Ratu Atut
Chosiyah yang
telah meragukan
sikap netralitas
Metro TV dan
enggan
menghadiri debat
terbuka calon
gubernur/wakil
gubernur Banten
yang
diselenggarakan
KPU Banten.
Nasdem menilai
debat terbuka
kandidat gubernur
Banten periode
2012-2017
menjadi sangat
penting. Karena
melalui debat
kandidat,
nantinya bisa
menjadi
rekomendasi bagi
semua pihak siapa
sesungguhnya
calon pemimpin
Provinsi Banten

Pada berita ini, redaksi Kabar
Banten menekankan bahwa tim sukses
Ratu Atut Chosiyah salah kaprah dan
patut dipertanyatakan. Penyeleksian
berita yang hanya bersumber pada
Ketua DPW Nasdem H. Sam Rachmat
terlihat jelas bahwa redaksi Kabar
Banten ingin menonjolkan bahwa Ratu
Atut Chosiyah tidak layak dipilih
lantaran tidak memiliki kemampuan
dalam debat terbuka yang disiarkan di
stasiun televisi.
Sehingga pesan terakhir pada
berita yang ditonjolkan redaksi Kabar
Banten
adalah
calon
gubernur
(incumbent) Ratu Atut Chosiyah tidak
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layak terpilih kembali pada Pemilukada
gubernur Banten periode 2012-2017.
Judul
berita:
“Hari
Pertama
Kampanye, Artis Ibu Kota Ramaikan
Kampanye,” 27 September 2011.
Berita ini merupakan liputan
wartawan Kabar Banten terhadap
rencana kampanye terbuka Pemilukada
gubernur Banten yang digelar tanggal 518 Oktober 2011. Pada teks berita ini,
redaksi Kabar Banten menampilkan
narasumber dari tiga pasangan calon
yang bertarung pada Pemilukada
gubernur Banten. Teks berita yang
disajikan mencakup rencana-rencana
pelaksanaan kampanye terbuka yang
akan diisi juru kampanye tingkat
nasional dan artis-artis ibu kota.
Dalam skema analisis framing
Robert Etnman, dua berita di atas dapat
dilihat dari sudut :
Selain tokoh
nasional,
pelaksanaan
kampanye terbuka
akan turut
dimeriahkan para
artis ibu kota.
Diagnose Causes Masing-masing
(Memperkirakan kandidat akan
Masalah/sumber menampilkan artis
masalah)
ibu kota pada
pelaksanaan
kampanye terbuka
untuk menarik
minat pemilih.
Artis ibu kota dan
Make Moral
tokoh nasional
Judgement
Membuat
diharapkan dapat
menarik perhatian
Keputusan
Moral)
calon pemilih untuk
turut serta
meramaikan
pelaksanaan
kampanye terbuka
Define Problem
(Pendefinisian
Masalah)
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Treatment
Recommendation
(Menekankan
Penyelesaian)

pasangan calon
gubernur/wakil
gubernur.
Dengan
mengundang artis
ibu kota, pada tim
sukses pasangan
calon
gubernur/wakil
gubernur akan
mampu
memanfaatkan
seluruh lokasi
kampanye yang
ditelah ditetapkan
KPU Banten secara
maksimal.

Pada
analisis
framing,
penekanan dan penonjolan berita
tersebut cukup terlihat. Berbeda dengan
Radar Banten yang sering kali
menempatkan narasumber-narasumber
dari kubu Ratu Atut Chosiyah berada di
awal. Akan tetapi pada berita ini,
narasumber dari Ratu Atut Chosiyah
ditempatkan di paling akhir berita.
Penonjolan juga terlihat ketika
redaksi Kabar Banten menambahkan
grafis berupa boks jadwal kampanye
berserta artis penghibur. Pada boks
tersebut, hanya dua pasangan calon saja
yakni Jajuli-Muzzaki dan Wahidin
Halim-Irna Narulita yang ditampilkan
jadwal kampanye terbuka berserta artis
ibu
kota
penghibur
kampanye.
Diketahui, dua pasangan calon gubernur
tersebut merupakan rival dari Ratu Atut
Chosiyah pada momentum Pemilukada
gubernur Banten.
Perbandingan Framing Radar Banten
dan Kabar Banten
Pembahasan ini menunjukkan
bagaimana peristiwa yang sama bisa
dimaknai dan didefinisikan berbeda.
Pada kasus politik kekeluargaan di
Banten selama proses Pemilukada di
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Banten, antara Radar Banten dan Kabar
Banten memiliki definisi dan cara
pandang yang berbeda.
Radar Banten mendefinisikan
kasus ini sebagai masalah politik.
Persoalan dilihat bukan pada siapa yang
salah atau yang benar. Akan tetapi
persoalan dilihat kemampuan politik
dalam mengelola daya yang ada di
Provinsi Banten. Dalam frame Radar
Banten, Ratu Atut Chosiyah memiliki
kemampuan politik dan pengalaman
dalam mengelola sumber daya yang
dimiliki
Provinsi
Banten
untuk
melakukan pembangunan di wilayah
ini. Kemampuan politik ini membuat
Ratu
Atut
Chosiyah
berhasil
meningkatkan pembangunan Provinsi
Banten pasca-dimekarkan dari Provinsi
Jawa Barat. begitu pula figur-figur yang
berasal dari klan keluarga Ratu Atut
Chosiyah.
Dengan
kemampuan
finansial, sumber daya networking dan
sumber daya politik, figur-figur dari
klan keluarga Ratu Atut Chosiyah
berhasil menduduki posisi kepala
daerah.
Sebaliknya
Kabar
Banten,
melihatnya bukan sebagai masalah
politik tetapi masalah moral. Bagaimana
pun seorang kepala daerah harus
memiliki
keberhasilan
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat. Selama tujuh tahun
memimpin Banten, Kabar Banten
menilai
provinsi
Banten
tidak
mengalami perubahan yang signifikan.
Proses
pembangunan
infrastruktur
berjalan lamban, angka kemiskinan
relatif masih tinggi dan kesenjangan
sosial
dan
ekonomi.
Untuk
mengatasinya maka dibutuhkan figur
baru untuk memimpin Banten.
Meski
tidak
menentang
keberadaan politik kekeluargaan yang
didominasi klan keluarga Ratu Atut
Chosiyah, namun selama proses
Pemilukada Banten, pemberitaan Kabar
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Banten lebih cenderung mengajak
warga secara halus menolak politik
kekeluargaan. Ajakan itu dicontohkan
Kabar Banten dengan menampilkan
figur-figur
pembaru
yang
akan
menggantikan Ratu Atut Chosiyah
sebagai gubernur Banten.
Elemen Radar
Banten

Kabar
Banten

Frame

Kepemimpin
an Ratu Atut
Chosiyah
Sudah Bagus
dan Patut
Dilanjutkan.

Harus Ada
Perubahan
di Banten

Identifi
kasi
Masala
h

Masalah
politik

Masalah
Moral

Sumber
Masala
h

Adanya
black
campaign
yang
menjatuhkan
posisi
kredibilitas
Ratu Atut
Chosiyah
sebagai
gubernur
Banten.

Ratu Atut
Chosiyah
merupakan
penyebab
mandegnya
pembangun
an di
Banten.

Keputu
san
Moral

Ratu Atut
Chosiyah
boleh
kembali
menjadi
gubernur
Banten

Harus ada
figur baru
untuk
menggantik
an Ratu
Atut
Chosiyah
sebagai
gubernur.

KESIMPULAN
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Pada penelitian ini, kemenangan
Ratu Atut Chosiyah dalam meraih
posisi kepala daerah di Banten tidak
luput dari proses konstruksi sosial
media massa, khususnya media cetak.
Dari dua media massa cetak yang
diteliti peneliti, masing-masing Radar
Banten dan Kabar Banten, menyiratkan
adanya keberpihakan media massa cetak
tersebut
terhadap
masing-masing
kandidat gubernur Banten.
Berita-berita yang diturunkan Radar
Banten lebih menonjolkan keunggulan
Ratu Atut Chosiyah untuk kembali
melanjutkan estafeta kepemimpinannya
pada lima tahun ke depan. Pemilihan
narasumber, penempatan teks berita,
grafis dan foto menyebutkan posisi Ratu
Atut Chosiyah lebih dikedepankan
daripada kandidat lain. Sehingga
terbangun konstruksi sosial di alam
pikiran calon pemilih di Banten.
Sebaliknya, Kabar Banten pada
penelitian ini lebih menonjolkan beritaberita dari lawan politik Ratu Atut
Chosiyah. Hal itu terlihat dari analisis
framing beberapa teks berita yang
diturunkan Kabar Banten. Proses
seleksi narasumber para wartawan dan
redaktur Kabar Banten lebih pada
orang-orang yang notabene mendukung
pasangan
calon
gubernur/wakil
gubernur Wahidin Halim dan Jazuli
Juwaeni, yang notabene rival politik
Ratu Atut Chosiyah. Penempatan teks
berita hasil wawancara, grafis, boks dan
foto lebih ditonjolkan rival politik Ratu
Atut Chosiyah. Sehingga terjadi
konstruksi sosial media massa pada
berita-berita yang diterbitkan Kabar
Banten.
Sehingga kita dapat
menganalisis, rivalitas pada Pemilukada
gubernur Banten tidak hanya terjadi
pada para kandidat gubernur/wakil
gubernur saja. Akan tetapi rivalitas juga
terjadi pada media massa khususnya
media massa cetak.
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PEREMPUAN INDONESIA DALAM BINGKAI MEDIA MASSA

ABSTRACT
One of the roles of the mass media is to inform. It means that its main function is to retell many
events or histories to its audience. In retelling these events mass media constructs many
realities to become a meaningful story. Therefore, all mass media contens are constructed
realities. The most interesting topic, especially for women’s media, such as women’s magazine,
is career women. This paper tried to examine how career women or successful women are
presented in woman transnational magazine in Indonesia. The writer used constructivist
paradigm to understand how successful women are described on Profile Section in
transnational women’s magazine Her World Indonesia. Since Her World is categorized as a
modern magazine, the writer assumed that it brought modern values. By using the Halliday and
Hassan model of analysis or social semiotic analysis, the findings showed that Her World’s
criteria of prominent woman is a woman who works outside, has a bright career, and well-paid.
But she is still concerned with her family and she is always referring her achievement to the
support of her husband or her father.
Key words: transnational magazine, successful women, and media contruction of reality
PENDAHULUAN
Komunikasi massa merupakan
proses penciptaan makna yang dibagi (a
process of creating shared meaning) antara
media massa dengan audiensnya (Baran,
2010:6). Media massa adalah media yang
mempunyai sasaran khalayak massa. Media
massa terdiri atas berbagai media, seperti
suratkabar, majalah, tabloid, dan radio,
televisi, dan media online.
Menurut
Dominick
(dalam
Ardianto dan Erdinaya, 2005:15-27),
komunikasi massa memiliki fungsi antara
lain: penafsiran, transmisi nilai-nilai,
mempengaruhi, memanipulasi lingkungan,
dan meyakinkan, menganugerahkan status,
dan membius (narkotisasi).
Tugas
media
massa
adalah
menceritakan kembali peristiwa-peristiwa
atau kejadian-kejadian. Dengan kata lain
media massa bekerja mengkonstruksikan
berbagai realitas yang ada hingga menjadi
cerita atau wacana yang bermakna. Karena
itu, seluruh isi media massa merupakan
realitas yang telah dikonstruksikan dalam
bentuk yang bermakna (Badara, 2012:8).
Untuk mengkonstruksikan realitas
ini media massa menggunakan bahasa.
Bahasa merupakan unsur utama dalam
proses konstruksi realitas. Proses konstruksi
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realitas ini dimulai ketika seorang
konstruktor
(wartawan
atau
editor)
melakukan
tugasseorang
konstruktor.
Dalam tahap ini dilakukan konseptualisasi
atas suatu objek yang dipersepsi.
Kemudian, dilakukan langkah eksternalisasi
terhadap hasil proses perenungan secara
internal melalui pernyataan-pernyataan.
Untuk itu digunakan bahasa sebagai sarana
untuk membuat pernyataan. Karena itu,
tidak ada berita tanpa bahasa.
Dalam media massa, bahasa tidak
hanya sekadar alat untuk menggambarkan
realitas tetapi juga dapat menentukan
gambaran mengenai suatu realitas yang
akan muncul dalam benak audiens (DeFleur
dan Ball-Rokeach, 1989:265). Media massa
juga memiliki berbagai cara untuk
mempengaruhi
bahasa
dan
makna:
mengembangkan kata-kata baru beserta
makna asosiatifnya; memperluas makna
dari istilah-istilah yang ada; mengganti
makna lama sebuah istilah menjadi makna
baru; memantapkan konvensi makna yang
telah ada dalam suatu sistem bahasa.
Penggunaan
bahasa
untuk
menggambarkan para wanita yang dianggap
tokoh juga dilakukan oleh pengelola
majalah wanita dan koran mingguan.
Majalah wanita yang dikelola oleh dan
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ditujukan untuk kaum wanita secara teratur
menampilkan sejumlah perempuan yang
dianggap berhasil dalam pekerjaan atau
kariernya. Demikian pula dalam koran
mingguan yang lebih banyak menjalani
fungsinya sebagai sarana hiburan.Para
perempuan yang ditampilkan dalam media
massa adalah mereka yang dianggap sukses
secara materi dan dapat dikelompokkan ke
dalam
lingkungan
sosialita.
Kaum
perempuan di pedesaan yang bekerja keras
sebagai petani, peladang, buruh pabrik tidak
pernah ditampilkan oleh media massa.
Karena itu, di balik tujuannya menampilkan
kaum perempuan sukses, sebetulnya media
juga menciptakan kelas sosial dan identitas
tertentu pada mereka.
Dalam
penelitiannya
bertajuk
“Indonesian Women’s Magazines as an
Ideological Medium”, Tomagola (1990)
menyimpulkan bahwa media, khususnya
majalah wanita sering menyebut perempuan
sebagai ratu rumah tangga. Sebagai ratu
rumah tangga, wanita memiliki fungsi yang
terbagi dalam lima hal pokok: “pigura”
(kesehatan dan kecantikan), “pilar”
(pengelolaan keluarga dan rumah tangga),
“peraduan” (masalah seksual dalam
perkawinan), pinggan (masak-memasak),
dan “pergaulan” (etika dan tata cara
pergaulan di rumah dan masyarakat).
Temuan Tomagola ini sejalan
dengan aturan pemeritah Orde Baru tentang
“Panca pendamping suami; 2. Wanita
sebagai ibu yang melahirkan generasi baru;
3. Wanita sebagai pendidik anak; 4. Wanita
sebagai pengurus rumah tangga; 5.Wanita
sebagai anggota masyarakat
Mediamassa ketika itu ikut
berperan menyebarkan ideologi dominan
tentang perempuan seperti yang digariskan
pemerintah Orde Baru, yaitu “budaya ikut
suami” atauperempuan
Orde Baru telah berganti menjadi
Orde reformasi pada tahun 1998.
Bagaimanakah
gambaran
perempuan
Indonesia di media massa, seperti majalah
wanita atau koran minggu? Tulisan ini
mencoba mengkaji perempuan dalam
bingkai media massa, Untuk itu penulis
memilih majalah transnasional Her World
Indonesia, tepatnya rubrik Her World
Interview yang memuat wawancara dengan
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perempuan-perempuan yang sukses dalam
karier.
KERANGKA TEORI
1. Majalah
Menurut Rivers dkk. (2003:109),
majalah modern muncul sebagai media
massa, terutama karena peranannya sebagai
penghubung sistem pemasaran. Selama
bertahun-tahun
majalah
mampu
merangkum aneka selera kepentingan yang
luas. Sebagian besar majalah umumnya
terfokus pada kelompok khalayak yang
lebih homogen (khusus). Dengan berfokus
pada khalayak khusus, maka majalah
mampu meraih khalayak dari berbagai kelas
sosial dengan pendapatan tertentu.
Majalah telah mengungguli media
lainnya dengan inovasi yang sangat berarti
dalam jurnalisme, periklanan, dan sirkulasi.
Inovasi ini mencakup laporan investigasi,
profil tokoh secara lengkap, dan foto
jurnalisme (Vivian, 2008:109).
Majalah juga menjadi pelopor
penulisan
profil
personalitas
yang
mendalam. Pada tahun 1920-an Harold
Ross dari New Yorker mulai mendesak
penulisnya
untuk
meliput
secara
menyeluruh, merupakan sesuatu yang baru
dalam jurnalisme pada waktu itu. Mereka
banyak mewawancarai berbagai sumber di
luar tokoh yang ditulis. Dengan demikian
tulisan mengenai tokoh tersebut memiliki
berbagai perspektif.
Majalah yang memiliki jumlah
halaman banyak, memasukkan lebih banyak
unsur visual ke dalam lembaranlembarannya. Gilbert Grosvenor dari
National
Geographic
memulai
memasukkan gambar peta rute ke Kutub
Selatan pada terbitan majalah tersebut tahun
1899. Sejak itu National Geographic
menjadi majalah yang berorientasi visual.
Selain itu, ada juga majalah Life yang
mengedepankan foto jurnalisme pada tahun
1930.
Di pasaran kita dapat menemukan
berbagai jenis majalah. Salah satunya
adalah majalah 1828. Pelopornya adalah
Sarah Josepha Hale yang menerbitkan
Ladies Magazine yang kemudian menjadi
Godey’s Lady’s Book. Tradisi majalah ini
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tetap dipertahankan hingga sekarang
meskipun banyak pesaingnya.
Di Indonesia majalah perempuan
mulai dikembangkan sebagai bisnis sejak
tahun 1972. Pelopornya adalah majalah
Femina. Majalah Femina terus bertahan
hingga sekarang. Sejak era Reformasi tahun
1998, majalah perempuan nasional mulai
mendapat
saingan
dari
majalah
transnasional. Majalah transnasional ialah
majalah franchiseyang terbit di Indonesia
dan menggunakan bahasa Indonesia.
Majalah perempuan transnasional pertama
di Indonesia adalah Cosmopolitan (Sen dan
Hill, 2000:76). Majalah baru ini mula-mula
menggunakan izin penerbitan majalah
kesehatan Higina yang tengah mengalami
kesulitan keuangan. Majalah ini dimodali
oleh harian sore Suara Pembaruan dan
pemegang franchise Hard Rock Café
Indonesia. Kini, majalah Cosmopolitan
dipegang sepenuhnya oleh kelompok Mugi
Rekso Abadi (MRA) yang telah
berkembang sebagai kelompok usaha
penerbitan majalah transnasional. Selain
Cosmopolitan, majalah franchise lainnya
adalah Female dan Her World.
2. Gender dan Feminisme
Selama ini kebenaran sering
diidentikkan dengan kebiasaan.Segala
sesuatu dianggap benar jika telah menjadi
kebiasaan dalam masyarakat. Padahal
kebiasaan tidak selamanya merupakan
kebenaran (Ardianto dan Q-Anees,
2007:183). Misalnya, banyak perempuan
yang bekerja di rumah atau menjadi ibu
rumah tangga. Kondisi ini bukanlah suatu
kebenaran, melainkan suatu kebiasaan
dalam masyarakat.
Menurut pandangan feminis, kodrat
perempuan bekerja di rumah bukanlah
suatu hal yang bersifat alamiah, melainkan
sesuatu yang dikonstruksikan. Pandangan
yang
berpandangan
bahwa
tempat
perempuan adalah di dalam rumah (ranah
domestik) merupakan pandangan yang
dibudayakan oleh kelompok laki-laki
(patriarkhi). Karena itu, kaum feminis
menggugat untuk melakukan kesetaraan
posisi perempuan di ruang publik.
Menurut Fakih (2001:8-9), bagi
para feminis, sesuatu yang bersifat kodrati
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adalah segala hal yang dibawa sejak lahir
dan tidak dapat diubah. Misalnya, jenis
kelamin. Perempuan memiliki rahim, maka
mereka dapat hamil dan melahirkan, serta
menyusui. Peran ini tidak mungkin
dikerjakan laki-laki yang tidak mempunyai
rahim. Kendati demikian, dalam hal
mengasuh anak, keduanya dapat melakukan
karena mengasuh anak dapat dipelajari.
Fakih (2001:12-23) menyebutkan
lima fenomena ketidakadilan gender, yaitu:
a. Marjinalisasi perempuan, baik di
rumah tangga, tempat kerja,
maupun di bidang kehidupan
bermasyarakat lainnya.
b. Subordinasi terhadap perempuan
karena adanya anggapan bahwa
perempuan itu irrasional dan
emosional, sehingga tidak bisa
memimpin dan karenanya harus
ditempatkan pada posisi yang tidak
penting.
c. Stereotip yang merugikan kaum
perempuan, misalnya asumsi bahwa
perempuan bersolek dalam rangka
memancing
perhatian
lawan
jenisnya. Karena itu, setiap terjadi
kasus kekerasan seksual selalu
dikaitkan dengan stereotip ini.
d. Berbagai kekerasan yang menimpa
perempuan, baik fisik maupun
psikologis disebabkan perempuan
lebih lemah dibandingkan laki-laki.
e. Pembagian kerja secara seksual
yang merugikan perempuan. Hal ini
mengakibatkan
perempuan
terkurung dalam ruang dan
wawasan yang sempit.
3. Konstruksi Realitas Media Massa
Dalam media massa, baik cetak
maupun elektronik, perempuan selalu
menjadi bagian dari strategi untuk menarik
khalayak. Sampul-sampul majalah atau
tabloid selalu menampilkan perempuan
karena dianggap lebih menjual. Bahkan
dalam ruang iklan, perempuan senantiasa
menjadi daya tariknya. Apakah tampilan
perempuan ini relevan atau tidak dengan
produk atau jasa yang diiklankan sepertinya
tidak pernah dipersoalkan oleh para
pengiklan. Sedangkan dalam berita,
perempuan lebih sering ditampilkan sebagai
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pihak yang teraniaya. Misalnya, sebagai
korban penjambretan, pelecehan seksual
atau
perkosaan,
dan
pembunuhan.
Perempuan juga kerap ditampilkan sebagai
pemanis kisah kesuksesan laki-laki. Padahal
dalam kehidupan banyak sekali perempuan
hebat yang berprestasi mengungguli lakilaki. Dalam dunia olah raga, misalnya.
Siapa yang meragukan prestasi pebulu
tangkis Susi Susanti, penunggang kuda
Larasati,
atau
pebalap
Alexandra
Asmasoebrata? Namun pemberitaan tentang
kesuksesan mereka jarang ditampilkan,
kecuali pada saat mereka memenangi
pertandingan.
Menurut Yatim (dalam Subandy,
1997:134), media massa sering membela
diri
dengan
mengatakan
bahwa
penggambaran perempuan dalam media
merupakan cerminan realitas yang ada
dalam masyarakat. Padahal media lebih
sering membentuk atau mengkonstruksi
realitas daripada mencerminkan realitas.
Melalui sikapnya yang selektif dalam
memilih
hal-hal
yang
ingin
diungkapkannya, dan juga dengan caranya
menyajikan hal-hal tersebut, media
memberi penafsiran, bahkan membentuk
realitas sendiri. Dengan demikian, media di
dalam menampilkan perempuan sering
mengandung bias gender.
Realitas sosial menurut Berger dan
Luckmann (1990) terdiri atas tiga jenis,
yakni realitas objektif, realitas simbolis, dan
realitas
subjektif.
Realitas
objektif
merupakan
realitas
yang
terbentuk
berdasarkan pengalaman di dunia objektif
yang berada di luar diri individu. Inilah
yang disebut sebagai kenyataan. Realitas
simbolis merupakan ekspresi simbolis dari
realitas objektif dalam berbagai bentuk.
Adapun realitas subjektif adalah realitas
yang terbentuk sebagai proses penyerapan
kembali realitas objektif dan simbolis ke
dalam individu melalui proses internalisasi.
Pembentukan realitas subjektif
terjadi melalui dialektika antara individu
yang
menciptakan
masyarakat
dan
masyarakat yang menciptakan individu.
Dialektika ini terjadi dalam proses tiga
momen, yaitu pertama, eksternalisasi
dengan dunia sosiokultural sebagai produk
manusia. Kedua, objektivasi yaitu interaksi
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sosial
yang
terjadi
dalam
dunia
intersubjektif yang dilembagakan atau
mengalami proses institusionalisasi. Ketiga,
internalisasi yaitu proses di mana individu
mengidentifikasikan
dirinya
dengan
lembaga-lembaga sosial atau organisasi
sosial tempat individu menjadi anggotanya.
Majalah perempuan yang dikelola
perempuan juga tidak terlepas dari upaya
merekonstruksikan
peran
perempuan.
Penelitian yang dilakukan Ramadhan
(2004) mengenai Wacana tentang Dikotomi
Peran Privat dan Publik Perempuan di
Majalah Wanita (AnalisisWacana pada
Majalah Femina dan Ummi) menyebutkan,
kedua
majalah
perempuan
tersebut
memiliki kecenderungan sama dalam
mengkonstruksi realitas tentang peran
perempuan.
Keduanya
mendorong
pembacanya untuk berperan ganda. Dalam
wacana mengenai peran privat perempuan,
majalah
Femina
mengkonstruksi
perempuan sebagai istri. Sedangkan untuk
peran
lUmmi.
Majalah
ini
mengkonstruksikan peran privat perempuan
sebagai istri sekaligus ibu. Sedangkan
untuk
peran
publik
perempuan
dikonstruksikan tidak hanya sekadar dalam
bidang pekerjaan tertentu saja, melainkan
lebih luas lagi yaitu dengan memberikan
peran publik sebagai pendidik dan
pendakwah bagi masyarakat.
Temuan
Mahardika
(2008)
mengenai Representasi Perempuan dalam
Rubrik Top Gosip Harian Olah Raga
Topskor mengatakan bahwa perempuan
cenderung direpresentasikan sebagai objek.
Kemunculan mereka dalam harian olah raga
ini selalu dikaitkan dengan tokoh olah raga
laki-laki. Mereka tampil sebagai bagian dari
laki-laki, baik sebagai pacar, istri, atau
“selingkuhan”. Hampir tidak pernah
perempuan ditampilkan dengan kelebihan
prestasinya sendiri, sekalipun saat ini sudah
banyak
atlet
perempuan
berkaliber
internasional. Dalam rubrik ini perempuan
juga ditampilkan dalam wacana yang
ringan, seperti seputar urusan domestik,
kecantikan, asmara, dan hal-hal lain yang
remeh temeh.
Analisis Semiotika Halliday dan Hassan
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Untuk mengetahui bagaimana
wanita karier digambarkan dalam majalah
wanita transnasional, penulis menggunakan
metode analisis wacana (semiotika sosial)
model Halliday dan Hassan. Dalam analisis
wacana terdapat tiga hal pokok yang diulas,
yakni masalah makna (the problem of
meaning), masalah tindakan (the problem of
action), dan masalah koherensi (the
problem of coherence). Masalah makna
meliputi bagaimana orang memahami pesan
dan informasi apa yang dikandung dalam
struktur sebuah pesan. Masalah tindakan
meliputi bagaimana memperoleeh sesuatu
melalui pembicaraan. Sedangkan masalah
koherensi
mencakup
bagaimana
membentuk suatu pola pembicaraan yang
logis dan dapat dimengerti (Littlejohn,
1996:83-84).
Menurut
Sudibyo
(2001:129)
Halliday dan Hassan membangun suatu
kerangka kerja yang memungkinkan untuk
membedah interaksi antara teks dan situasi
yang didasarkan pada tiga konsep, yaitu:
a. Pelibat wacana (tenor of discourse)
yang mengacu pada orang-orang
yang tercantum dalam teks, sifat
orang-orang tersebut, kedudukan,
dan peran mereka.
b. Medan wacana (field of discourse)
yang mengacu pada hal yang terjadi
atau apa yang menjadi wacana oleh
media massa mengenai sesuatu
yang terjadi di lapangan peristiwa.
c. Sarana wacana (mode of discourse)
mengacu pada bagian yang
diperankan oleh bahasa, bagaimana
media massa menggunakan gaya
bahasa untuk menggambarkan
medan (situasi) dan pelibat (orang
yang dikutip).
METODOLOGI
Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif
bertujuan menjelaskan fenomena sedalamdalamnya melalui pengumpulan data
sedalam-dalamnya. Dalam penelitian ini
yang lebih ditekankan adalah kedalaman
dan bukan jumlah.
Majalah yang diteliti adalah Her
World
Indonesia
karena
penulis
mengasumsikan bahwa sebagai majalah
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transnasional majalah ini membawa
pemikiran modern tentang wanita. Peneliti
mengkaji Her World terbitan Juli-Desember
2008 (enam edisi). Unit analisis adalah
rubrik Her World Interview. Unit
pengamatan adalah semua isi tulisan yang
terdiri atas judul, lead, isi, dan penutup,
serta foto dan teks fotonya.
Teknik
pengumpulan
data
dilakukan
dengan
menggunakan
dokumentasi dan pengamatan, serta
wawancara.
Analisis data dilakukan dengan
menggunakan teknik analisis semiotika
sosial model Halliday dan Hassan.
HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis teks dengan
menggunakan analisis wacana (semiotika
sosial) model Halliday dan Hassan terhadap
artikel dalam Rubrik Her World Interview
edisi Juli-Desember 2008, maka hasil
kajiannya adalah sebagai berikut:
Keenam tokoh yang ditampilkan
dalam rubrik Her World Interview adalah:
Anastassia Florine Linmasnax (pendiri PT
E-Motion Entertainment), Naomi Susan
(pemegang saham PT Ovis Internasional
Indonesia yang bergerak di bidang Card
Connection
International,
Kepala
Perwakilan Institute Optopreneur Malaysia
yang disponsori England Optic Group),
Sanny Liawati (pemilik showroom mobil
built up), Ina Thomas dan Vera Abi
(pemilik merk busana Ina&Abi), Dr. Debi
Susanti Vinski (pendiri Institute of
Aesthetic an Anti-Aging Medicine dan
CEO Eradunia Group), Ayu Hakim
(pemilik private function house, rumah
pesta bergaya Maroko).
Tokoh 1
• Peli
• Med
• Sar
bat
an
ana
Wa
Wac
Wa
can
ana
can
a
a
• Anasstasi • Tahun
• Gaya
a Florine
2005
bahasa
Linmasn
merintis
yang
ax
bisnis
digunaka
entertain
n untuk
• Pekerjaa
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•

•

•

•

•

•

n:
pebisnis
(business
woman)
Muda,
cerewet,
mudah
bersosiali
sasi, peka
terhadap
penderita
an orang
lain.
Secara
fisik ia
langsing
dan
berkulit
putih.
Bekerja
tidak
kenal
lelah,
memiliki
semangat
bertarung
yang
tinggi,
tidak
mudah
menyera
h.
Ingin
memberi
kan yang
terbaik
untuk
kedua
anaknya.
Ia
beruntun
g
memiliki
suami
yang
mau
bekerja
sama
menguru
s anakanak.
Ia

•

•

•

•

ment.
Artis
pertama
yang
diorbitkan
adalah
penyanyi
Tompi.
Memprom
osikan
band
Drive dan
Cosmic.
Ia berhasil
menembu
s dunia
musik
yang
selama ini
didominas
i pria.
Ia harus
memantau
bisnisnya
selama 24
jam.
Meski
sebagai
perempua
n modern,
ia
memaham
i
kodratnya
sebagai
perempua
n.

menarasi
kan
tokoh
mendekat
i
hiperbola
.
Misalnya
, dalam
pilihan
kata
memiliki
fighting
spirit
tinggi,
tidak
mudah
menyera
h,
mampu
menemb
us dunia
yang
didomina
si lakilaki.
Namun
di sisi
lain,
tokoh ini
digambar
kan
berpikira
n
tradision
al. Ia
mengaku
siap jika
diminta
berhenti
bekerja
oleh
suaminya
.
• Ia
berpenda
pat
bahwa
pekerjaan
tidak ada
artinya
jika
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menjadik
an suami
teman
berdiskus
i.

suami
tidak
menduku
ng.

Tokoh 2
Pelibat Wacana

Medan
Wacana

•

• Pada
• Penulis
usia 21
menggu
tahun
nakan
bercitametafora
cita
dan
menjad
bahasa
i bos
hiperobo
kaya
la untuk
raya.
mengga
mbarkan
• Berani
tokoh.
berbisn
is
• Untuk
saham.
mengga
mbarkan
• Meraih
keterpur
rekor
ukan
MURI
Naomi
sebagai
penulis
pembel
memakai
i
istilah
pertam
ancura
ancuran
notebo
banget,
ok
tercabikberlapi
cabik,
s emas
babak
dan
belur,
berlian
kepala
(Byon).
jadi
• Sebaga
kaki,
i
kaki jadi
peremp
kepala,
uan, ia
bergelut
bermim
dan
pi
banyak
menjad
berjuang
i ibu
.
yang
• Untuk
baik
menyebu
bagi
t anak“anakanak
anak”

•
•

•

•

•

•

Naomi
Susan
Pebisni
s, motivator,
dan inspirator.
Muda,
profesional,
mandiri, dan
tangguh, rendah
hati.
Terpili
h sebagai
Kepala
Perwakilan
Optopreneur
Malaysia di
Indonesia.
Banyak
memperoleh
penghargaan
dari dalam dan
luar negeri.
Memili
ki moto hidup:
mengharapkan
yang terbaik
dan
mendapatkanny
a.
Pekerja
keras, berani
bertaruh dan
jika gagal
selalu bangkit.
Banyak
melahirkan
perusahaan
baru. Ada tujuh
perusahaan
yang dimiliki,
mulai dari kafe,

Sarana
Wacana
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salon
kecantikan, foto
studio, hingga
learning center.
•
Status
lajang.
•
Keberh
asilannya
secara materi
dibarengi
dengan
kepuasan batin
karena ia mau
berbagi ilmu
dan
pengalaman.

yang
dikirim
ke luar
negeri
maupu
n anakanakny
a kelak.
• Penulis
sangat
menonj
olkan
keberh
asilan
tokoh
dalam
peroleh
an
materi.
Namun
demiki
an
sebagai
peremp
uan ia
tetap
menda
mbaka
n
dirinya
menjad
i ibu
bagi
anakny
a.

Tokoh 3
Pelibat
Wacana

Medan
Wacana

• Dr. Deby
Vinski.
• Penasiha
t ilmiah
kedokter
an antiaging
pada
Organisa

• Berinisiati
f
mempelaj
ari ilmu
kedoktera
n antiaging
setelah
neneknya

perusaha
an,
penulis
menyebu
tnya
sebagai
“bayibayi
baru”.

•
•

•

•

Sarana
Wacana
•

Penuli
s
menar
asikan
tokoh
denga
n
bahas
a yang
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•
•

•

si World
mengalam
Society
i stroke
of Antitiga kali.
Aging di
Dalam
Paris.
kedoktera
n ini, ilmu
CEO
yang
Eradunia
dipelajari
Group.
bersifat
Pendiri
holistik.
Institute
Mencakup
of
ilmu
Aesthetic
kedoktera
and
n fisik dan
Antijiwa,
Aging
kedoktera
pertama
n olah
di
raga,
Indonesi
genetika
a.
molekuler,
Kliennya
dan
adalah
teknologi.
para
selebritas • Didorong
dosennya
.
mengemb
Anggota
angkan
Komite
computer
Olimpiad
anti-aging
e Sains
touch
Nasional
screen.
.
Fashiona • Tahun
1999
ble,
membuka
selalu
Perfect
tampil
Beauty
cantik,
Aesthetic
rambut
and Antitertata,
Aging
bertutur
Clinic dan
kata
tahun
lembut,
2007
dan
mendapat
sangat
kan hak
aktif.
patennya.
Dijuluki
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memasak
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l rumah.
• Mendapa
t
dorongan
besar
dari
ayah.
Sebagai majalah wanita, Her World
yang terbit sejak Oktober 2000 memberikan
informasi praktis tentang semua aspek
kehidupan perempuan. Secara garis besar
isinya meliputi empat sektor utama: fashion
(mode), kecantikan, feature, dan gaya
hidup. Majalah ini memiliki sasaran
pembaca yang berusia antara 25-40 tahun,
berstatus lajang atau menikah. Mereka
tergolong perempuan modern yang aktif
dengan kebutuhan gaya hidup canggih
(sophisticated).
Pada umumnya profil dalam
majalah Her World disajikan dalam format
narasi kisah perjalanan karier dan dukungan
yang diperoleh dari keluarganya, seperti
suami dan orang tua. Selain dinarasikan
melalui teks, tokoh juga ditampilkan dalam
foto, baik sendiri, bersama keluarga atau
kolega.Hal
ini
dimaksudkan
untuk
menunjukkan bahwa seorang tokoh tidak
terlepas dari dukungan keluarga atau
koleganya.
Dalam mengkonstruksikan tokoh
perempuan pilihannya, majalah Her World
menempatkan perempuan dalam dua dunia:
ranah publik dan ranah domestik. Dalam
ranah publik, perempuan digambarkan
sebagai
perempuan
aktif
yang
berkecimpung
dalam
dunia
usaha
(wiraswasta). Hal ini sesuai dengan sasaran
pembacanya. Sekalipun demikian, menurut
Sari Narulita, pengelolanya, hal ini
bukanlah suatu kesengajaan. Dalam era
persaingan yang semakin ketat, redaksi
majalah ini ingin menampilkan tokoh
perempuan yang (tough) kuat. Dan itu
biasanya ada dalam dunia usaha.
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Sebagai individu perempuan adalah
seorang pribadi yang memiliki harapanharapan, kebutuhan-kebutuhan, minatminat, dan potensi diri. Sesuai dengan teori
kebutuhannya
Maslow,
kebutuhan
aktualisasi diri merupakan kebutuhan
tertinggi di antara kebutuhan-kebutuhan
lainnya. Dari waktu ke waktu terjadi
perkembangan masyarakat. Kini perempuan
lazim meninggalkan rumah. Mereka keluar
rumah bukan sekadar bekerja, melainkan
untuk meniti karier. Menurut Poerwandari
(1995:331) mengutip Flipo, karier adalah
sebuah sekuen terpisah namun berkaitan
dengan
kegiatan
pekerjaan
yang
menyediakan tatanan yang berkelanjutan
dan makna dalam kehidupan seseorang.
Salah satu ciri seorang perempuan
yang berkarier adalah kemandirian, baik
dalam hal finansial maupun dalam
pengambilan keputusan. Dengan bekerja,
mereka memperoleh penghasilan. Karena
itu mereka secara finansial lebih mandiri
dan tidak tergantung pada suami.
Kemandirian finansial ini mendorong pula
kemandirian di dalam pengambilan
keputusan. Apalagi jika mereka memiliki
posisi sebagai pemimpin. Mau tidak mau
mereka dituntut untuk berani mengambil
keputusan dan siap pula dengan segala
risiko dari keputusan yang diambilnya.
Kendati demikian mereka tidak melupakan
peran keluarga, dalam hal ini suami atau
ayah, yang mendukung perjalanan karier
mereka. Hal ini dapat dipahami mengingat
budaya Indonesia yang kolektivistik. Selain
itu, meskipun majalah Her World
merupakan majalah transnasional namun
perlu diingat bahwa Her World berbasis di
Singapura yang masih tergolong Negara
Asia yang masyarakatnya menganut budaya
kolektivistik.
Karena
itu
tidak
mengherankan jika dalam menyajikan
artikel wanita karier yang sukses majalah
ini masih menerapkan nilai-nilai budaya
kolektivistik.
Dalam budaya kolektivistik, maka
orang-orang lahir dalam keluarga besar
yang mendukung dan melindungi mereka
sebagai ganti dari kesetiaan mereka. Seperti
dikatakan Thomas dan Inkson (dalam
Samovar dkk., 2010:81) bahwa dalam
budaya kolektif orang-orang pada dasarnya
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melihat diri mereka sebagai bagian dari
suatu kelompok dibandingkan sebagai
individu yang bebas. Mereka peduli tentang
tindakan mereka dalam kelompok. Karena
itu, dalam memanifestasikan ambisi
mereka,
pada
umumnya
mereka
menyatakan, “Saya mencapainya sebagian
besar
dikarenakan
oleh
dukungan
keluarga.”
Dalam kurun waktu yang berbeda
Ayun (2011) meneliti tentang Representasi
Perempuan dalam Rubrik Sosialita Koran
Kompas. Peneliti menemukan bahwa rubrik
di Kompas Minggu ini melahirkan sebuah
bentuk
realitas
yang
sengaja
dikonstruksikan untuk memberikan suatu
gambaran melalui kode-kode, mitos-mitos,
dan ideologi-ideologi budaya. Berdasarkan
analisis
sintagmatik
dan
analisis
paradigmatik semiotika Roland Barthes,
peneliti menemukan bahwa pada dasarnya
rubrik
Sosialita
merepresentasikan
perempuan sebagai sosok yang mampu
berkarier dan sukses di ranah publik. Ini di
luar kebiasaan perempuan yang selama ini
lekat dengan peran domestik (sebagai ibu
rumah tangga). Melalui rubrik “Sosialita”
Kompas mampu memberikan gambaran
kepada masyarakat tentang perempuan di
ranah publik. Tujuannya adalah untuk
menunjukkan
tentang
pentingnya
kesetaraan jender antara laki-laki dan
perempuan di ranah publik. Kendati
demikian,
perempuan
sukses
yang
direpresentasikan dalam rubrik ini adalah
mereka yang berkarier di ranah publik,
namun juga berhasil dalam rumah tangga
sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya.
Kesuksesan perempuan sosialita ini pun
diperoleh berkat dukungan pria.
Jadi, di satu sisi rubrik ini
memberikan gambaran kepada pembaca
mengenai keberhasilan perempuan di ranah
publik.
Dengan
demikian
pembaca
menyadari pentingnya kesetaraan jender di
ranah publik. Namun di sisi lain masih
mempertahankan
pandangan
bahwa
sebetulnya perempuan tidak dapat lepas
dari tugas-tugasnya di ranah domestik.
SIMPULAN
1. Perempuan dalam majalah wanita
transnasional,
tepatnya
dalam
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Rubrik
Herworld
Interview,
majalah Her World Indonesia
masih direpresentasikan dalam dua
dunia: ranah publik dan domestik.
Posisi perempuan pada ranah
publik tercermin pada pilihan tokoh
yang ditampilkan, yaitu perempuan
yang berkarier dan berprestasi
dalam bidangnya.
2. Keberhasilan perempuan dalam
berkarier tidak terlepas dari peran
laki-laki di lingkungan terdekat
mereka, dalam hal ini ayah atau
suami mereka. Mereka juga sangat
patuh pada suami. Jika suami
mereka melarang bekerja, maka
mereka akan berhenti. Hal ini
disebabkan
karena
budaya
kolektivistik yang menganggap
individu sebagai bagian dari suatu
kelompok dibandingkan sebagai
individu yang bebas.
SARAN

1. Secara akademis kepada peneliti
yang berminat mengkaji tentang
penggambaran perempuan dalam
media massa disarankan agar
meneliti pula struktur organisasi
media yang bersangkutan untuk
melihat peran editor perempuan
sebagai gatekeeper.
2. Secara metodologis disarankan agar
penelitian berikutnya mengkaji
beberapa media sekaligus, sehingga
dapat diperbandingkan antara satu
media dengan media yang lain.
3. Secara praktis disarankan agar
majalah Her World Indonesia di
dalam
menampilkan
tokoh
pilihannya, lebih fokus pada usaha
tokoh di dalam mengaktualisasikan
dirinya.
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Astract
This research aim to determine the commodity of fetishism in political advertisement
which used by the mayor candidates of Bengkulu city who entered into the second round
in the regional election in bengkulu, 2012. Using a qualitative approach, the data were
collected through observation and deep interviews. In addition, a political
advertisement was also considerably important as a data, it was taken from printed and
electronic media at both local and online media. The informants in this research were
the voters in the city of Bengkulu who have used their right of vote to choose one of the
candidates for mayor of Bengkulu city. Moreover, the key informants also played
important role in this research, they were not only the professionals and political
figures but also some of media crews who followed and involved as long as the election
process took place . The result showed that the commodity of fetishism in the political
advertisement of the mayor candidates who entered into the second round are so
prominent and less of creativity. Instead of using some political communication media
to increase their image, just some of the candidates who used the advertisement as an
advertising media. Furthermore, among four of political communication media, such as
organizational , interpersonal , mass media and group of interest, almost all candidates
who advertised themselves in the official released of KPU did not use all of the political
communication media, as a result there are no significant and dramatic advertisement
made by the candidates.
Keywords:Commodity,fetishism,political,
advertisement, media
PENDAHULUAN
Iklan politik yang dimaksudkan
untuk menjadi sarana “pencitraan”
boleh jadi bisa menggugah pemilih,
pemilih
pemula, simpatisan, dan
bahkan pemilih lain yang mengambang
dan atau tidak punya pilihan. Karenanya
iklan politik perlu ditimbang untuk
menggugah perolehan suara dalam
pemilukada sesudahnya. Semua upaya
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“pencitraan” politik itu seharusnya
dirancang sedemikian rupa untuk
membuktikan
“citra
baik”
dan
kelayakan kandidat untuk dipilih.
Oleh
karena
itu,
slogan
bombastis yang seharusnya dapat
dijauhi, melalui pilihan iklan dramatik
yang dekat dengan realitas calon
menuntut
untuk
dipertimbangkan,
paling tidak untuk membuat pemilih
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meyakini pilihannya. Kemasan iklan di
televisi menjadi alternatif utama di
antara banyak media lain karena secara
verbal
dan
non
verbal
aspek
komunikasinya pun harus ditampilkan
seideal mungkin, baik fisik, kepribadian
maupun kecerdasan politiknya. Tetapi
iklan politik melalui media cetak pun
harus mempertimbangkan hal yang
sama,
apalagi
memori
pemilih
cenderung bisa diulang dengan cara
melihat kembali apa yang ditampilkan
oleh media cetak.
Pemilukada di Kota Bengkulu
yang
berlangsung
dua
putaran,
menyisakan dua pasang kandidat yang
secara kasat mata juga ditelisik
menggunakan
media
komunikasi
politik, terutama dalam bentuk iklan
politik. Bahasa politik yang disajikan
pun menampilkan dinamika untuk
dibaca sebagai “komunikasi politik”.
Artinya, persyaratan untuk melihat
pesan
yang
dipertukarkan
itu
mengandung muatan politik tersajikan
ke publik dengan tiga cara (1) substansi
informasi yang dihadirkan, (2) setting di
mana informasi disebarkan (3) karena
fungsi yang dijalankan. Ketiga hal itu
penurut pengamatan para peneliti dalam
pra observasi, menunjukkan adanya
upaya kandidat terutama yang masuk
dua putaran tadi dalam impression
management politiknya sarat dengan
upaya melakukan komoditas yang
sangat berhubungan dengan fetisisme.
Barangkali hal inilah yang
membuat penelitan ini mendapatkan
ruhnya. Bahwa persoalan pemilukada
yang memang terjadi di setiap daerah
seolah menjadi umum dengan sensasi
simbolik lewat pencitraan yang dikemas
dalam iklan politik. Pemilukada di Kota
Bengkulu menampilkan sisi komoditas
fetisisme yang berbeda dibandingkan
pemilukada yang terjadi di banyak
daerah lain. Barangkali karena mata
Jurnal Communication Vol.5 No.1 April 2014

pilih di pemilukada Kota Bengkulu
yang hanya membutuhkan jumlah
pemilu suara yang tidak terlalu
menggelembung
dibandingkan
pemilukada kota lainnya di Indonesia.
Berbagai upaya dilakukan dua
pasang kandidat yang masuk pada
putaran kedua dalam pemilukada di
Kota Bengkulu 2012 itu. Komoditas itu
ditampilkan dalam berbagai upaya,
pengendalian selera, gaya juga gaya
hidup, tingkah laku dan aspirasi serta
imajinasi kolektif massa. Sehingga
masyarakat luas seolah digiring untuk
melihat
penampilan
iklan
dan
membayangkan
kandidat
menjadi
identik seperti yang dinyatakan dalam
iklan politik itu.
Dalam
berbagai
kategori
seringkali iklan menampilkan ilusi dan
manipulasi. Cara ini digunakan untuk
mendominasi selera masyarakat agar
mereka bersegera membeli produk yang
diiklankan, menjadi berbedakah nilai
manipulasi dan ilusi itu jika produk itu
terkait manusia, terkait sesuatu yang
bersifat dinamis, kreatif dan inovatif?
Apalagi sasaran produk pun terkait
manusia yang notabene memiliki nilai,
persepsi dan sikap politik yang boleh
jadi telah menetap dalam frame of
reference politiknya, sejak sebelum ia
mengetahui, mengenal, membaca dan
memaknai iklan politik itu? Atas dasar
itulah para peneliti tertarik untuk
mengetahui komoditas fetisisme seperti
apakah yang dilakukan para kandidat
kepala daerah (walikota) yang masuk ke
putaran kedua dalam pertarungan di
pemilukada Kota Bengkulu?
Iklan
politik
(cetak
dan
elektronik) yang sejatinya menampilkan
sesuatu yang ideal dan tidak sekedar
diidealkan, nyatanya berubah menjadin
iklan yang lazim dipasarkan terkait
sebuah produk. Alhasil berbagai istilah
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yang terkait dalam dunia pemasaran,
dikemas menjadi iklan berbasis
komunikasi pemasaran dan dikelola
menjadi komunikasi pemasaran politik.
Apa yang tersajikan ke publik
dalam iklan politik itu, menorehkan
imajinasi dan ilusi yang boleh jadi
sama, tetapi juga bisa tidak sama di
benak khalayak tentang apa yang
diiklankan. Konsep komoditas menjadi
ulah dalam kategori fetisisme yang
layak untuk dilihat dalam iklan politik,
terutama yang digunakan kandidat
pasangan calon walikota Bengkulu 2012
yang masuk dalam putaran kedua. Dan
fenomena ini menjadi dilema yang
dilihat masyarakat dalam menyikapi
sebuah iklan politik, baik iklan politik
partai
maupun
kandidat
yang
mencalonkan diri dalam pemilukada.
Adapun
rumusan
masalah
penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah
para kandidat pasangan calon walikota
Bengkulu dalam pemilukada
2012
melakukan “pencitraan” melalui iklan
politik di media cetak dan elektronik?
Dan (2) Komoditas fetisisme seperti
apakah yang digunakan oleh pasangan
calon walikota Bengkulu yang masuk
ke putaran kedua dalam pemilukada
2012 di Kota Bengkulu?

KERANGKA TEORI
Iklan dan Beriklan di Media.
Berbagai
media
digunakan
pasangan kandidat untuk beriklan
menjelang
pemilukada,
karena
pemilukada itu konteksnya adalah
kedaerahan maka Morley (Croteau,
1997: 249) pernah mensinyalir iklan
yang khusus menggunakan media
televisi. Morley bahkan mengekplorasi
konteks domestik dalam menonton
televisi, ”memahami arti pesan yang
disampaikan televisi tidaklah cukup, kita
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juga harus melihat pengalaman sosial
dari penonton, hubungan domestik
rumah tangga, misalnya, sangat berperan
dalam penciptaan makna sebuah
tayangan.” Ini pernyataan menarik dari
Morley. Bahwa sejatinya hubungan
domestik di sebuah wilayah pemukiman
di mana kandidat berada paling tidak
dianggap
menntukan
peluang
keterpilihan dan atau tertariknya audiens
terhadap tema dan tokoh yang
ditayangkan dalam iklan politik itu.
Morley
juga
menampilkan
konteks sosial lain dalam bentuk
interaksi antara sesama pengguna
televisi di luar keluarga. Ada
kecenderungan
wanita
untuk
membicarakan sebuah tayangan di
antara teman-temannya. Ini jauh berbeda
dengan pria. Ini juga hal menarik
mengingat pemilih di Indonesia baik
pada pilpres dan pileg serta pemilukada
diasumsikan lebih pada kontribusi
pemilih perempuan yang lebih banyak
dari laki-laki.
Dalam iklan politik yang
tujuannya memenangkan pertandingan
politik,
menggungguli
persaingan
politik, dan menggiring pemilih
mencoblos kandidat yang beriklan,
maka interaksi dalam kaitannya dengan
perbincangan dan atau pembicaraan
mengenai produk ini jelas merupakan
hal penting yang terkait dengan proses
pemberian makna. Makna yang harus
diberikan terhadap produk “jualan diri
secara politik” ini akan sangat menarik,
manakala perempuan penonton televisi
yang potensial untuk dijadikan pemilih
ternyata sangat gemar bercerita. Tentu
saja mempertukarkan cerita itu dengan
mengkaitkannya pada pengalaman nyata
yang
dialaminya.
Itu
biasanya
dihubungkannya dengan tayangan yang
tengah ditontonnya.
Oleh karenanyalah Kroker dan
Cook (Croteau; 197:249) menyatakan
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juga “Realitas sendiri memberikan jalan
bagi media untuk memproduksi
“hyperrealitas” di mana medium dan
kenyataan menjadi satu pernyataan sama
yang kebenarannya sulit diuraikan.
Apapun adanya seperti itu jugalah iklan
politik. Ia menyembunyikan apa yang
tersirat di balik yang tersurat, slogan
bombastis, dan penyerahan diri secara
total para pengiklan terhadap konsultan
politik dan pembuat iklan, menyebabkan
sebuah iklan politik dapat dengan sangat
mudah dibaca komoditasnya yang
fetisis. Ini artinya ada idealisir yang
digunakan untuk menempatkan produk
dan orang yang diiklankan sebagai
‘sempurna’ meski nyatanya hal itu
menjadi bumerang bagi peluang
keterpilihannya.
Komoditas Fetisisme dalam Iklan
Politik
Berbagai persoalan budaya,
(termasuk budaya lokal), persoalan
sosial dapat kita telisik akhir-akhirnya,
tepatnya setelah reformasi 1998. Iklan
politik sepertinya menjadi primadona
yang digunakan dalam berbagai proses
pemilihan, baik pemilihan presiden dan
wakil presiden, pemilihan anggota
legislatif maupun pemilihan kepala
daerah, tetapi dari segi sosial berbagai
fenomena muncul dari iklan yang dapat
dilihat di media itu. Ini terkait dengan
‘realitas’ yang ditampilkan dalam iklan
politik dan realitas itu menjadi
perbincangan
seru
yang
patut
dipertanyakan. Bahkan Yasraf Amir
Piliang
menyatakannya
dengan
pertanyaan besar : “Apakah sebuah
iklan menampilkan “realitas” tentang
sebuah produk yang ditawarkan, atau
sebaliknya ‘topeng realitas’ ?
Pertanyaan
ini
menarik,
menggugah untuk mengkaji dan
menelitinya. Artinya bagaimana kita
mampu menelisik perbedaan antara apa
yang dilukiskan dalam sebuah iklan
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dengan kenyataan yang melekat, yang
sejatinya ada pada apa yang diiklankan?
Jika
demikian,
”Jika
iklan
menampilkan realitas palsu, maka
dengan cara demikian iklan telah
melakukan sebuah ‘kebohongan publik’
(Piliang, 2004: 63)
Dalam ‘komoditas’ diisyaratkan
bahwa iklan yang semula sangat
bergantung pada logika utilitas (utility)
serta berdasarkan fungsi dan kebutuhan
(need) mulai bergeser pada “logika
tanda” (logic of sign) dan logika citra
(logic of image), tanda dan citra itu
ditampilkan lewat media iklan yang
intinya mengarahkan orang untuk
membeli. Pergeserannya adalah yang
orang beli adalah tanda, adalah citra dan
adalah tema yang ditawarkan dari
sebuah produk. (Baudrillard, 1981:
174).
‘Fetisisme
komoditas’
(commodity fetishim) ini berarti teori ini
akan dapat menjelaskan tentang
perbedaan antara apa yang dicitrakan
dalam iklan politik dan apa yang
disembunyikan. Dalam iklan politik
teori ini akan dapat mengkaji dan
menjelaskan sesuatu yang bersifat
abstrak baik berupa konsep, citra,
makna maupun tema yang digunakan
untuk menjelaskan relasi sosial atau
dengan kata lain, sebuah produk dalam
iklan itu akan menjelaskan posisi sosial
seseorang
yang
menggunakannya
sebagai sarana ‘menjual’ untuk dilihat
kelasnya, statusnya, dan prestisenya.
Citra
ini
ujungnya
akan
mengatur dan tingkah laku orang lain
yang mengamati dan mengkajinya. Ia
akan menguasai kehidupan (inner life)
orang-orang yang dipengaruhinya.
Inilah esensi pertarungan politik.
Bagaimana kandidat mempengaruhi
calon pemilihnya? Bagaimana kandidat
beriklan politik dalam kemasan yang
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menampilkan semua unsur yang
melekat melalui abtraksi pencitraan
tadi. Teori ini menyajikan ruang analisis
yang memungkinkan bagi peneliti untuk
melihat apa yang disembunyikan ketika
kandidat politik mengiklankan dirinya
di media dengan berbagai model iklan
tersebut.
Di sanalah komoditas fetisime
ditampilkan,
sebagai
wacana
pengendalian selera, gaya, gaya hidup.
Tingkah laku, aspirasi serta imajinasi
kolektif masyarakat (massa) oleh para
elite (kapitalis) lewat berbagai citra
yang diciptkan yang sesungguhnya
tidak berkaitan dengan substansi sebuah
prosuk yang ditawarkan. Teori ini akan
menelisik bagaimana kapasitas dan
kapabilitas kandidat pasangan walikota
yang masuk putaran kedua dengan
melihat
bagaimana
mereka
menggunakan iklan politik dalam
pemilukada yang pada akhirnya
membuat mereka menang atau kalah.
METODOLOGI PENELITIAN
Paradigma
penelitian
ini
termasuk kategori paradigma kritis
dengan metode pendekatan kualitatif.
Sedangkan tipe penelitiannya bersifat
interpretif ini dimaksudkan agar peneliti
dapat menjelaskan fenomena sosial
dibalik kesuksesan atau kegagalan
sebuah iklan politik dan citra politik
yang diklankan, termasuk perilaku
khalayak pemilih pasangan kandidat
dalam mengungkap makna iklan politik
tersebut.
Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan wawancara
mendalam, observasi partisipasi, dan
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis
data dalam penelitian ini menggunakan
proses triangulasi guna menguji tingkat
kebenaran atau validitasi data yang
telah dikumpulkan. Teknis analisis data
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yang dipakai menggunakan tiga alur
kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan (Miles
& Huberman, 1992: 16-19).
Adapun yang menjadi informan
pokok dalam penelitian ini adalah
masyarakat pemilih di Kota Bengkulu
yang telah menggunakan haknya untuk
memilih calon pasangan walikota
Bengkulu dan informan kuncinya
adalah tokoh politik dan profesional
serta awak media yang meliput siaran
politik sepanjang proses pemilukada itu
berlangsung. Wawancara dilakukan di
tengah aktivitas informan dalam kegitan
politik dan bahkan di antara waktu
senggangnya bersama keluarga dan
partainya.
HASIL PENELITIAN
Pencitraan Kandidat Walikota
Bengkulu melalui Iklan Politik
Iklan politik yang ditampilkan
peserta pemilukada Kota Bengkulu
kandidat
pasangan
nomor
1
menunjukkan
sisi
agamis
yang
disandang pasangan. Baik kandidat
walikota maupun kandidat wakil
walikota mempresentasikan dirinya
dalam balutan busana serba putih dan
simbol keislaman lainnya, yakni peci
atau kopiah bagi kandidat walikota dan
jilbab bagi kandidat wakil walikota.
Apa yang tersajikan ke publik lewat
iklan ini juga menampilkan sisi lain
dalam bentuk visi yang dirancang
secara kuat dan atau singkat,
“Terwujudnya Bengkulu yang Sejahtera
dan Bermartabat, dibingkai oleh jargon
kampanye yakni APBD untuk Rakyat.”
Pasangan kandidat urut dua yang
notabene tidak begitu familiar di
kalangaan masyarakat Bengkulu, justru
ditingkah dengan menampilkan visi
yang cukup membuat pembacanya
menarik napas panjang, apalagi
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menyimak maksud pencapaiannya. Apa
yang disajikan pasangan kandidat calon
walikota dan wakil walikota Bengkulu
dalam tampilan iklan berbentuk gambar
termasuk visi yang disajikan dalam
kalimat panjang itu, mencitrakan
pembalikan pemaknaan iklan, yakni apa
yang seharusnya berguna justru menjadi
tidak berguna, dan apa yang seharusnya
penting menjadi tidak penting seolah
semua ingin ditampilkan sehingga
maksud dari apa yang ingin disajikan ke
publik menjadi bias.

dirinya dibalik identitas busana dan
lambang kopiah yang ia kenakan. Yang
sehari-hari ia kenakan sebagai seorang
ustad. Akan tetapi calon pasangannya
adalah orang yang mungkin belum
terlalu dikenal oleh masyarakat
kebanyakan di Kota Bengkulu dan
dalam kategori inilah kandidat calon
menempel
ketat
dalam
dimensi
‘pencitraan’ sang calon walikota yang
menurut tim peneliti tetap saja tidak
bisa disejajarkan dengan ‘citra’ yang
melekat dalam diri calon walikota.

Sebagai bauran komunikasi atau
alat pemasaran, iklan politik kandidat
pasangan
no
urut
tiga
tidak
menimbulkan greget emosional apalagi
greget politik terhadap penikmat
tampilannya. Dalam konteks menjual
diri secara politik apa yaang dicitrakan
kandidat lewat olahan tangan pengiklan
yang merancang tampilan iklannya
tidak mampu menampilkan kategori
individu dan pengusungnya untuk
memasarkan citra di pertarungan
politik. Visi yang ditampilkan pun
meski terlihat singkat, tetapi cenderung
menyederhanakan permasalahan dan
pencapaian tujuan politik. Slogan atau
jargon politik yang ditampilkan pun
memerlukan kemampuan dan daya pikir
politik yang tinggi untuk dapat
menterjemahkannya.
Alhasil iklan
politik
semacam
ini
alih-alih
menampilkan citra yang diiklankan,
hanya sekedar memenuhi memori
pembaca dan penikmat iklannya.

Iklan pasangan nomor urut lima,
nyaris tidak menampilkan greget
apapun, apalagi menimbulkan dampak
penting dalam bentuk rasa suka
terhadap kandidat. Calon walikota yang
notabene telah lama turun gunung dari
birokrasi pemerintahan. Bahkan selama
berkarier di pemerintahan pun tidak
cukup banyak masyarakat Bengkulu
yang mengenalnya, menyebabkan calon
wakilnya pun harus mengejar citra
pribadinya untuk hanya sekedar menjadi
satu dalam perbedaan dengan sang
calon walikota.

Secara simbolis, tampilan iklan
politik kandidat pasangan nomor urut
empat lebih mudah dibaca sebagai iklan
politik yang cukup mudah dipahami
sebagai tampilan kandidat apa adanya.
Sosok calon walikota yang notabene
pernah menjadi orang nomor dua di
Provinsi
Bengkulu
menyebabkan
figurnya dikenal sama identiknya
dengan pemahaman warga tentang siapa
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Pasangan nomor urut enam,
dengan
jargon
politik
yang
menampilkan
nuansa
kedaerahan
sebenarnya
cukup
menampilkan
lokalitas yang dibutuhkan dalam sebuah
iklan politik yang memang didominasi
kedaerahan.
Sayangnya
unsur
kedaerahan tidak dimanifestasikan ke
dalam diri pasangan yang dicitrakan,
alhasil akan sulit mempertemukan
realitas individual yang diiklankan
dengan
realitas
pemilih
yang
memaahami kehadiran individu tadi
dalam sebuah iklan.
Tampilan iklan politik kandidat
pasangan nomor urut tujuh di stiker
yang dirilis KPUD, termasuk iklan
politik di media, menunjukkan bahwa
kandidat walikota yang seorang
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petahana dan kandidat wakil walikota
yang juga bukan pertama kali maju
dalam proses pemilukada daerah,
memiliki kontribusi yang tidak bisa
dikatakan
kecil
dalam
konteks
membangun imej di tengah calon
masyarakat pemilih. Meski kebanyakan
iklan
politik
memang
sejatinya
merupakan testimonial, menawarkan
janji, juga sekaligus slogan, akan tetapi
banyak penelitian menyatakan bahwa
iklan
politik
boleh
jadi
akan
memperteguh sikap dan pendirian serta
perilaku pemilih, tetapi kandidat
pasangan nomor urut tujuh ini agak
kurang tegas mencitrakan populeritas
dan keberadaannya sebagai petahana
dalam visinya, melainkan hanya
dimunculkan dalam jargon saja
Pasangan nomor urut delapan,
meskipun slogan cukup bombastis,
tetapi menurut tim peneliti tidak terlihat
ide besar untuk menggambarkan hal-hal
penting kandidat lewat simbol yang
ditampilkan. Misalnya dengan memberi
sentuhan artistik yang sebenarnya bisa
digagas karena kandidat walikota
diuntungkan dalam nuansa gender
mainstreaming. Menurut tim peneliti
juga mereka terlalu bersahaja dalam
menampilkan citra politik lewat iklan
yang dirilis dalam stiker resmi itu. Agak
kurang kaya simbol, imajinasi dan
mitologi,
padahal
mereka
bisa
mencitrakan lebih.
Selanjutnya,
iklan
politik
pasangan nomor urut sembilan, yang
ditampilkan dalam rilis resmi KPUD
kota Bengkulu terasa terlalu ramai,
sehingga pertukaran pesan menjadi
bising., tidak ada
apapun yang
ditawarkan dalam jargon politik mereka
juga tidak menceritakan pesan apapun
yang bisa menjadi ‘citra’ untuk
kehadiran
mereka
di
panggung
pemerintahan. Miskinnya ide untuk
menjual diri secara politik ditingkah
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dengan miskinnya populeritas mereka.
Alhasil
pasangan
ini
menjadi
penggembira yang meramaikan suasana
hingar bingar pemilukada saja di Kota
Bengkulu.
Calon pasangan nomor urut 10,
nyaris berada dalam urutan pamungkas,
secara psikologi politik nomor urut ini
saja membutuhkan tatanan tampilan
psikologis untuk mampu bercitra, paling
tidak untuk mendekatkan pikiran calon
pemilih dengan mereka yang akan
dipilih, meski rilis iklan dalam stiker
dan spanduk mereka cukup kaya warna,
tapi tidak cukup kaya ide, yang paling
tidak dibutuhkan untuk melumat pikiran
pemilih menentukan pilihan terhadap
mereka. Populeritas yang kadang tidak
cukup menentukan elektabilitas saja
cukup menjadi masalah bagi seseorang
untuk menentukan iklan politik yang
tepat. Apalagi mereka yang tidak cukup
populer. Alhasil pasangan inipun gugur
dalam babak pertama pemilukada di
Kota Bengkulu yang telah usai digelar
itu.
Artinya,
tidak
cukupnya
kemampuan
kandidat
mengkomunikasikan pesan politiknya,
dan kecenderungan memajang diri
dalam iklan dengan simbol yang terlalu
sloganistik
menyebabkan
peluang
keterpilihan juga menjadi kecil.
Posisi nomor urut pasangan
kandidat walikota dan wakil walikota
Bengkulu yang secara psikologis berada
pada
urutan
‘terakhir’
jelas
membutuhkan kreativitas penggagas
iklannya untuk merancang kategori
pencitraan yang dibutuhkan bisa
menjadi
kompensasi
temuan
‘pencitraan’ dari kategori lain dari
orang yang dicitrakan, sebab memang
khalayak biasnya telah memiliki pikiran
yang relatif menetap terhadap suatu
objek iklan. Apalagi terhadap isu politik
tertentu, tugas iklan politik utk
menampilkan perasaan calon pemilih
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dan memberikan mereka dengan
asosiasi dan citra yang bermakna dari
iklan politik tadi nampaknya tidak
cukup berhasil digagas tim kampanye
kandidat pasangan walikota dan wakil
walikota Bengkulu pada nomor urut 11
ini.
Komoditas Fetisime dalam Iklan
Politik Kandidat
Kontribusi pemilih perempuan
dalam pemilukada di kota Bengkulu
tidak bisa diabaikan realitasnya.
Terlebih bila iklan politik yang
menyertakan perempuan ditayangkan.
Ini tidak lain karena ada kecendrungan
wanita untuk membicarakan tayangan di
antara teman-temannya dan itu sangat
berkaitan dengan tayangan yang di
tontonnya dan menggiring pikirannya
untuk menetapkan asumsinya pada figur
tayangan tadi.
Kebanyakan iklan (tidak sematamata iklan politik) semua bergantung
pada kegunaan dan keterfungsian akan
kebutuhan, maka iklan politik dalam
pemilukada Bengkulu pada kandidat
yang masuk putaran kedua seolah-olah
hanya bersandar ada logika tanda dan
logika citra. Inilah yang kemudian
peneliti sinyalir sebagai komoditas
dalam pendekatan komoditas fetetisme,
seolah ingin menjustifikasikan bahwa
andil kandidat di iklan itu dipilih, maka
yang dipilih adalah tanda citra dan
tema.
Nyatanya
kandidat
yang
menggunakan tema citra dan tanda
dalam iklan tersebut memang terpilih.
Jika dalam kategori secara
keseluruhan termasuk kandidat yang
tidak masuk putaran kedua, misalnya,
bagaimana
kandidat
mencoba
menghitung
tingkah
laku
calon
pemilihnya melalui abstraksi pencitraan,
maka secara spesifik peneliti menelisik
apa yang disembunyikan ketika
kandidat yang masuk putaran kedua
tentang
bagaimana
mereka
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mengiklankan dirinya lewat media
dengan berbagai iklan tersebut, serta
bagaimana mereka mengorganisir relasi
konsumen sekaligus relasi sosial
beberapa status sosial kelas sosial dan
prestise sosial.
Hasil
wawancara
memperlihatkan apa yang dilihat,
disaksikan
dan
diinterpretasikan
informan hanya muncul dari jawaban
seadanya yang jauh dari kesan
memahami
hakikat
iklan
yang
ditampilkan kandidat. Hal ini tidak
terlalu berbeda jauh dengan beberapa
kali observasi partisipasi yang telah
dilakukan tim peneliti di lapangan,
untuk melakukan triangulasi data dan
sumber yang telah didapat melalui
wawancara serta check terhadap data
yang telah ditemukan di lapangan,
ditemukan juga hakikatnya memang
meski tidak terlalu menampilkan
kriteria dramatik yang dibutuhkan
dalam sebuah iklan politik. Pasangan
Helmi dan Linda yang kemudian
memenangkan pemilihan nyatanya
dianggap cukup menampilkan kata
slogan yang bombastis “Insya Allah”
yang ternyata tidak ditingkah dengan
upaya petahana untuk menampilkan
slogan khas untuk melekatkan pesannya
kepada masyarakat pemilihnya.
Inilah esensi penting dalam
pertukaran pesan politik. Sejatinya
harus ada upaya terus menerus untuk
membenamkan imej di benak pemilih
dan teori fetisime komoditas juga
menggarisbawahi bagaimana antara
iklan politik dan kandidat yang
dicitrakan dalam iklan meski tidak
berbanding lurus. Seringkali imej itu
muncul karena dimensi iklan yang
sedikit dramatik ditunjang slogan yang
menjangkau pikiran publik.
Selanjutnya
penilaian informan

mengisyaratkan
tentang
latar
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belakang kandidat beriklan politik itu
adalah seorang yang pernah di
identifikasikan sebagai orang yang
pernah turun ke rakyat punya kapasitas
sebagai orang yang pernah memberikan
siraman rohani meski hanya dengan
berjalan kaki, tetapi kata “kalu”
menunjukkan prestise sosial masih
diragukan tentang kandidat di mata
informan.
Calon Walikota terpilih yang
unggul dalam pemilihan pada putaran
kedua yaitu pasangan Helmi Hasan dan
Patriana Sosialinda. Pasangan ini
dilantik Gubernur Bengkulu, 21 Januari
2013. Hakikatnya pemenuhan janjijanji ketika kampanye selayaknya sudah
banyak yang bisa dilihat hasilnya.
Apalagi janji 100 hari kerja pasangan
pemimpin Helmi Hasan dan Patriana
Sosialinda yang
banyak dinanti
masyarakat Bengkulu.
Di bawah ini merupakan salah
satu baliho pasangan calon walikota
yang didapatkan dari sumber online.
Seperti biasanya, konten spanduk berisi
tentang janji-janji calon walikota untuk
meraih simpati rakyat. Namun dari
informasi yang peneliti gali dari
informan, kecenderungan para pemilih
ketika putaran kedua tersebut terbuai
dengan tagline “InsyaAllah” yang
sangat religius. Harapan masyarakat
pada waktu itu amat besar dengan janjijanji politik semasa kampanye.
Secara umum, informasi yang
didapatkan pemilihan langsung identik
dengan popular vote : mengandalkan
popularitas kandidat. Karena itu
dibutuhkan
politik
pencitraan
(imagology politic). Politik pencitraan
dibangun dari citra (image). Citra
adalah
cermin,
gambaran,
atau
representasi dari realitas. Namun, citra
juga terkadang tidak merujuk pada
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realitas (kenyataan). Ia disebut simulasi
atau postrealitas.
Dalam dunia politik, politik
pencitraan adalah bagian dari politik itu
sendiri. Tujuannya mencari simpati,
dukungan,
popularitas,
serta
elektabilitas
masyarakat.
Terlepas
apakah tokoh yang dicitrakan sesuai
dengan kenyataan (realitas) atau tidak.
Yang terpenting tujuannya tercapai,
yakni kekuasaan.
Bagi masyarakat yang tingkat
kritisismenya rendah, iklan-iklan politik
sangat
membahayakan,
bahkan
merupakan
pembodohan
terhadap
masyarakat. Dalam konteks Pilkada
Cawakot Brngkulu pada putaran kedua,
misalnya, iklan politik masih sebatas
jargon-jargon, baik yang dikemas dalam
bentuk baliho atau spanduk, maupun
dalam bentuk hiburan, seperti lagu-lagu.
Sehingga, kesan yang muncul adalah
pilwakot sekadar seremonial atau
panggung hiburan tahunan. Tujuan atau
substansi pilwakot sendiri, yaitu
terpilihnya pemimpin yang bisa
membawa perbaikan dan kesejahteraan
masyarakat, terabaikan. Setidaknya
begitulah yang terjadi di Kota Bengkulu
saat ini. Sebagian informan menilai
fetisisme yang berlebihan pada iklan
politik dinilai sebagai pembodohan
publik. Iklan-iklan yang menjadi
komoditas tidak terlepas dari campur
tangan
tim
suksesnya.
Padahal,
masyarakat menanti janji-janji yang
bagus dimasa kampanyenya dulu bukan
hanya pencitraan semata.
Di antara berbagai media
komunikasi politik yang ada pun, baik
interpersonal, organisasi, media massa
dan kelompok kepentingan nampaknya
juga tidak terlalu dimanfaatkan oleh
para kandidat terutama pada saat masih
berada pada putaran pertama. Ini juga
yang membuat kategori yang akan
62

memasuki putaran kedua bisa ditebak
sebelumnya tentang siapa yang akan
memenangkannya.
Fetisisme komoditas dalam
sebuah iklan politik sah saja
ditampilkan
sepanjang
kreativitas
iklannya mampu menunjukkan kualitas
yang diiklankan dalam bahasa simbolik
yang menampilkan bagaimana kandidat
memang
layak
dipilih
karena
keunggulan
kompetitif
dibanding
kandidat lainnya,
Tetapi
hasil
penelitian
menunjukkan bahwa tidak semua media
komunikiasi politik bisa digunakan
kandidat, termasuk yang masuk pada
putaran kedua, organisasi politik di
mana kandidat diusung sebagai
calonpun nampaknya tidak terlalu
difungsikan pembuat iklan. Tetapi salah
satu pasangan yang melewan petahanan
nampaknya
berusaha
memberikan
konstribusi lewat media komunikasi
politik interpersonal. Dan, bahkan
media massa juga nampaknya mampu
digerakkan untuk memberikan tempat
pemberitaan yang maksimal tentang
pencalonannya.
Akan tetapi dalam rentang yang
terbatas sepanjang putaran kedua,
nampaknya kedua pasangan kandidat
juga
memaanfaatkaan
media
komunikasi
politik
kelompok
kepentingan yang juga terbatas dalam
hubungan patronase atau yang terkait
dengan hubungan darah antara kandidat
walikota dan kandidat wakil walikota
yang tengah bertarung. Indikator itu
terlihat dalam prosesi kampanye yang
terus digerakkan dalam keadaan apapun
yang melekat untuk mencitrakan calon.
Baik dalam iklan politik, maupun dalam
realitas periklanan.

Hasil penelitian ini juga berhasil
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mengukuhkan bagaimana realitasn
komoditas fetisisme dalam iklan politik
di pemilukada Kota Bengkulu ternayata
dimaknai sebagai sebuah upaya
pencitraan yang diragukan, unsur itu
ada namun menimbulkan sikap permisif
yang
pembuktiannya
akan
dipertaruhkan
sepanjang
proses
keterpilihan itu dimenangkan dan
dijalankan dalam kekuasaan politik.
KESIMPULAN
Komoditas fetisisme dalam iklan
politik di pemilukada Kota Bengkulu
yang berlangsung dua putaran hanya
menampilkan iklan politik yang jauh
dari
kesan
kreatif.
Alih-alih
menggunakan
berbagai
media
komunikasi politik sebagai pengayaan,
penampilan citra dalam iklan politik,
hanya sebagian kecil pasangan kandidat
yang memanfaatkan ruang menjual diri
secara politik dalam iklan dengan media
komunikasi politik tadi. Padahal media
komunikasi
politik
menawarkan
berbagai kategori baik interpersonal,
organisasi, media massa dan kelompok
kepentingan.
Di
antara
empat
media
komunikasi politik yakni, organisasi,
interpersonal, media massa dan
kelompok kepentingan itu, hampir
semua kandidat yang mengiklankan diri
dalam rilis resmi KPU Kota Bengkulu
ternyata tidak memanfaatkan semua
media itu. Meski KPUD sebagai
penyelenggara menawarkan ruang ber
“citra” yang tidak membutuhkan materi
dalam bentuk dana melainkan materi
berimajinasi.
Baru pada putaran kedua
fetisisme dalam iklan politik itu dapat
digerakkan hampir dalam semua
kategori media komunikasi politik,
alhasil, iklan dramatik tidak begitu
tampak dalam hampir semua iklan
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politik,
dan slogan seadanya
mendominasi ruang ber iklan di media,
karena keterbatasan tim sukses dan atau
para konsultan politik kandidat meski
memang memanfaatkan semua media
kemonikasi politik dalam dimensi yang
berbeda.
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ABSTRACT
Social media is a form of new media that assists communication process and
information delivery more practical. For being practical, the usage of social media is
comparatively effective in supporting political communication. Obama has been using
new media for his political communication in the road to Presidential chair. The usage
of political communication is significant to gain support from public. After the succeed
in 2008, the incumbent’s 2012 twitter account has gained millions of followers. The
content in the twitter account consist various type of political communication, and make
the social media as promotion tool to deliver presidential vision and mission. New
media turn to be an effective way to publisize political campaign. There are four
different kinds of communication campaign conducted by Obama, such as propaganda,
public relation, agitation and rhetorica. Energy, education, economy, security and
health were issued by @BarackObama. Apart from those major issues,
@BarackObama also introduced environment, gender and sport for its additional
issues. Amazingly, this media has also successfully collected financial support from the
audience who strongly supported the campaign indeed. The twitter also reminded the
audience about the success of Obama`s later administration. Obama successfully
countered any possible black campaigns which were aimed to drop him down. The
twitter attracted massive followers that lead into the success of message widespread.
Social media has been proved to be efficient in getting huge support in a short time. The
analysis of the twitter has been done in August 13, 2012 to September 11, 2012.
Keyword:

PENDAHULUAN
Pemilu merupakan agenda lima
tahunan sekaligus menjadi ajang para
calon presiden menyampaikan janjijanji politiknya. Media massa pun kerap
dijadikan salah satu alat kampanye
untuk meraih simpati publik. Koran,

Jurnal Communication Vol.5 No.1 April 2014

radio dan televisi adalah tiga media
massa yang umum digunakan. Kini, di
era internet, ada satu sosok media baru
yang akrab disebut media sosial yang
memiliki jumlah pengguna cukup
banyak di Indonesia. Menurut Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
(APJII) di tahun 2013, 63 juta
masyarakat Indonesia terhubung dengan
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Internet. Sebanyak 95 persen aktivitas
populasi itu saat mengakses dunia maya
adalah membuka media sosial. Jumlah
ini tentu menjadi pangsa pasar
tersendiri, termasuk bagi calon-calon
presiden untuk mendapat dukungan.
Kampanye pemilihan presiden
Amerika Serikat setiap empat tahun
sekali menarik perhatian masyarakat
internasional. Presiden Amerika Serikat
memiliki pengaruh terhadap konstelasi
politik internasional, sehingga masa
kampanye pemilihan presiden di
Amerika Serikat menjadi perhatian
warga Amerika juga masyarakat
internasional. Janji kampanye calon
presiden terkait kebijakan ekonomi
maupun politik luar negeri menjadi
pengamatan banyak pihak. Debat
terbuka kandidat calon presiden dari
partai Republik dan Demokrat menjadi
tolak ukur bagi warga Amerika untuk
menentukan pilihan.
Beberapa jenis media massa
menjadi pilihan media bagi beberapa
presiden Amerika untuk melakukan
komunikasi politik. Pada 1933, FDR
yang merupakan singkatan populer dari
Franklin D. Roosevelt mengalahkan
rivalnya, Herbert Hoover dalam
pemilihan presiden Amerika Serikat
yang ke-32. Salah satu strategi dari
presiden Amerika satu-satunya yang
memenangkan pemilihan umum lebih
dari dua kali ialah melalui media massa
radio.
Franklin
D.
Roosevelt
menggunakan media radio untuk
mengkomunikasikan
pesan
dalam
kegiatan kampanye pemilihan presiden
di
Amerika
Serikat.
Roosevelt
mengadakan ribuan konferensi pers dan
menggunakan radio sebagai media
kampanye. Program radio tersebut
bernama “Fire side Charts”, acara
talkshow yang disiarkan di NBC pada
1933 hingga 1944. Franklin D.
Roosevelt
terbilang
sukses
menggunakan media radio, sedangkan
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Presiden Amerika Serikat lainnya, John
F. Kennedy sukses berkampanye
menggunakan media televisi. Media
televisi dipilih Kennedy sebagai sarana
kampanye yang efektif. Tidak ada
presiden Amerika saat itu yang
melakukan siaran konferensi pers
langsung tanpa siaran tunda ataupun
proses penyuntingan.
Kehadiran Barack Obama pada
pemilihan presiden Amerika 2008
menjadi fenomenal. Selain mengungguli
rekannya di Partai Demokrat yaitu
Hillary Clinton, Obama memenangkan
perolehan
suara
tertinggi
yang
menjadikannya
sebagai
presiden
Amerika pertama yang merupakan
keturunan Afrika. Strategi kampanye
Obama menggunakan media sosial juga
menjadi fenomena baru dalam sejarah
kampanye di Amerika. Walaupun bukan
menjadi orang pertama yang melakukan
kampanye melalui internet, namun
Obama-lah
merupakan
presiden
pertama yang sukses menggunakan
jejaring sosial, khususnya media sosial
dalam aktifitas kampanyenya. Langkah
Obama ini bisa dibilang menjadi
penerus dua mantan presiden Amerika
Serikat yang juga sukses menggunakan
saluran media, yaitu media massa untuk
meraih kursi nomor satu di negeri
Paman Sam.
Obama menggunakan media
sosial dalam melakukan komunikasi
politiknya ketika masa kampanye. Pada
2008, Obama meraih 8,5 juta suara.
Menurut data dari The Pew Research
Center, Obama menggunakan sosial
media dalam melakukan kampanye.
Obama menggunakan Facebook sebagai
media berkampanye yang memiliki
pendukung lima kali lipat dibanding
rivalnya dari partai Republik, John
McCain. Halaman web, video, juga blog
Obama dikunjungi rata-rata setengah
juta orang setiap harinya dan di dalam
jejaring sosial seperti Twitter dan
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Myspace, jumlah jaringan teman
Obama jauh melampaui rivalnyanya
John McCain (Pištěková, 2008:49).
Selain itu pada tahun 2008,
menurut Edelman Research, Obama
memiliki pengikut di Twitter sebanyak
115 ribu orang. Sebanyak 50 juta
penonton menyaksikan 14 juta jam
video terkait kampanye Obama di
YouTube. Kemajuan informasi dan
teknologi dimanfaatkan Obama sebagai
peluang. Kesuksesan Obama dalam
berkampanye menggunakan media
sosial dan teknologi sebagai kesatuan
strategi. Penggunaan media sosial
tersebut efektif untuk mengumpulkan
dana kampanye, dan yang lebih penting
membangun
sukarelawan
untuk
diberdayakan untuk memberdayakan
situs jejaring sosial, email untuk
advokasi, pengiriman pesan hingga
mengunduh video online. Obama juga
menggunakan media baru sebagai alat
untuk menggalang dana kampanye.
Melalui jejaring sosial dan internet,
kegiatan kampanye Obama berhasil
menggalang dana hingga US$500 juta.
Obama pun ditandai sebagai presiden
paling sukses
dalam menggunakan
media baru atau new media (Hamilton,
2011:4).
Pada Pemilihan Presiden 2012,
Obama menggunakan media sosial
sebagai sarana komunikasi politiknya.
Bentuk-bentuk
komunikasi
politik
digunakan
Obama
maupun
tim
suksesnya
dalam
pembaharuan
informasi di laman twitter. Jumlah
pengikut twitter Obama dapat menjadi
pendorong bagi Obama dan tim
suksesnya gencar melakukan promosi
terkait visi misi dalam pemilihan
presiden. Selain itu, Obama dapat
melakukan pencitraan diri dalam
twitternya, terkait klaim keberhasilan
selama menjadi presiden Amerika
Serikat selama satu periode.
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KERANGKA TEORI
Penggunaan
Media Baru untuk
Kampanye
Media
sosial
dapat
dikategorikan sebagai bentuk media
baru. Media baru dapat dipahami
sebagai
kemunculan
teknologi
komunikasi dan informasi yang
mengalami
proses
sejarah
dari
kontestasi, negosiasi dan pelembagaan.
Menurut Dennis McQuail, media baru
merupakan teknologi informasi dan
komunikasi dengan konteks sosial yang
berhubungan yang menyatukan tiga
elemen: alat dan artefak teknologi;
aktivitas, praktik, dan penggunaan dan
tatanan serta organisasi sosial yang
terbentuk di sekeliling alat dan praktik
tersebut. Media sosial menggunakan
jaringan situs sosial sebagai bentuk
komunikasi seperti facebook, twitter,
youtube dan blog.
Media telah hadir sebagai alat
menyalurkan berbagai pesan bagi
manusia dalam bermasyarakat. Media
pada prinsipnya adalah segala sesuatu
yang
merupakan
saluran
dalam
menyatakan gagasan, isi jiwa, atau
kesadaran manusia. Media dapat dibagi
dalam tiga bentuk. Pertama, media
menyalurkan ucapan. Kedua, media
menyalurkan tulisan dan ketiga,
menyalurkan gambar hidup. Dalam
perkembangan teknologi muncul media
baru yang dikenal sebagai media
interaktif melalui komputer yang sering
disebut internet. Melalui internet,
komunikasi politik dapat dilakukan
dengan menyertakan jutaan orang dari
seluruh dunia, tanpa adanya hubungan
yang bersifat pribadi. Khalayak yang
tercipta oleh internet tersebut sangat
khas yaitu sebuah masyarakat yang
terbentuk oleh jaringan komputer, yang
disebut masyarakat maya (Arifin, 2011:
158-159)
Menurut
Barrie
Axford,
hubungan antara teknologi media dan
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politik bukan mengenai apa yang
dikomunikasikan melainkan bagaimana
mengkomunikasikan. Pesan dan media
dapat berlaku untuk politik. (Axford,
2011:13). Dalam pesta demokrasi,
penggunaan media sebagai sarana
berkampanye.
Menurut
Manuel
Castells, demokrasi kekinian, media
elektronik dan internet memberikan
ruang lebih untuk hak berpolitik.
Internet
dimulai
sebagai
alat
komunikasi
nonkomersial
dan
pertukaran data di antara profesional,
tetapi perkembangan selanjutnya adalah
internet sebagai penyedia barang dan
berbagai jasa dan sebagai alternatif bagi
alat
komunikasi
pribadi
dan
antarpribadi. Internet memiliki fungsi
untuk menyebarkan berita dan informasi
politik
dengan cepat, sehingga
membuat elit politik dan konstituen
saling terhubung melalui jaringan situs
internet. (Davis & Owen. 1998: 227).
Internet
dimulai
sebagai
alat
komunikasi
nonkomersial
dan
pertukaran data di antara profesional,
tetapi perkembangan selanjutnya adalah
internet sebagai penyedia barang dan
berbagai jasa dan sebagai alternatif bagi
alat komunikasi pribadi dan antarpribadi
(Castells, 2011).
Media online tergolong media
massa yang populer dan bersifat khas.
Kekhasan media ini terletak pada
keharusan untuk memiliki jaringan
informasi teknologi. Media online
sebagai salah satu jenis media massa
yang tergolong memiliki pertumbuhan
spektakuler. Keunggulan media online
di antaranya informasi senantiasa
terbaru. Media online memiliki proses
penyajian informasi dan berita yang
lebih mudah dan sederhana dibanding
jenis media massa lainnya. Keunggulan
lainnya informasinya bersifat real time
dan informasinya bersifat praktis
(Suryawati, 2011:46).
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Boyd dan Ellison (2008)
mendefinisikan jejaring sosial sebagai
layanan menggunakan internet, yang
membuat penggunanya dapat membuat
profil pribadi dalam sebuah sistem,
terhubung dengan pengguna lain dalam
sistem tersebut, dan melihat dengan
siapa pengguna lain terhubung dan ikut
terhubung dengan pengguna tersebut.
Dari definisi Boyd dan Ellison, maka
sosial media seperti Twitter, Facebook,
Youtube, dan media lainnya dapat
digolongkan sebagai jejaring sosial.
Kegiatan politik didasari kegunaan
komunikasi. Internet menjadi media
yang serba guna. Keunggulan internet
digunakan untuk kegiatan politik.
Sebagai
media
politik,
internet
menawarkan sejumlah keunggulan
melebihi media. Teknologi internet
menjadi
lompatan
besar
untuk
melakukan interaksi (Klotz, 2004:4).
Media internet saat ini dipilih untuk
media
berkampanye
karena
kepraktisannya.
Penggunaan teknologi internet
masih menjadi pilihan bagi Obama
dalam kampanye Presiden 2012. Dalam
menghadapi rival politiknya dari Partai
Republik, Mitt Romney, Obama lebih
gencar
melakukan
promosi
kampanyenya melalui sosial media.
Menurut The Pew Research Center,
Obama
dalam
situs
Facebook,
mengangkat visinya yang mendapatkan
acungan jempol sebanyak 1,1 juta
orang, sedangkan Romney hanya
mendapatkan 635 ribu pendukung yang
menyukai visinya. Selama periode
kampanye, Obama memperbaharui
informasi dan promosi politiknya
melalui situs twitter, facebook sebanyak
614 kali. Sementara Romney hanya
melakukan pembaharuan informasi dan
promosi politiknya sebanyak 168 kali.
Obama pun aktif menggunakan sosial
media untuk kampanye 2012 ini.
Kampanye menurut Kotler dan
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Roberto (1989) merupakan upaya yang
dikelola oleh satu kelompok (agen
perubahan) yang ditujukan untuk
memersuasi target sasaran agar bisa
menerima,
memodifikasi
atau
membuang ide, sikap dan perilaku
tertentu. Kampanye politik adalah
sebuah
peristiwa
yang
bisa
didramatisasi. Dalam kampanye calon
presiden dan wakil presiden terdapat
banyak kejutan bagi publik. Dimulai
dari pelaksanaan orasi, komunikasi
langsung dengan konstituen hingga
pelaksaaan debat terbuka calon yang
bertarung. Setiap calon secara langsung
maupun tidak langsung melakukan
promosi visi dan misinya.
Komunikasi Politik melalui Twitter
Media
baru
memberikan
keuntungan bagi komunikasi politik
dibandingkan media massa lama. Jenis
media baru setiap orang dapat terlibat
dan mengikuti era politik baru. Media
baru menawarkan ruang publik bagi
politisi dan warga masyarakat untuk
berinteraktif. (M. Alwi Dahlan, 2012:7).
Kegiatan
komunikasi
politik
berpengaruh menggunakan hubungan
masyarakat dan media merupakan
strategi manajemen informasi yang
dibentuk untuk meyakinkan partai
politik
mendapatkan
publisitas
maksimum
dan
meminimalkan
penilaian negatif. (McNair, 2012:7)
Komunikasi politik adalah suatu proses
komunikasi yang memiliki implikasi
atau konsekuensi terhadap aktivitas
politik. (Cangara, 2009:36). Kampanye
politik adalah sebuah peristiwa yang
bisa didramatisasi. Dalam kampanye
calon presiden dan wakil presiden
terdapat banyak kejutan bagi publik.
Dimulai dari pelaksanaan orasi,
komunikasi langsung dengan konstituen
hingga pelaksaaan debat terbuka calon
yang bertarung. Setiap calon secara
langsung maupun tidak langsung
melakukan promosi visi dan misinya.
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Unsur
komunikasi
politik
meliputi: (1) komunikator politik, (2)
pesan politik, (3)saluran atau media
politik, (4) sasaran atau target politik,
(5) pengaruh atau efek komunikasi
politik. Komunikator politik merupakan
orang atau sekelompok orang yang
menjadi pendukung dari kandidat yang
bertarung dalam pesta demokrasi.
Dalam hal ini tim sukses Obama
menjadi komunikator membawa pesan
politik melalui twitter agar pesannya
dapat diketahui secara cepat. Setelah
pesan terdistribusi, pengaruh yang
diinginkan
berpartisipasi
dalam
komunikasi melalui twitter agar pihak
Obama mengetahui apa yang diinginkan
konstituennya.
Politik
komunikasi
internet sebenarnya lebih dari perilaku
politik menggunakan internet. Menurut
Susri Adeni dalam tulisannya “Internet
and Democracy; Is It An Ambiguity Of
New
Agent
For
Democracy?”
menegaskan kualitas demokrasi dalam
meningkat
seiiring
penggunaan
teknologi
tinggi
yang
dapat
meningkatkan pemahaman demokrasi.
Internet dapat menjadi agen keterlibatan
demokratis dan proses pembelajaran
demokrasi (Media Komunikasi Politik,
2011:147).
Dalam berkampanye, komunikator
politik menyampaikan pesan politiknya
dengan
menggunakan
bentuk
komunikasi politik yang tepat. Terdapat
beberapa bentuk komunikasi politik
yang dilakukan komunikator untuk
mencapai tujuannya yaitu (Arifin,
2003:65-98):
1.
Retorika adalah seni berbicara
yang berupa berpidato kepada
orang banyak (khalayak).
2.
Agitasi politik adalah proses untuk
membangkitkan rakyat kepada
suatu gerakan politik, baik lisan
maupun
tulisan
dengan
merangsang dan membangkitkan
emosi khalayak.
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3.

Propaganda adalah penanaman
sugesti untuk mengontrol sikap
kelompok individu lainnya.
4.
Public Relations (PR) Politik
merupakan suatu upaya alternatif
dalam mengimbangi propaganda
yang dianggap membahayakan
kehidupan sosial dan politik.
Untuk
kampanye
politiknya,
Obama dan rivalnya menggunakan
Twitter
sebagai
media
untuk
berkampanye. Twitter merupakan situs
jejaring sosial online yang dapat
digunakan melalui pesan teks yang
disebut tweets. Kemunculan Twitter
memang tidak fenomenal seperti
Facebook. Twitter diciptakan oleh Jack
Dorsey pada Maret 2006. Saat ini
pengguna twitter tercatat sebanyak 500
juta orang. Twitter tercatat sebagai 10
situs internet yang populer. Maka sangat
logis Obama menggunakan Twitter
untuk
berkomunikasi
dengan
pendukungnya mengingat tingginya
angka pengguna situs ini. Obama
menggunakan
Twitter
bernama
@BarackObama dan @Obama2012,
sementara itu Romney menggunakan
Twitter
bernama
@MittRomney.
Tercatat hingga 24 September 2012
Twitter
@BarackObama
memiliki
pengikut
sebanyak
20.102.199,
sementara @MittRomney memiliki
pengikut sebanyak 1.173.676.
Tulisan
ini
berupaya
menganalisa komunikasi politik yang
dilakukan oleh Barack Obama melalui
situs jejaring sosial Twitter. Dengan
menganalisa twitter @BarackObama
sejak 13 Agustus hingga 11 September
2012.

HASIL PENELITIAN
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Analisis Twitter @BarackObama 1320 Agustus 2012
Sebanyak 124 tweet telah dipilih
penulis pada 13-20 Agustus 2012
berdasarkan bentuk komunikasi politik.
Bentuk komunikasi politik tertinggi
selama waktu ini adalah propaganda
mencapai 42%, diikuti agitasi sebesar
31%, Public Relations sebesar 20% dan
retorika sebesar 7%.

Dengan
banyaknya
jumlah
follower, maka tim sukses sudah
seharusnya menjaga agar jumlah
follower tidak berkurang untuk menjaga
popularitas @BarackObama. Dengan
bentuk komunikasi berupa propaganda,
@BarackObama
senantiasa
menanamkan sugesti bahwa Barack
Obama merupakan orang yang tepat
untuk memimpin Amerika dalam tiap
muatan pesannya. Isi tweet yang
disampaikan melalui propaganda ini
berupa : visi dan misi, program kerja,
testimoni pendukung Obama, kritik
terhadap visi misi hingga rencana
program lawan.
Selain
didominasi
oleh
propaganda, bentuk komunikasi berupa
public relation atau PR juga memiliki
presentasi besar pada rentang waktu ini.
Dalam akun @BarackObama, penulis
melihat cukup banyak tweet yang
menyampaikan keberhasilan Barack
Obama selama menjabat sebagai
presiden juga foto-foto Obama saat
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mengunjungi warga Amerika. Bentuk
komunikasi ini penulis analisa sebagai
penyeimbang propaganda yang lebih
berisi janji dan rencana program jika
kembali terpilih.
Memiliki akun twitter dengan
aktivitas tinggi dan jumlah follower
banyak belum menjamin mereka untuk
memilih saat hari pemungutan suara. Di
Amerika, warga harus mendaftarkan
diri terlebih dahulu untuk dapat
memberikan suara pada hari pemilihan
presiden. Pendaftaran secara online
menjadi satu sarana bagi warga untuk
memperoleh hak pilih mereka. Melalui
media twitter @BarackObama, ajakan
kepada follower agar mendaftarkan diri
cukup sering disampaikan. Beberapa
tweet bahkan mengajak para follower
untuk membuat kerabat dan temanteman mereka turut mendaftar untuk
menggunakan hak pilih. Ajakan dalam
@BarackObama tidak hanya seputar
mendaftar untuk dapat memilih, tetapi
juga ajakan untuk turut berdonasi bagi
kampanye Barack Obama, ajakan untuk
mendukung rencana kebijakan dalam
bentuk retweet, juga ajakan untuk
berdonasi dalam bentuk membeli
suvenir. Bentuk komunikasi seperti
yang penulis kategorikan sebagai agitasi
politik.

Isu kesehatan menjadi perhatian
Obama dengan meluncurkan pernyataan
pada akun twitter mengenai reformasi
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pelayanan kesehatan. Program Medicare
sebagai bagian layanan kesehatan
berbentuk asuransi, sebagian besar
dikomunikasikan berbentuk propaganda
dan agitasi. Propaganda mengenai
Medicare, terkait wacana yang diajukan
Paul Ryan, kandidat calon wakil
Presiden dari partai Republik, yang
memiliki ide menghapus Medicare.
Partai Republik mewacanakan layanan
kesehatan dalam bentuk program
voucher. Sementara pihak Obama
menyatakan
penggunaan
layanan
Medicare lebih baik berbentuk asuransi.
Kebijakan Obama untuk melakukan
reformasi
bidang
kesehatan
mendapatkan kritik di dalam negeri
karena Obama dianggap kurang sigap
dalam meningkatkan perekonomian
pasca resesi ekonomi.
Mahkamah Agung Amerika
telah mengesahkan Undang-Undang
mengenai medicaid, asuransi kesehatan
yang memberikan asuransi kesehatan
kepada sebanyak tiga juta warga
Amerika. Walaupun asuransi kesehatan
berupa Medicaid dari pemerintah
Amerika telah ada, namun Obama
bersikukuh untuk mempromosikan
Medicare.
Sejak
2010,
Obama
berambisi untuk melakukan reformasi
kesehatan dalam bentuk Medicare
dengan anggaran sebesar 600 milyar
Dollar kepada dewan perwakilan rakyat
AS. Propaganda Obama lainnya
mengenai kesehatan yaitu “Romney and
Ryan would give $150 billion in
subsidies back to insurance companies
and, amazingly, undo progress to cut
out fraud and abuse”. (Romney dan
Ryan ingin menghapus Medicare untuk
memberikan subsidi bagi perusahaan
asuransi). Obama pun melakukan
agitasi dalam pernyataan di twitter
dengan ajakan untuk menolak upaya
Romney dan Ryan yang akan
menghapuskan Medicare. (RT if you
don't want Mitt Romney and Paul Ryan
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to turn Medicare into a voucher
program: http://t.co/C27TvYxm).
Obama
pun
memberikan
perhatian bagi kesehatan wanita, salah
satunya dengan propaganda yaitu:
President Obama: “If you truly value
families, you shouldn’t play politics
with
a
woman’s
health”.
http://t.co/8gl9lWqK
#Women2012.
Obama melakukan jenis komunikasi
politik lainnya mengenai kesehatan
wanita dengan melakukan retorika yaitu
: "I want women to control their own
health choices, just like I want my
daughters
to
have
the
same
opportunities as your sons."—Pres.
Obama
(Saya
ingin
perempuan
melakukan kontrol untuk pilihan
kesehatannya, seperti saya memberikan
pilihan kepada anak perempuan saya
sama dengan kesempatan yang saya
berikan kepada anak-anak Anda).
Obama pun melakukan penolakan
terhadap Undang-Undang Anti Aborsi.
Obama membolehkan aborsi untuk
korban pemerkosaan seperti yang
tertuang dalam pernyataannya :
President Obama's reaction to Rep.
Todd Akin's comments: "Rape is rape."
http://t.co/Pd1i0yR7.
Obama
pun
melakukan
propaganda terkait isu ekonomi salah
satunya
masalah
pajak.
Obama
mengeluarkan pernyataannya di twitter,
President Obama: "Gov. Romney’s tax
plan would raise taxes by about $2,000
for
middle-class
families
with
children.” Obama menolak wacana
dinaikkanya pajak bagi masyarakat
kalangan menengah ke bawah. Obama
mengeluarkan
propaganda
dengan
pernyataan "I don’t believe in an
economy from the top down. I believe
that the economy grows from the middle
class out, and from the bottom up."
(Saya tidak percaya eknomi bergerak
dari atas ke bawah. Saya percaya
pertumbuhan ekonomi bergerak dari
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masyarakat kelas menengah). Obama
pun melakukan pencitraan komunikasi
politik dengan bentuk public relations
dengan pernyataan :“President Obama:
"Four years ago, I promised to cut
middle-class taxes, and that’s exactly
what I’ve done." (Empat tahun yang
lalu, saya berjanji memotong pajak bagi
kelas menengah dan sekarang sudah
saya lakukan).
Kemudian
wacana
energi,
Obama mengkampanyekan penggunaan
listrik dengan energi angin. Sejak 2008,
Obama meluncurkan kebijakan energi
alternatif dengan anggaran sebesar 862
miliar dollar. Tahun 2008, Departemen
Energi
Amerika
menyatakan
penggunaan tenaga angin untuk
pembangkit listrik menyumbang 20%
bagi daya listrik. Propaganda yang
dilakukan Obama mengenai kebijakan
energi yaitu : "20% of Iowa’s electricity
now comes from wind, powering our
homes and our businesses in a way
that’s clean and renewable." (20%
persen listrik di Iowa berasal dari angin
dan menjadi sumber listrik bagi
masyarakat dan pebisnis yang menjadi
pilihan energi alternatif). Obama
melakukan pencitraan dalam akun
twitternya
mengenai
kebijakan
energinya yaitu : FACT: The U.S. has
more than 400 manufacturing facilities
in 43 states involved in wind turbine
manufacturing. (Fakta: lebih dari 400
fasilitas
pabrik
di
43
negara
menggunakan pembangkit listrik tenaga
angin).
Kebijakan
energi
ramah
lingkungan
diklaim
Obama
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
seperti tertuang dalam twitternya:
FACT: The U.S. wind sector supports
75,000
American
jobs—including
workers at manufacturing facilities,
engineers, and construction workers.
(Fakta
:
sektor
tenaga
angin
memberikan pekerjaan bagi 75.000 jiwa
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yang berkerja pada fasilitas pabrik,
engineering dan konstruksi). Dalam
akun twitternya Obama melakukan
agitasi dengan mengajak masyarakat
untuk menyetujui kebijakan Obama
terhadap energi bebas polusi buatan
Amerika Serikat. (RT if you agree with
the President that we need to invest in
clean energy that’s #MadeInAmerica:
http://t.co/uPcJfFrw).
Analisa Twitter @BarackObama 2127 Agustus 2012
Isi Twitter Obama pada 21-27
Agustus 2012 sebanyak 100 tweet yang
dipilih penulis berdasarkan jenis
komunikasi politik. Propaganda masih
menempati urutan tertinggi sebesar 42%
, diikuti dengan agitasi sebesar 31%,
Public Relations sebesar 20% dan
Retorika sebesar 7%.

Dalam rentang waktu ini, bidang
pendidikan menempati urutan tertinggi
bidang yang menjadi fokus dalam
komunikasi politik twitter Barack
Obama. Isu pendidikan mendapat
tempat sebesar 48%, diikuti dengan
kampanye 36%, energi sebesar 7%,
gender sebesar 5%, isu ekonomi dan
kesehatan sebesar 2%. Isu kesehatan
tidak mendapatkan porsi yang besar
dalam twitter Obama untuk rentang
waktu ini, tidak seperti minggu
sebelumnya.
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Obama menempatkan wacana
pendidikan pada rentang waktu ini.
Retorika Obama mengenai pendidikan
dikaitkan dengan kedua putrinya.
Dengan
meningkatkan
kualitas
pendidikan, tidak hanya didapatkan
kedua putrinya, tetapi seluruh kaum
muda Amerika Serikat berhak mendapat
pendidikan. President Obama: “Once
we had Malia and Sasha, we needed to
start saving for their college educations,
but we were still paying for ours.”
Retorika lainnya yaitu “Education
should not be a Democratic or a
Republican issue. It’s an American
issue. It’s about what’s best for our
kids.” Dalam pernyataan Obama, isu
pendidikan menjadi agenda yang
menarik bagi kalangan muda. Beberapa
program pendidikan digulirkan Obama
mengenai pinjaman bagi siswa yang
bersekolah dengan nama Student Loan
Reform. Program pinjaman bagi siswa
telah dikampanyekan Obama pada
pemilihan presiden tahun 2008.
Program ini telah diluncurkan pada
2011 dengan memberikan pinjaman
kepada 1,6 juta peminjam dengan istilah
membayar yang Anda dapatkan (“pay
as you earn”).
Obama dalam mengangkat isu
pendidikan di twitter menggunakan
jenis komunikasi Public Relations.
Diantaranya memasukkan keterangan
bahwa Obama telah mengeluarkan 60
milyar dollar sehingga program student
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loan lebih terjangkau. FACT: President
Obama’s student loan reform freed up
more than $60 billion to make college
more affordable and reduce the deficit.
#progress. Obama dalam twitternya
menegaskan dirinya akan berjuang agar
biaya masuk sekolah lebih terjangkau
(President Obama said he’d fight to
make college more affordable—and he
did:
http://t.co/mqObeGx5
#PromiseKept). Selain itu, propaganda
untuk meyakinkan pemilih yang
tercantum di twitter Obama, salah
satunya yaitu “Helping millions of
Americans
afford
college”:
http://t.co/AUxk6DHG. Dalam twitter
@BarackObama terdapat propaganda
yang menyerang kebijakan Mitt
Romney.
Obama
berupaya
mengkomunikasikan
bahwa
pajak
digunakan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan. Di satu sisi, Obama
berupaya meyakinkan khalayak di
twitter mengenai kebijakannya akan
membawa perubahan baik dalam bidang
pendidikan. Namun di sisi lain, Obama
melakukan propaganda kepada khlayak.
Propaganda yang menyudutkan rivalnya
dengan penegasan Romney dianggap
mendukung keberadaan sekolah yang
berorientasi profit.
Analisa Twitter @BarackObama 27
Agustus - 3 September 2012
Propaganda menempati prosi
terbesar sepanjang waktu 27 Agustus
hingga 3 September 2012, sebanyak
hampir 43%. Pada minggu ini,
@BarackObama aktif melakukan agitasi
politik, terlihat dari presentasenya yang
mencapai hampir 35%. Kutipan
pernyataan Obama saat dari berbagai
pidato mengambil porsi 9.76%,
sedangkan tweet berbentuk PR sebesar
13.01%. Penulis menganalisa 123 isi
twitter sesuai dengan penggolongan
bentuk dalam komunikasi politik.
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Muatan pesan terbesar dalam
@BarackObama minggu ketiga adalah
kampanye. Kritisi terhadap rivalnya
yaitu Mitt Romney disampaikan melalui
beberapa tweet yang senada dengan
tweet pada minggu sebelumnya. Muatan
kampanye baru pada periode minggu ini
yaitu tweet berupa tayangan video
berjudul “Mitt Romney and Paul Ryan:
The
Do-Over
ConventionReinvention.com”
dan
“Romney Economics : the infomercial”.
Tweet yang ditautkan pada situs
youtube ini penulis amati sebagai
jawaban dari tayangan iklan video yang
dibuat oleh kubu Mitt Romney. Video
tersebut berisi propaganda dari kubu
Obama mengenai Romney. Tayangan
itu menyoroti buruknya kinerja Romney
menjadi gubernur negara bagian
Massachusettes. Dalam tayangan itu,
kubu Obama mengklaim bahwa tingkat
kesukaan warga Amerika Serikat
terhadap Romney sebesar 50 %.
Pada
rentang
waktu
ini,
@BarackObama dalam beberapa tweetnya mengkritik pidato Mitt Romney
pada konvensinya di Florida. Salah satu
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topik
yang
dikritisi
oleh
@BarackObama adalah soal penarikan
tentara Amerika di Afganistan. Partai
Republic tidak menyetujui kebijakan
Obama untuk menarik mundur pasukan
Amerika di Afghanistan secara bertahap
hingga
2014.
Presiden
Obama
memerintahkan penambahan pasukan
ke Afghanistan tahun 2009 untuk
memukul
mundur
Taliban
dan
memberikan kesempatan bagi pasukan
Afghanistan untuk memulai pengambilalihan keamanan. Sebuah tweet yang
ditautkan pada youtube menanyangkan
pernyataan Obama soal keberhasilan
tentara Amerika menyelesaikan misinya
di Afghanistan. Dalam video ini,
Obama juga menyebutkan mengenai
penarikan tentara Amerika akan tuntas
pada 2014 mendatang.
Pada periode waktu ini, penulis
melihat isu baru yang disampaikan yaitu
kebijakan penghematan energi. Sebuah
tweet menyampaikan pada 2025,
penggunaan
bahan
bakar
untuk
kendaraan pribadi dan truk kelas ringan
sebanyak 54.5 mil per gallon (54.5 mpg
by 2025: “The single most important
step we’ve ever taken to reduce our
dependence
on
foreign
oil.”
http://t.co/3vzIIsfV
#progress).
Kebijakan ini lebih menghemat
penggunaan bahan bakar pada tahun
2016 yaitu 35.5 mil per gallon. Melalui
tweet ini, Obama menyatakan kebijakan
tersebut akan mengamankan cadangan
bahan bakar di Amerika, menghemat
biaya bagi warga kelas menengah dan
meningkatkan perekonomian. Dalam
sebuah tweet yang diterbitkan 28
Agustus, @BarackObama menuliskan
Today, America is less dependent on
foreign oil than at any time in nearly 20
years (Selama 20 tahun terakhir, saat ini
Amerika
berhasil
mengurangi
ketergantungannya terhadap bahan
bakar dari negara lain).
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Selama rentang waktu 27
Agustus -3 September, @BarackObama
menerbitkan beberapa tweet yang
mengajak
pengikutnya
untuk
berinteraksi langsung melalui situs
www.reddit.com.
Situs
tersebut
menyediakan layanan chatting via
internet. Pada minggu ini, diterbitkan
pula tweet mengenai pemberi donasi
yang mencapai lebih dari tiga juta
donator. Hal ini cukup menarik untuk
dicermati, mengingat pada beberapa
waktu yang lalu, Obama sempat kalah
dalam pengumpulan donasi. Pada Juli
2012, Obama hanya mampu meraih
dana US$75 juta. Sedangkan, Romney
yang dibantu Partai Republik mampu
meraup dana sebesar US$101 juta.
Namun, kekalahan Obama tidak
berlangsung lama,
karena basis
penyumbang dana Obama meningkat
dengan lebih dari 317.000 pendonor
dimana
mereka
belum
pernah
menyumbang sebelumnya. Selain itu,
selama
penulis
mengamati
@BarackObama selama satu bulan,
ajakan atau agitasi politik untuk
berdonasi juga cukup agresif.
Analisis Twitter @BarackObama 411 September 2012
Pada rentang waktu 4-11
September 2012, bentuk komunikasi
politik dalam twitter Obama tidak lagi
didominasi oleh propaganda. Sebanyak
139 isi twitter, penulis golongkan sesuai
bentuk komunikasi politik. Bentuk
komunikasi tertinggi yaitu agitasi
sebesar 33%, PR sebesar 27%,
propaganda sebesar 23% dan retorika
sebesar 16,5%. Pada rentang waktu ini,
isi twitter Obama lebih bersifat
persuasif dan pencitraan. Walaupun
muatan pesan terbesar pada minggu
keempat ini adalah kampanye, namun
pesan dikemas dengan cara yang lebih
lunak. Setelah tiga minggu sebelumnya,
twitter Obama gencar melakukan
propaganda, maka pada minggu
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keempat twitter Obama didominasi
dengan kemasan agitasi dan PR.

Dalam minggu keempat, agitasi
yang ditunjukkan @BarackObama
mengenai ajakan kepada warga
Amerika untuk mendaftar dalam
pemilihan
presiden.
Salah
satu
pernyataannya yaitu : If you're feeling
fired up by this convention, make it
count: Ask a friend to commit to vote.
http://t.co/uhTdfJtM-bo. Namun agitasi
terbanyak meliputi ajakan untuk
melakukan donasi dan berpartisipasi
mendukung Obama menjadi Presiden
Amerika berikutnya. Isi twitter yang
mengajak
melakukan
donasi
di
antaranya : If you can support President
Obama with a donation today, please
know it makes a huge difference:
http://t.co/QEVW1Inm.
Selain
itu
pernyataan
penggalangan
donasi
lainnya yaitu: Let’s make sure President
Obama is a two-term President—pitch
in $5 now: http://t.co/hAUGcyaW.
Bentuk agitasi dalam twitter rentang
waktu
ini,
dilengkapi
dengan
pernyataan maupun video Bill Clinton
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yang mengajak warga negara Amerika
Serikat untuk memilih Obama dengan
keunggulannya. Salah satu kutipan
kutipan Cinton pada salah satu acara
konvensi partai Demokrat yaitu: Bill
Clinton last night: "We have to re-elect
President Obama." Say you're in now:
http://t.co/quGJCUNv.
Dalam twitter @BarackObama
pada periode waktu ini mengungkapkan
data jumlah pendonor yang telah
berdonasi bagi kampanye Obama.
Tweet ini adalah satu contohnya : We
did it! Over 700,000 grassroots
donations this week—thank you!
http://t.co/dh4x9x27
#Forward2012.
Twitter Obama bahkan memuat tweet
soal
kemenangannya
dalam
mengumpulkan donasi, melalui tweet
“We just proved we can go head to
head with Romney and the Republicans
and win. That can't stop now.”
http://t.co/xlqLvPgb . Dalam situs yang
ditautkan pada tweet tersebut, dituliskan
bahwa pada Agustus 2012, donasi
Barack Obama mampu mengungguli
donasi rivalnya Mitt Romney, yaitu 114
juta US$ melawan 111 juta US$.
Obama berhasil mengungguli
Mitt
Romney, setelah selama tiga bulan
jumlah perolehan donasi selalu berada
di bawah rivalnya tersebut. Penulis
amati
banyaknya
tweet
tentang
keunggulan
donasi
ditujukan
memberikan kesan bahwa Barack
Obama didukung lebih banyak warga
Amerika dibandingkan Mitt Romney.
Pada periode waktu ini, twitter
Obama, penulis nilai agresif dalam
melakukan bentuk komunikasi agitasi.
@BarackObama juga aktif melakukan
komunikasi politik berbentuk PR.
Hampir serupa dengan tweet pada
minggu-minggu sebelumnya, bentuk
komunikasi PR masih diisi tweet
tentang hal-hal yang sudah berhasil
dilakukan Obama sebagai presiden
Amerika Serikat. Di antaranya foto-
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foto Obama saat mengunjungi warga
juga foto saat bersama istri atau anak.
Muatan baru berbentuk PR yang pada
minggu
disampaikan
adalah
keberhasilan Barack Obama dalam
membangkitkan
industri
otomotif.
Sebuah tweet 1.1 million auto jobs
saved.
#Forward2012
http://t.co/PMnkS5zo
mengklaim
keberhasilan
Obama
dalam
menyelamatkan
industri
otomotif.
Pencitraan ini penulis amati cukup
efektif mengingat industri otomotif di
Amerika memang kembali bangkit
dalam masa kepemimpinan Barack
Obama. Sebuah tweet yang menurut
penulis lebih menguatkan muatan pesan
ini adalah A look back at how President
Obama helped save the American auto
industry: http://t.co/VJWkcv6z . Dalam
tweet ini ditautkan sebuah tayangan
video yang menceritakan masa suram
hingga bangkitnya industri otomotif dari
sudut pandang para pelaku industri
tersebut. Video ini sangat mengangkat
citra Obama, namun menurut penulis,
@BarackObama kurang memberikan
porsi lebih kepada tweet bermuatan
otomotif. Padahal keberhasilan Obama
di bidang ini dapat dijadikan muatan
pesan unggulan dalam kegiatan
kampanye Obama.
Bentuk komunikasi PR dengan
upaya memberi penokohan pada Obama
melalui beberapa pernyataannya. Salah
satu isi twitter berisi pernyataan
“Presiden Amerika Serikat masa depan
di tengah keramaian” disertai dengan
foto Obama yang membaur dengan
pendukungnya dalam : A future
president in the crowd in West Palm
Beach yesterday. http://t.co/9aL8QIfA.
Salah satu pesan yang ditonjolkan
dalam twitter Obama adalah kesetaraan
dengan pernyataan : No matter who you
are or where you come from, you can
make it if you try: http://t.co/lXxRIAlB.
Hal ini terkait dengan dukungan Obama
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terhadap pernikahan sesama
jenis.
Sehingga
twitter
ini,
mencoba
merangkul
semua
pihak
tanpa
memandang latar belakang untuk
memilih Obama. Walaupun topik
mengenai LGBT (Lesbian, Gay,
Biseksual dan Transgender) pada twitter
Obama periode ini hanya satu
pernyataan, namun Obama berupaya
mengkomunikasikan
dukungannya
terhadap komunitas tersebut.
Jenis komunikasi PR ditekankan
dalam twitter ini dengan klaim Obama
telah mendapatkan dukungan seperti :
1,170,000 people stepped up to own a
piece of this campaign last month.
That's amazing. Pernyataaan ini
berupaya
menunjukkan
kampanye
Obama telah disaksikan oleh lebih dari
satu juta orang yang artinya dukungan
terhadap Obama cukup besar. Selain itu,
klaim lainnya yaitu Adding in the folks
who gave in August, a total of 3,142,457
people have donated to this campaign
since April 2011. Pernyataan tersebut
menunjukkan dukungan untuk Obama
dalam hal donasi cukup kuat. Sehingga
citra yang terangkum dalam twitter
Obama ini, Obama sebagai tokoh yang
disukai publik dan mendapatkan
dukungan publik.
Presentase propaganda pada
minggu ini tidak sebanyak tiga minggu
sebelumnya.
Muatan pesan dalam
bentuk komunikasi politik ini masih
didominasi oleh kampanye dan masih
hampir serupa dengan tiga minggu
sebelumnya. Kritikan terhadap rencana
kebijakan Mitt Romney soal kesehatan
khususnya
Medicare,
rencana
pemangkasan pajak bagi kalangan atas,
juga isu gender masih diangkat pada
minggu ini. Hal baru yang diangkat
pada periode waktu ini adalah
Democrat National Convention (DNC)
yang digelar pada 6 September 2012 di
negara bagian Charlotte. Beberapa tweet
memuat tautan untuk melihat video saat
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Obama, Clinton dan Biden berpidato.
Beberapa
pernyataan
berupa
propaganda dijadikan muatan pesan
oleh @BarackObama. Tweet seperti ini
misalnya Watch live: VP @JoeBiden
lays out the ways President Obama is
fighting for middle-class families:
http://t.co/gxoqpnAT
#DNC2012
memuat tautan saat Joe Biden berbicara
mengenai bagaimana Obama akan
berjuang untuk peningkatan ekonomi
warga kelas menengah. Tweet : Bill
Clinton at #DNC2012: “We simply
cannot afford to give the reins of
government to someone who will double
down on trickle-down.” Juga dikemas
dalam bentuk propaganda yang isiinya
mengkritik rival soal memangkas pajak
bagi kalangan atas. Tweet yang
berhubungan
dengan
Democrat
National Convention atau DNC diberi
hashtag #DNC2012, melalui hashtag ini
para pengikut @BarackObama dapat
membaca segala tweet soal DNC2012.
Komunikasi politik dengan
bentuk retorika pada minggu ini
mengambil porsi paling sedikit, sama
seperti tiga minggu sebelumnya.
Kutipan pernyataan Obama yang
disampaikan
melalui
retorika
didominasi oleh pesan yang bermuatan
kampanye, ekonomi dan pendidikan.
Sebuah tweet retorika pada minggu ini
mengutip pernyataan Joe Biden : VP
Biden: “Barack and I see a future
where no one—no one—is forced to live
in the shadows of intolerance.” Sebuah
kutipan pernyataan Bill Clinton juga
sempat diterbitkan : "I want President
Obama to be the next president of the
United States."—President Clinton .
Bentuk retorika dari dua tokoh ini
penulis nilai semakin memperkuat
dukungan bagi Obama karena keduanya
merupakan tokoh negarawan yang
sudah dikenal luas oleh publik Amerika.
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KESIMPULAN
Penggunaan media sosial efektif
untuk mendistribusikan pesan secara
cepat dengan target khalayak berjumlah
besar. Teknologi menggeser pola
komunikasi yang telah ada. Teknologi
media sosial dapat membantu aktivitas
politik menjadi transparan apabila
digunakan oleh elit politik untuk
berkomunikasi dengan pendukungnya.
Keunggulan sosial media yaitu praktis,
daya jangkau yang luas, juga
pembaharuan informasi memungkinkan
dilakukan secara terus menerus tanpa
harus melibatkan penyebaran pesan
melalui media massa lainnya. Media
sosial menjadi alat untuk membentuk
pencitraan seorang tokoh atau elit
politik. Maka penggunaan media sosial
untuk komunikasi politik dapat menjadi
stimulus positif apabila penyampaian
pesan diterima dengan baik oleh
khalayak.
Obama cukup belajar dalam
penggunaan
media
sosial
dari
pengalaman pemilihan presiden tahun
2008. Dengan kelebihan Obama yang
karismatik, maka pencitraan Obama
melalui twitter semakin menarik
perhatian
khalayak
khususnya
masyarakat Amerika. Terbukti dengan
tingginya angka pengikut twitter Obama
yang jauh melampaui rivalnya Mitt
Romney. Dalam twitter ini, Obama
menampilkan diri apa adanya dan
bersifat personal. Komunikasi personal
berupa pernyataan Obama yang
seringkali dikutip, ajakan untuk
memilih
dalam
pemilu,
ajakan
melakukan donasi, hingga permohonan
Obama untuk memilih dirinya sebagai
presiden Amerika kembali. Kemudian
dokumentasi berupa foto maupun video
yang dipilih dengan apik untuk
memunculkan penokohan terhadap
Obama melalui twitter.
Propaganda yang terdapat dalam
twitter
Obama
sebagian
besar
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menyangkut
kebijakan
Romney.
Sebagai lawan politik, Obama berusaha
menunjukkan dalam twitternya bahwa
kebijakan Romney tidak layak melalui
sejumlah
pernyataan.
Propaganda
lainnya terkait dengan kebijakan yang
sudah diberlakukan pada pemerintahan
Obama. Obama berupaya meyakinkan
bahwa kebijakan yang tengah dirintis
terkait bidang kesehatan, pendidikan,
ekonomi, energi maupun otomotif
merupakan sebagian keberhasilannya.
Dalam twitter Obama selama
kurun waktu satu bulan tidak terlepas
dari persuasi politik. Ketika Obama
melontarkan
propaganda,
maka
tindakan untuk mengajak menjadi
penyeimbang dalam komunikasi politik.
Salah satu agitasi politik yang sudah
dapat diukur indikatornya adalah
pengumpulan donasi. Agitasi yang
agresif
melalui
twitter
mampu
mendorong pengumpulan donasi dalam
jumlah besar untuk kepentingan
kampanye Obama. Namun, penggunaan
media sosial dalam hal ini twitter, tidak
menjadi
satu-satunya
indikator
keberhasilan
dalam
melakukan
komunikasi politik. Penggunaan media
sosial merupakan salah satu alat untuk
mendukung pelaksanaan komunikasi
politik.
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Pengantar ilmu komunikasi
merupakan salah satu disiplin ilmu yang
mempelajari
tentang
apa
itu
komunikasi,
bagaimana
proses
berlangsungnya
komunikasi
serta
elemen apa saja yang diperlukan dalam
berkomunikasi.
Untuk
memahami
komunikasi sebagai ilmu, diperlukan
pemahaman yang sangat mendasar,
karena komunikasi yang efektif dan
tidak efektif bukanlah suatu hal yang
mudah. Komunikasi juga memiliki
konteks, tidak di setiap konteks
komunikasi dapat digunakan. Proses
komunikasi perlu untuk diketahui dan
dipahami, berkomunikasi melewati
beberapa tahapan. Misalnya, melalui
komunikator, kemudian komunikator
menyampaikan pesan ke komunikan,
dapat melalui media ataupun tidak
menggunakan
media.
dengan
memahami
bagaimana
proses
komunikasi. Buku ini mengantarkan
pembaca mampu memahami dan
menciptakan komunikasi yang efektif.
Komunikasi tidak hanya dinilai
sebagai kegiatan sehari-hari, kebutuhan
manusia, namun juga dinilai sebagai
ilmu dan seni. Untuk itu komunikasi
menjadi suatu hal yang penting untuk
dipelajari, maka dalam buku yang
ditulis oleh Hadiono Afdjani, yang kini
menjadi Dekan Fikom Universitas Budi
Luhur, Jakarta, ini dihadirkan sebagai
pengetahuan mengenai komunikasi
sebagai ilmu disertai bermacam-macam
contoh kasus.
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Buku
Pengantar
Ilmu
Komunikasi yang ditulis oleh Hadiono
Afdjani mengetengahkan mengenai
proses
komunikasi
dan
strategi
komunikasi.
Hadirnya
buku
ini
diperuntukkan bagi para mahasiswa
awal atau perkuliahan tingkat awal
Fikom, serta para pengajar dan praktisi
yang ingin memahami ilmu komunikasi.
Bab
satu
mengetangahkan
mengenai sejarah dan pentingnya
komunikasi. Sejarah komunikasi dalam
buku ini menyampaikan tentang
perkebangan ilmu komunikasi dari
zaman ke zaman. Dalam sejarah ilmu
komunikasi,
disampaikan
bahwa
komunikasi manusia menggunakan
sistem bahasa untuk berkomunikasi,
sistem bahasa manusia yang paling awal
adalah melalui kombinasi suara dan
bahasa isyarat (bahasa tubuh) untuk
menyatakan
pesan.
Setelah
itu
berkembang dalam bentuk bahasa tulis.
Sejarah ilmu komunikasi dalam buku
ini dilihat berdasarkan perspektif
kemunculan serta penggunaan pesan
oleh hewan dan manusia.
Selain sejarah ilmu komunikasi,
masih pada bab awal dituliskan
menegani
pengertian
komunikasi,
beberapa di antaranya mengutip dari
Ruben dan Steward serta Harold D.
Laswell. Kedua pengertian komunikasi
sama-sama
menekankan
bahwa
komunikasi sebagai proses. Pertama,
proses yang melibatkan individuindividu dalam suatu hubungan. Kedua,
komunikasi
sebagai
proses
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penyampaian pesan yang bersifat satu
arah.
Untuk
penyampaiannya
dibutuhkan saluran (channel) dan proses
penyampain pesan ini maka timbul efek
komunikasi. Pada bab satu, juga
dituliskan
mengenai
pendekatan
komunikasi, yang dibagi menjadi tiga
pendekatan,
komunikasi
sebagai
tindakan satu arah, komunikasi sebagai
interaksi, komunikasi sebagai transaksi.
Selanjutnya fungsi komunikasi,
pada fungsi komunikasi dituliskan
berdasarkan fungsi komunikai secara
umum, serta fungsi komunikasi menurut
konteksnya. Selanjutnya adalah prinsip
komunikasi.
Prinsip
komunikasi
mengetengahkan tentang bagaimana
komunikasi terjadi, di antara dapat
secara verbal dan non verbal, komuikasi
adalah proses penyesuaian, serta
komunikasi
mencakup
isi
dan
hubungan. Pada bab ini juga membahas
tentang konteks komunikasi, diantara
nya konteks komunikasi intrapersonal
communication,
interpersonal
communication, group communication,
organizational communication, dan
mass communication. Terakhir pada bab
ini adalah mengetengahkan tentang
peran penting mempelajari ilmu
komunikasi,
dari
peran
penting
komunikasi dapat dilihat bahwa
komunikasi seperti udara, sangat
berperan penting di setiap bidang
kehidupan.
Bab dua bertutur tentang
elemen-elemen
dalam
proses
komunikasi.
Elemen-elemen
komunikasi yang dimaksud adalah
menunjukkan
bagaimana
proses
terjadinya
komunikasi.
Proses
terjadinya komunikasi membutuhkan
sumber
(komunikator),
pesan,
komunikan, dan elemen pelengkap
lainnya seperti media komunikasi. Jika
komunikasi terjadi di antara elemenelemen tersebut, maka timbul efek
komunikasi, ketika komunikasi terjadi,
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dapat pula muncul gangguan. Hal ini
lah yang membuat komunikasi tidak
selamanya berjalan efektif yang berarti
terjadi
kesamaan
makna
antara
komunikator dengan komunikan. Jika
tidak efektif berarti tidak terjadi
kesamaan makna antara komunikator
dengan komunikan. Selain elemen efek,
dalam proses komunikasi juga terdapat
feedback atau umpan balik. Umpan
balik
terjadi
dari
komunikan
menyampaikan pesan ke komunikator.
Bab
selanjutnya
bercerita
tentang
model-model
komunikasi.
Model komunikasi ini menunjukkan
bagaimana
proses
komunikasi
berlangsung,
selain
itu
model
komunikasi juga dapat menunjukkan
perkembangan komunikasi itu sendiri.
Kelebihan dari buku ini tidak hanya
mengulas mengenai beragam modelmodel komunikasi tetapi juga mengulas
fungsi
model,
kelebihan
serta
kekurangan model. Dari model-model
komunikasi
tersebut,
diharapkan
pembaca dapat memahami bagaimana
dan seperti apa proses komunikasi.
Proses komunikasi ditunjukkan bukan
hanya sekedar penyampaian pesan dari
komunikator ke komunikan melainkan
dapat berlangsung satu arah, dua arah
serta menunjukkan adanya hambatan
dalam komunikasi atau tidak.
Tentang pesan dibedah dalam
bab empat. Pesan terdiri dari pesan
verbal dan pesan non verbal, dalam
proses komunikasi pesan merupakan
elemen penting dan elemen inti. Buku
ini menjelaskan pesan verbal dari sudut
pandang
jenis,
serta
fungsinya,
begitupun penjelasan pesan non verbal.
Pesan merupakan salah satu elemen
penting dalam komunikasi. Untuk itu
pesan harus jelas, dan mencerminkan
tujuan komunikasi itu sendiri. Pesan
dapat dimanage sesuai keinginan
komunikator. Pesan dapat dipahami
hadir dalam berbagai macam bentuk,
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dapat tersurat maupun tersirat. Pesan
juga dapat dimaknai sebagai simbolsimbol yang terangkai satu sama lain
dan memiliki arti.
Pada bab lima dijelaskan tentang
komunikasi intrapersonal. Komunikasi
intrapersonal dalam buku ini dijelaskan
sebagai
konteks
komunikasi.
Komunikasi intrapersonal dijelaskan
dari sudut pandang proses terjadinya,
ciri-ciri nya, dan teori-teori komunikasi
yang mendukung konsep tentang
terjadinya komunikasi intrapersonal
tersebut. Bab enam buku ini membedah
komunikasi interpersonal. Komunikasi
interpersonal pada buku ini dijelaskan
juga sebagai konteks komunikasi, selain
itu dijelaskan pula mengenai ciri-ciri
komunikasi interpersonal, pengertian
komunikasi
interpersonal,
fungsi
komunikasi interpersonal, serta proses
berlangsung
nya
komunikasi
interpersonal, juga teori-teori yang
mendukung
konsep
komunikasi
interpersonal.
Pada bab tujuh dijelaskan
mengenai komunikasi kelompok, juga
sebagai konteks komunikasi. Selain itu
dijelaskan pula definisi, ciri-ciri, serta
fungsi
komunikasi
kelompok.
Selanjutnya pada bab delapan dijelaskan
mengenai
komunikasi
organisasi,
dijelaskan mengenai definisi, ciri-ciri
komunikasi organisasi, serta fungsi
komunikasi organisasi.
Sementara itu, pada bab
sembilan
dijelaskan
mengenai
komunikasi massa, dalam buku ini
komunikasi massa dijelaskan juga
sebagai konteks komunikasi, kemudian
dijelaskan pula mengenai ciri-ciri
komunikasi massa, fungsi komunikasi
massa,
bagaimana
proses
berlangsungnya komunikasi massa,
perbedaan efek komunikasi yang
diperoleh
ketika
komunikator
berkomunikasi dengan komunikan
tanpa menggunakan medua, dengan
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ketika
pesan
disampaikan
oleh
komunikator kepada komunikan melalui
media massa. Secara lengkap efek-efek
yang dihasilkan oleh komunikasi massa
dijelaskan secara lengkap dalam buku
ini.
Pada
bab
10,
Hadiono
memaparkan mengenai komunikasi dan
kebudayaan.
Kebudayaan
dinilai
mempengaruhi komunikasi, sehingga
dalam ilmu komunikasi terdapat bidang
khusus yang membahasa mengenai
keterkaitan antara komunikasi dan
budaya. Bidang ini disebut juga dengan
komunikasi antarbudaya. Pada buku ini,
komunikasi antarbudaya dijelaskan
sebagai komunikasi yang berlangsung
di antara orang-orang yang berbeda
budaya.
Bagaimana
proses
berlangsungnya
komunikasi
antar
budaya, serta fungsi-fungsi komunikasi
antarbudaya. Disertai model komunikasi
antarbudaya yang mendukung konsep
tentang komunikasi antarbudaya.
Dari bab lima hingga bab 10
dalam buku ini, dapat disimpulkan
bahwa setiap konteks komunikasi
memiliki karakteristik yang berbedabeda, dari mulai karakteristik pada
konteks komunikasi intrapribadi sampai
karakteristik pada konteks komunikasi
massa. Perbedaan dapat dilihat dari
jumlah komunikan yang terlibat pada
setiap konteks komunikasi berbedabeda, ciri- ciri pesannya juga berbeda
satu sama lain, hingga fungsi serta
proses berlangsungnya pada setiap
konteks komunikasi berbeda-beda pula.
Terakhir, pada bab 11 mengulas
tentang strategi komunikasi. Ini
merupakan kelebihan dari buku ini,
karena
strategi
komunikasi
menunjukkan bahwa komunikasi bukan
hanya sebagai ilmu, tetapi komunikasi
juga sebagai seni. Sebagai seni,
komunikasi bukanlah suatu hal yang
mudah untuk dilakukan, memerlukan
beberapa tahap seperti perencanaan,
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menentukan target sasaran, menyusun
pesan,
menentukan
metode
penyampaian pesannya, memilih media
komnikasi, serta memperhitungkan efek
apa yang dihasilkan dari proses tersebut.
Strategi ini merupakan bagian dari
manajemen komunikasi.
Secara keseluruhan, buku ini
merupakan pedoman dasar bagi para
mahasiswa atau akademisi serta praktisi
yang
hendak
memahami
ilmu
komunikasi. Buku ini mengetengahan
proses komunikasi dari mulai elemeelemen yang diperlukan saat proses
komunikasi
berlangsung,
konteks
komunikasi, bidang komunikasi, hingga
strategi
komunikasi.
Buku
ini
memudahkan untuk memahami ilmu
komunikasi, sehingga tepat jika diberi
judul Pengantar Ilmu Komunikasi
ditinjau dari sisi poses dan strategi
komunikasi.
Kelebihan buku terletak pada
pemetaan dalam memahami ilmu
komunikasi. Pemetaan ilmu komunikasi
dimulai dari sejarah komunikasi,
definisi disertai teori-teori komunikasi,
elemen-elemen komunikasi, konteks
komunikasi,
salah
satu
bidang
komunikasi, serta strategi komunikasi.
Strategi
komunikasi
merupakan
pembahasan yang jarang ditemukan

Jurnal Communication Vol.5 No.1 April 2014

pada buku-buku pengantar ilmu
komunikasi lainnya. Seringkali topik
strategi komunikasi menjadi salah satu
topik yang diangkat mahasiswa ketika
menyusun tugas akhir (skripsi).
Bersamaan dengan itu mahasiswa
seringkali kesulitan mencari referensi
pada buku-buku ilmu komunikasi yang
secara khusus dan mendetail mengulas
tentang strategi komunikasi secara
umum. Kebanyakan buku menawarkan
strategi komunikasi di bidang Public
Relations, dan Penyiaran. Namun, pada
buku ini pembahasan mengenai strategi
komunikasi hadir dalam satu bab
khusus, secara mendetail yaitu di bab
11. Dapat dipahami bahwa buku ini
menghadirkan pemahaman khusus
mengenai
proses
dan
strategi
komunikasi.
Sedangkan
salah
satu
kekurangan buku terletak pada cover
yang kurang mencerminkan isi buku
Bahwa komunikasi berperan sebagai
proses dan strategi.
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