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Introduction

Texans often present themselves 
as Texan cowboys. However, the word 
“cowboy” itself may refers to some 
interpretations since the existence of 
the real meaning of Texan cowboys and 
cowboy myths. Christopher Hitchens 
mentions that the term “cowboy” may 
refer to some understandings.1 

1 On its own, the word “cowboy” is not 
particularly opprobrious. It means a ranch hand 
or cattle driver, almost by definition a mounted 

Bush’s Cowboy Mentality: Political Communication in 
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Abstract
The 43rd president of the United States, George Walker Bush, was often said to have cowboy 
ethics in his words and behavior. Such a characteristic he inherited from his hometown 
in Midland, Texas. He proudly presented himself as a Texan cowboy; a cliché of Texans 
since being a Texan cowboy means having Texan pride. Bush’s behavior much exposed 
Texan cowboy; such as he was often said to be heavy drinkers; he enjoyed wearing boots, 
cowboy hat and polo ties; he was quick to anger and violence without bearing in mind the 
consequences; he has oil business reflecting oil wells in Texan cowboy’s backyards; and 
he, representing the U.S., was rich and owned firearms but made foolish spending for 
waging war in Iraq. 
Bush’s Texan cowboy mentality was surely brought into play, as he held it beneath his 
words and behavior, in his manner as the president of the United States. It impacted on his 
policies, especially foreign policies, for the pursuit of the United States’ national interests. 
His natural cowboy ethics was vividly reflected in his waging war in Iraq. Operation Iraqi 
Freedom 2003 was seen as a cowboy’s shot in the dark.
Key words: George Walker Bush, cowboy ethics, Texan cowboy, foreign policies, national 

interest, Operation Iraqi Freedom

one, herding the steers in the general direction 
of Cheyenne and thus providing protein on the 
hoof. The job calls for toughness and has little 
appeal to the sentimental. A typical cowboy 
would be laconic, patient, somewhat fatalistic, 
and prone to spend his wages on brawling and 
loose gallantry. His first duty is to cattle, ... . The 
old children’s game of “Cowboy and Indians” 
summarizes the association of the cowboy with 
the frontier and with the wars on the plains and 
rangers against the indigenous tribes. Actually, 
the cutting-edge work here was done with cavalry 
sabers, pox-blankets, repeating rifles, and other 
weapons of routine destruction. Yet the word 
“cavalrymen’ is as indissoluble from the concept 
of chivalry as the word “cowboy” is from the 
notion of the uncouth. Still a third implication is 
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A Texas-native man, George W. Bush, 
possesses his cowboy characteristics, 
which he brought into the White House. 
His pride of being a Texan can be seen 
particularly through his behavior, 
dressing, verbal communication and even 
his decision-making process as a leader. 
Thus, his psychological qualities played 
essential role on his policies launching 
Operation Iraqi Freedom in 2003. 

Bush possesses some of the stereotypes 
presented by Texan cowboy.2 At some 
occasions Bush met the character of Texan 
cowboy as he himself was from Midland, 
Texas. 

The first was when he admitted to 
having been a bit of a cowboy in his 
youth, in both personal and business 
terms. The second was when he called 
for the apprehension of Osama Bin 
Laden and made a point of stressing 
the old “Wanted” poster words: 
“Dead or Alive.” The third was when 
he was asked about the murder of 
an Arab-American in Texas after 
11 September and remark rather 
ominously that the perpetrator had 
“picked the wrong state” in which to 
commit this outrage.3  

He often presented himself as a 
cowboy either physically or mentally. Once 

that of the lone horseman, up against the world 
with nothing more than his six-shooter and steed 
and lariat. He might be a stick-up artist and the 
terror of the stagecoach industry, or he might be 
a solitary for justice and vindicator of the rights 
of defenseless female. (http://www.slate.com/
id/2077674/)

2 Texan cowboy characteristics people think of: 
Loud, boisterous, and boastful; wear boots, ten-
gallon hats, belts with huge buckles, and polo ties; 
show no feelings and sometimes condescending; 
do not care about the environment; own 
firearms, especially six-shooters, and fire 
them at inappropriate times; rich, but make 
foolish purchases; get into eating contests in 
Amarillo; heavy drinkers; quick to anger and 
violence; have oils wells in their backyards; ride 
horses everywhere (alternatively, ride pickups 
everywhere).(http://www.trulytexan.com/
texasfaq.asp) 

3 http://www.slate.com/id/2077674/

when he was young, his father wrote a 
letter to his friend saying that “Georgie has 
grown to be a near-man, talks dirty once in 
a while and occasionally swears. He lives 
in cowboy clothes”.4 “US President George 
W. Bush likes to present himself as a typical 
Texan: cowboy hat, broad western grin 
and short, pithy sentences”.5  Such sort of 
sentence was reflected on his statement 
toward Osama bin laden, “I want justice. 
And there’s an old poster out West, I recall, 
that says, ‘Wanted: Dead or Alive’.”6 

He met some of the stereotypes of 
Texan cowboy. He lives with his cowboy 
costumes and his mentality referring to his 
Texan characteristics. He was energetic but 
arrogant especially in his belief in leading 
the world. He relied on his firearms or 
military strength to achieve his goals, for 
instance the war in Iraq which was decided 
in a rush. When he was young, he was a 
heavy drinker and once his driving license 
was taken off as he drove while he was 
drunk. “He admitted he had been drinking 
too much because of the reversals that his 
oil company was then undergoing”7

He was a leader of a lone country 
facing the war on terrorism in Iraq, even 
when his allies refused to cooperate. 
He wanted to conquer the world as 
a hegemonist with forces or military 
strength just like a cowboy acting with his 
six-shooter and steed and lariat. Though, 
a cowboy may portray a justice defender 
claiming human rights such as women’s 
rights as he frequently referred to himself 
as a “man of peace.” By the same token, his 
mission in Iraq was an effort to achieve a 
“man of peace” image as he assumed that 
Saddam was a dictator, oppressing his 

4 Degregorio, 2002, hal. 757.
5 h t t p : / / c o l o r a d o . i n d y m e d i a . o rg / n e w s w i r e /

display/9163/index.php
6 h t t p : / / w w w . v i l l a g e v o i c e . c o m /

news/0439,baard,57117,1.html
7 Degregorio, 2002, hal. 755
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people, violated human rights, and seized 
women’s rights.

 Many think that Bush’s policy 
in Iraq was just an action done by Texan 
cowboy while he himself was not sure 
what and how strong his enemy was. 
Likewise, the reason was for the pursuit of 
his personal interests. His commitment to 
disarming Iraq was interpreted reflecting 
his cowboy mentality. “The man from 
Midland was, by his own admission, a 
“gut player” rather than an intellectual, 
someone more interested in action than 
introspection”.8Such allusion referred 
to Bush who was often said to be more 
a doer than a thinker, with his natural 
element which was action, not analysis. 
In effect, with his cowboy mentality, 
there was possibility that he created his 
country and the whole world less secure. 
A Democratic senator Richard Gephardt, 
hopeful for the next presidential election, 
has said that President George Bush lacked 
an understanding of the complexities of 
national security policy and displayed a 
cowboy mentality towards the rest of the 
world that threatened to leave the country 
less secure against terrorists and other 
threats.9 

George W. Bush’s Life and Family

George Walker Bush is the 43rd 
president of the United States of America. 
He was born in New Haven, Connecticut on 
July 6, 1946. He is the eldest son of former 
President George Herbert Walker Bush 
and his wife Barbara Pierce Bush. Many 
opined that Bush’s cowboy characteristics 
were inherited from his mother. She was 
known as a frank, stubborn, impatient 
person who has a black and white vision 

8 Daalder and Lindsay, 2003, hal. 41
9 http://www.dailytimes.com.pk/default.

asp?page=story_2-1-2004_pg7_52

of things.10 Bush had more differences than 
similarities from his father in their role as 
commander in chief or as the president of 
the United States. “The 41st president was 
a coalition builder and a diplomat. The 
43rd president was willing to go it alone 
and ignore international opprobrium. 
The first Bush had a sense of limits about 
American power. His son believed the 
military was his best tool for working his 
will abroad”.11Bush junior was recognized 
as a person who more preferred offensive 
action by force, which is much like a 
cowboy, than preemptive policies or 
diplomacy.

At the age of two, the young Bush 
moved to Texas with his family and he 
identifies himself as a native Texan. He was 
raised mostly in Midland, a flat stretch of 
oil-rich desert in West Texas, and Houston, 
Texas with his siblings Jeb Bush, Neil Bush, 
Marvin Bush, and Dorothy Bush. 

Midland was small, relatively crime-
free, and typical of 1950s and 1960s America. 
While his family was not poor, Bush did 
not spend his childhood in affluence either. 
He attended public schools and lived a 
rather mundane middle-class existence, 
despite the fact that by the age of ten his 
father had become a millionaire. He was 
mainly on his bicycle which was the main 
means of transportation in Midland. He 
played all sorts of sports from dodge ball 
to baseball. He loved to play baseball, often 
to the disadvantage of his homework.  He 
also played catcher for the Cubs, a little 
League team, and once made Midland’s 
Little League All-Star team.                                                                                                                                          

As a youngster, Bush attended 
Episcopal and Presbyterian churches, 
his father and mother’s preferences 
respectively. As he grew older, he 

10 Kuncahyono, 2005, hal. 89-90.
11 Walsh, 2006, hal. 54
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generally attended Presbyterian service 
but that depended on where he was living 
and which church was more convenient 
to attend. After his marriage with Laura 
Welch Bush in 1977, Bush attended the 
Methodist church which was his wife’s 
preference. He and his wife were members 
of the First United Methodist Church in 
Midland, where they were married. That 
was also where their daughters, Barbara 
and Jenna, were baptized. 

Following family tradition, he 
attended prep school in New England, 
at elite Phillips Academy in Andover, 
Massachusetts, the same school his father 
attended. Following in the footsteps of 
his father and grandfather, Bush then in 
1964 attended Yale University, where 
he received a Bachelor of Arts degree in 
History in 1968. As a senior, Bush was a 
member of the secretive Skull and Bones 
society, as was his father. In May 1968, 
at the height of the Vietnam War, he 
joined the Texas Air National Guard with 
147th Fighter Group. Since there were no 
students’ deferments for graduate school, 
it is widely believed that Bush enlisted to 
avoid duty and obligation in the Vietnam 
War. He trained in the guard for two years, 
where he was among the last to learn to fly 
the F-102, a plane not used in Vietnam and 
due to be retired. Bush was promoted to 
First Lieutenant in November 1970 on the 
recommendation of his commander Lt. Col. 
Jerry B. Killian. He served as an F-102 pilot 
until 1972. In 1974, he obtained permission 
to end his six-year service obligation six 
months early in order to attend Harvard 
Business School, from which he earned his 
Master of Business Administration (MBA) 
in 1975; he is the first U.S. President to hold 
an MBA. 

Early in his professional life, Bush 
ran, or was a partner in a number of oil 
companies, including Arbusto Energy, 

Spectrum 7, and the Harken Energy 
Corporation. After graduation in 1975, 
Bush returned to Texas to establish his own 
oil and gas business. In 1985, however, oil 
prices fell sharply, and Bush’s company 
verged on collapse until it was acquired by 
a Dallas firm. After working on his father’s 
successful 1988 Presidential campaign, 
Bush assembled the group of partners 
who purchased the Texas Rangers Major 
League Baseball franchise. For him, this 
was a great deal because it allowed him to 
combine his passion in baseball with his 
talent for making money. In 1989, Bush 
was introduced to investors who preferred 
to be inactive partners while he served as 
the front man, handling the day-to-day 
business of the club. Bush turned this job 
into a highly visible position and made the 
game more fun. The television exposure 
throughout the state of Texas made him 
recognizable. However, Bush’s duties with 
the Rangers prevented him from taking 
part in his father’s 1992 presidential re-
election campaign.  In 1993, Bush finally 
threw his Texan hat into the ring of political 
career, starting with governor of Texas 
election. He defeated popular incumbent 
Ann Richards on November 08, 1994, to 
become Governor of Texas. In 2000, Bush 
then proposed for a higher political office, 
a presidential election.

Bush’s View on World Community  

Texans always worship their self-
pride. They believe that they are different 
from and superior to other communities. 
“Texans like to believe that they are special, 
while others like to believe that Texans are 
special.”12 This internal and external sense 
of difference has further fueled the degree 
by which Texans feel proud of themselves. 
Furthermore, he portrayed himself as a true 
American hegemony adherent. He himself 

12 http://www.erenkrantz.com/words/texas.html
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was a hegemonist adoring American 
muscle, authority, and dominance over 
others. He saw America is more powerful 
and more influential than the other nation-
states. Most of Bush’s advisers were 
hegemonists who accepted a billiard-ball 
view of the world, where the United States 
is the biggest and the most virtuous ball on 
the table and can move every other balls 
when and where it wants, while Bush was 
the single player of the main ball. 

 With the end of the Cold War and 
then the following big events on the world 
stage, the falling of Soviet Union and 
Communism bankruptcy, the United States 
stood on the stage as single major player. 
The U.S. emerged as the sole superpower 
in politics, economy, popular culture, 
and surely military. Such a potential 
was maximally benefited by the United 
States in its efforts to forcefully assert the 
national interests, lay down its point of 
views, and spread American values to the 
world. Unfortunately, the United States 
unwisely enjoyed much its role of being 
the world police by intensely intervening 
other states. “Much of America considers 
itself a morally and politically superior 
society, a shining city on a hill, with a 
universal mission informed by a sense of 
exceptionalism”.13 Responding to the 
9/11 blasts, Bush was sure that the United 
States was blessed to combat terrorism, 
even he refused to pledge that he would 
act only if other nations agreed to join. It 
was more preferred by the people in the 
White House that the United States acted 
though this meant acting alone. He had no 
intention of letting others dictate what the 
United States can and should do, even if that 
meant sacrificing support in some foreign 
capitals. He argued “at some point, we 
may be the only ones left. That’s okay with 

13  Gerges in Rahman, 2003, hal. xxv.

me. We are America”.14 Such arguments 
are obvious evidence of American self-
pride as a central hegemony for the others. 
Without the presence of others alongside, 
America stood still vigorously facing the 
world and combated those suspected 
to be threats for America and the world 
peace. America’s arrogance led it to stand 
still holding its military strength to act 
alone. He, moreover, condemned that 
the international treaty was merely weak 
institution not able to end the danger 
facing the world. It much disfigured the 
existence of the other countries and world 
policy.

In his address at the FBI Academy on 
July 11, 2005, Bush spoke about his belief 
in American hegemony that “Our nation 
has no greater mission than stopping the 
terrorists from launching new and more 
deadly attacks”.15 Toppling terrorists 
group and basements has been a vital 
mission for America post 9/11 despite 
the possibility of the existence of its other 
ambition or goals. Bush spoke to the 
world that in his mission combating terror 
and spreading peace on earth, there was 
no neutral position, only pros and cons 
toward America. He possessed his “black 
and white” vision of the world that the 
international community had to choose 
between joining the American coalition 
against those evil-considered and being 
considered allied with the terrorists. Those 
refusing to support or to join America 
were considered American enemies and 
those supporting America’s policy were 
America’s allies in the war on terrorism. 
The option of neutrality did not exist 
in this absolutist vision between good 
and evil. “If you are not with us, you are 

14 Bush in Daalder and Lindsay, 2003, hal. 86.
15 ht tp ://www.pres ident ia l rhetor ic .com/

speeches/07.11.05.html
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against us”.16 He made it clear that the 
war on terrorism would permit no room 
for neutrality. He told Congress “We 
will pursue nations that provide aid or 
safe haven to terrorism. Every nation, in 
every region now has a decision to make. 
Either you are with us, or you are with 
the terrorists. From this day forward, any 
nation that continues to harbor or support 
terrorism will be regarded by the United 
States as a hostile regime”.17 Such sort of 
statement implied America’s arrogance 
as the only superpower which held the 
strength to assert its will upon others. The 
implication was that America positioned 
itself higher than the others in this new war 
in 21st century, the war on terrorism which 
was firstly launched toward Afghanistan 
then moved to Iraq. 

America involved every nation to 
choose the options provided, with an 
excuse that the war on terrorism is not 
merely America’s war but civilization’s 
fight, the fight of all who believe in progress 
and pluralism, tolerance, and freedom. In 
a joint session of Congress about terrorist 
attacks on September 20, 2001, he worded 
that the United States felt grateful that many 
nations and international organization 
had already responded with sympathy 
and support beyond expectation. “The 
Civilized world is rallying to America’s 
side.”18 Such an ultimatum would never be 
spoken by a president of a nation unless he 
was a hegemonist, a character representing 
a cowboy ethic. He sanctimoniously 
dictated the world what to do. 

As a hegemonist, the first principle he 
held favorably was that he was superior to 
anybody anywhere. Public believe that he 

16 h t t p : / / w w w . b e r c l o . n e t / p a g e 0 2 / 0 2 e n -
ameriwar.html

17 http://www.americanrhetoric.com/speeches/
gwbush911jointsessionspeech.htm

18 http: / /www.americanrhetoric .com/speeches/
gwbush911jointsessionspeech.htm

held the faith supposing he was chosen by 
God to lead the war on terrorism, despite 
many people’s fear of his seeing his role in 
the war on terrorism as a part of a divine 
mission as this faith would blind him to 
the risks inherent in his policy choices. 
Some of his friends and advisers argued 
that he saw himself as carrying out God’s 
will. One of his friends says “I think, in 
his frame, this is what God has asked him 
to do.”19 Another added that Bush really 
believed he was destined to lead the war 
as a part of a divine plan. “…Bush believes 
he was chosen by God to lead the war on 
terror …”.20 

Bush and Americans embrace a 
belief, ever since the very beginning of 
American settlement, that America is a 
special nation destined by God to be the 
city set upon a hill. John Winthrop said 
in his sermon. “For we must consider that 
we shall be as a City upon a Hill, (and 
that) the eyes of all people are upon us”.21 
This belief and expectations are beneath 
American hegemonists’ mindset that 
from the past fetching the future, America 
must always stand on the top of the hill 
for the world eyes to admire and follow. 
Such confidence got strengthened since 
the end of the cold war and the collapse 
of Soviet Union and contributed a huge 
influence of creating present America as 
an expansionist nation intervening in other 
nations. The world bipolar political power, 
centered upon Soviet Union and United 
States, turned into, what Americans 
believe, a single superpower centered on 
the United States. This had been a fertilizer 
for American self-pride and arrogance 
which facilitated America an access to 
dictate the world and determine how the 

19 Daalder and Lindsay, 2003, hal. 88.
20 http://www.onlineonslaught.com/OOForums/

viewread.php?tid=16092&page=4
21 http://endtimepilgrim.org/puritans02.htm
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world order should be. This hegemonic 
way of thinking played important role 
in the birth of the controversial Bush’s 
Doctrine which changed American foreign 
military strategy from containment policy 
used toward its one-time rivalry in the 
cold war, Soviet Union, into a more active 
futurist strategy. This changing nature of 
foreign policy in post-cold war era from 
containment to prevention triggered the 
tendency of the use of military forces in 
planting the political influence of US in 
order to protect its interests.

The United States hegemony elected 
itself as the single world police claiming 
that it would bring peace to the world and 
it was responsible for the security of the 
world. In the case of Iraq war, for instance, 
Bush’s preemptive tactics positioned him 
as the chief of the world police. “Mr. Bush 
thinks that the (current) era is an era of 
cowboys, that the world is a Texan one, 
and that he is the sheriff”.22 Kuncahyono 
opposed such way of thinking by quoting 
a European Middle Age philosopher, 
Thomas Aquinas (1225-1274), that there 
exists no body possesses the original 
rights upon other people. In consequence, 
everybody deserves to hold his or her 
personal rights. The only supreme power 
is the Creator of the Universe and all the 
contents. This means that George W. Bush 
or America did not have the authority upon 
others, for instance Saddam, by removing 
him from power and by intervening Iraq 
by changing the regime compulsively. 

Bush’ View on Terrorism

Bush’s Doctrine symbolizes the 
starting point of American leading in the 
“War on Terrorism” as America was sure 
that the bomb blasts on September 11, 2001 
was perpetrated by terrorists network, as 

22 http://www.totse.com/en/politics/terrorists_
and_freedom_fighters/165331.html

so called al Qaeda led by Osama bin Laden 
in Afghanistan. Bush’s cowboy mentality 
was representatively seen through his new 
arrogant doctrine.  His arrogance could 
be viewed through how he perceived 
the word “terrorism.” He very often 
mentioned in his address concerning the 
United States and terrorism two points 
which are very essentially opposed chiefly 
in terms of ideology of life.

The enemy we face is brutal and 
determined. The terrorists have an 
ideology. They share a hateful vision 
that rejects tolerance and crushes all 
dissent. They seek a world where 
women are oppressed, where children 
are indoctrinated, and those who 
reject their ideology of violence and 
extremism are threatened and often 
murdered.23 

Bush was sure that the terrorists have 
a very contradictory ideology from the 
United States, and that they are people 
who do not tolerate any diverse idea of life 
unless the way of life they dictate which 
involve the existence of women oppression 
and children indoctrination, and also civil 
right abuse.

Bush’s warning, saying that any 
nations or states sponsoring terrorism 
would be as guilty as the terrorists, was 
made true in Afghanistan where the 
terrorist network led by Osama bin Laden 
were recruited and trained. Al Qaeda which 
means “the base” was “ a center for the 
indoctrination, training, coordination, and 
financing of Muslim terrorists dedicated 
to carrying out what they characterized 
as a Jihad- a holy war- against Israel, the 
west, and especially the United Sates”.24Its 
goal was not making money; its goal was 
remaking the world and imposing its 
radical beliefs on people everywhere. 

The war on terrorism was then 

23 ht tp ://www.pres ident ia l rhetor ic .com/
speeches/02.24.06.html

24 Axelrod, 2002, hal. 517.



Salieg Luki Munestri. Bush’s Cowboy Mentality ... 

8 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 6  No. 1, Januari 2013

performed toward the second target, 
Iraq, since Bush was un-doubtful that 
Saddam gave protection to a vital person 
of the terrorist network, Abu Mus’ab al-
Zarqawi. Bush was consistent in seeing 
that the terrorists were as brutal as enemy 
America had ever faced that they were 
unconstrained by any notion of common 
humanity, or by the rules of warfare. 
Furthermore, the ideology they embraced 
was significantly conflicting the American 
ideology of the virtues of life.

We’re facing cold-blooded killers who 
have an ideology that is the opposite of 
ours. These people believe that there 
should be no dissent, no freedom, 
no right for women, that there only 
ought to be one religion, which is a 
misinterpretation of the great religion 
of Islam. That’s what they believe. 
And they have designs, they have 
goals. And what are those goals? 
Well, they want to topple nations. 
They want to drive the United States 
and freedom-loving countries out of 
parts of the world so their ideology 
can take hold. That’s what they want. 
And they want to impose their vision, 
their dark vision on people.25 

It had been certain knowledge for 
Bush that Saddam did not bear any 
different opinion or criticism about how 
he led Iraq and how he was supposed to 
do as a great leader, instead he exploited 
such civil rights as the right to worship, the 
right to speech, press freedom and women 
right. This crisis was sketched by the 
dissimilar philosophy of life. Saddam and 
the terrorists owned the similar ideology 
of life such as their aims in toppling liberal 
nations especially the United States of 
America since it is the brightest beacon of 
democracy.

Bush certainly saw his enemy strictly 
contradictory to his belief in the virtues 
of democrazy and freedom. Americans 

25 ht tp ://www.pres ident ia l rhetor ic .com/
speeches/07.20.05.html

value life, the terrorists ruthlessly destroy 
it through their murder and terror actions 
in order to gain their goals. Americans 
value education, on the other hand, the 
terrorists do not believe and do not accept 
women should be educated or should have  
health care, or should leave their homes 
to be career women to afford the family’s 
needs. The terrorists do not tolerate any 
difference of opinions since free expression 
can be grounds for execution. In fact, in 
democratic society, the right to speak 
people’s minds is a basic foundation. 
People living in America hold their right 
to worship or not to worship since they 
respect people of all faith and welcome to 
free practice of religion. Thus, such view 
makes them see the enemies as a wrong 
directions as they see how their enemies 
want to dictate, how to think and how to 
worship, even to fellow Muslims. 

He further judged that the enemy he 
was facing was a unit of people or civilians 
who base their life on the strength of 
hatred but they are armed with potential 
weapons. “We are fighting men with blind 
hatred and armed with lethal weapons 
who are capable of any atrocity. They 
wear no uniforms; they respect no laws of 
warfare or morality. They take innocent 
lives to create chaos for the cameras.”26 He 
expressed his anger on the day America’s 
symbol of wealthy were broken down. 
“Thousands of lives were suddenly ended 
by evil, despicable acts of terror…. Today, 
our nation saw evil, the very worst of 
human nature.”27 This broke America’s 
arrogance as a main global power. 

Bush sarcastically presupposed that 
those enemies especially the terrorists 
wanted to use Iraq as a base from which 

26 ht tp ://www.pres ident ia l rhetor ic .com/
speeches/06.28.05.html

27 http://www.famousquotes.me.uk/speeches/
George_W_Bush/
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they planned and prepared to launch 
attacks against America and overthrow 
moderate governments in the Middle 
East and tried to establish a totalitarian 
Islamic empire that spans from Indonesia 
to Spain. They had nothing to present to 
the Iraqi people. All they possessed were 
merely the capacity and the willingness to 
kill the innocent and create chaos for the 
cameras. The terrorists in Iraq shared the 
same ideology as the terrorists who struck 
the United States on September 11th, 2001. 
This aroused Bush to react by launching a 
new strategy, which was then recognized 
as the Bush doctrine.

Americans put a final judgment that 
these enemies try to hide behind a peaceful 
faith and distort it. Those who celebrate 
the murder of innocent men, women 
and children must have no religion, have 
no conscience and have no mercy. They 
practice a fringe form of Islamic extremism 
that has been rejected by Muslim scholars 
and the vast majority of Muslim clerics, 
a fringe movement that perverts the 
peaceful teachings of Islam. “The terrorists 
are traitors to their own faith, trying, in 
effect, to hijack Islam itself.”28 It was a 
fact for Bush that the terrorists were from 
Muslim community who misrepresent the 
great and holy belief of Islam by terror and 
murder actions. They share dark vision 
of hatred and fear, and share a hateful 
vision that rejects tolerance and crushes 
all dissent where women are oppressed 
and indoctrinated. Those who reject such 
ideology of violence and extremism are 
threatened and often murdered. They 
have aims which are to impose their 
heartless ideology of totalitarian control 
throughout the Middle East and remake 
the Middle East in their own grim image 
of tyranny and oppression by toppling 

28 http://www.americanrhetoric.com/speeches/
gwbush911jointsessionspeech.htm

governments, by exporting terror, 
by forcing free nations to retreat and 
withdraw. Bush let the world understand 
that their totalitarian ideology is inspired 
by some past totalitarian government. We 
have seen their kind before. They are the 
heirs of all the murderous ideologies of the 
20th century. By sacrificing human life to 
serve their radical visions—by abandoning 
every value except the will to power—they 
follow in the path of fascism, Nazism, and 
totalitarianism.29 

In many ways, Bush equalized 
American fight with the fight against 
communism in the last century. Similar 
to the ideology of communism, Islamic 
radicalism is elitist, led by self-appointed 
forerunners that presume to voice the 
Muslim masses. For instance, Saddam 
Hussein “state-tribalism” system met this 
approach. The leader said what was good 
for the members and people and what 
was not. “What this man (Bin Laden) who 
grew up in wealth and privilege considers 
good for poor Muslims is that they become 
killers and suicide bombers. He assures 
them that his—that this is the road to 
paradise—though he never offers to go 
along for the ride.”30 

Another way comparing the terrorists 
with communists was that both taught 
that innocent individuals can be sacrificed 
to serve a political vision. This explained 
their cold-blooded contempt for human 
life. Like the ideology of communism, the 
terrorists and their supporters pursued 
totalitarian aims. The leaders pretended 
to be an aggrieved party, representing the 
powerless against imperial enemies. In 
fact, they had endless ambitions of imperial 
domination, and they wished to make 

29 http://www.americanrhetoric.com/speeches/
gwbush911jointsessionspeech.htm

30 ht tp ://www.pres ident ia l rhetor ic .com/
speeches/10.06.05.html
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everyone powerless except themselves. 
Under their rule, they have banned books, 
and violated historical monuments, and 
brutalized women. They seek to end dissent 
in every form, and to control every aspect 
of life, and to rule the soul, itself. While 
promising a future of justice and holiness, 
the terrorists are preparing for a future of 
oppression and misery. The next similarity 
between the ideology of communism and 
Islam radicalism is that both are dismissive 
of free people, claiming that men and 
women who live in liberty are weak and 
immoral. The last resemblance is that they 
contain inherent contradictions that doom 
it to failure. This ideology undermines the 
very qualities that make human progress 
possible and human societies successful. 
The modern thing of the militants’ vision 
is the weapons they want to use against 
their enemy. The rest of their grim vision is 
defined by a distorted image of the past, a 
declaration of war on the idea of progress. 
Bush concludes that “The terrorists are as 
brutal an enemy as we’ve ever faced.”31 
Thus, Bush assumed that the only possible 
response was to confront and to defeat 
them before they fully materialized. The 
new strategy was then well known as the 
Bush Doctrine.

The Bush Doctrine

Reacting upon Iraq in pursuant to the 
9/11 attacks, Bush made an ultimatum 
that Saddam should have left Iraq within 
48 hours since his message to Saddam 
delivered on March 17, 1003. “Saddam 
Hussein and his sons must leave Iraq 
within 48 hours. Their refusal to do so will 
result in military conflict, commenced at 
a time of our choosing.”32 Such snarl was 

31 ht tp ://www.pres ident ia l rhetor ic .com/
speeches/10.06.05.html

32 ht tp ://www.pres ident ia l rhetor ic .com/
speeches/03.17.03.html

ignored by Saddam which then resulted 
in the starting of US invasion in Iraq. This 
case showed the alarm by a sheriff wanting 
to bring the outlaws to justice with a period 
of time to surrender. The outlaws had 
the obligation to surrender, unless they 
wanted the sheriff to react. Two days later, 
March 19, America began its war in Iraq in 
order to answer Saddam’s incompliance 
with Bush’s warning. Bush announced a 
war message on the day of the first stage 
of the war. 

My fellow citizens, at this hour 
American and coalition forces are in 
the early stages of military operations 
to disarm Iraq, to free its people 
and to defend the world from grave 
danger. On my orders, coalition forces 
have begun striking selected targets 
of military importance to undermine 
Saddam Hussein’s ability to wage 
war. These are opening stages of 
what will be a broad and concerted 
campaign.33 

Accordingly, Bush released his 
controversial doctrine saying “If you 
harbor a terrorist, you’re equally as guilty 
as the terrorists who commit murder.”34 
His doctrine, well accepted as the Bush 
Doctrine, reflected more aggressive 
defense actions for the pursuit of the US 
security and interests. This outlined a broad 
new phase in US policy that would place 
greater emphasis on military pre-emption, 
military superiority, unilateralism, and a 
commitment to “extending democracy, 
liberty, and security to all regions”. His 
doctrine reflected the strong existence 
of cowboy ethics in his life. The most 
controversial tenet of Bush doctrine was 
the primary justification for launching the 
Operation Iraqi Freedom.  

The doctrine at least implies some 

33 ht tp ://www.pres ident ia l rhetor ic .com/
speeches/03.19.03.html

34 ht tp ://www.pres ident ia l rhetor ic .com/
speeches/01.23.06.html



Salieg Luki Munestri. Bush’s Cowboy Mentality ... 

Jurnal Komunikasi Massa Vol. 6  No. 1, Januari 2013 11

essential points; preemptive strategy, 
unilateralism, superpower position, and 
private or group interests. These points 
were not presented literally. The last 
point, self or group interests, undeniably 
played significant part in defining the 
doctrine. The Bush Doctrine represented 
the realities of international politics in the 
post-cold-war, sole-superpower world. G. 
John Ikenberry argues that this new grand 
strategy symbolizes seven elements;
1) The United States’ commitment to 

maintain a unipolar world, in which 
America is on the pivot having no rival.

2) A new analysis concerning global threat 
and how such a new problem should be 
combated. 

3) The concept of deterrence which no 
longer suits the challenge in this era. 

4) Redefinition the understanding of 
sovereignty.

5) The general depreciation of 
international laws and treaties and 
international concord for security.

6) This new doctrine entrusts the United 
States to handle international problems 
directly and immediately. 

7) To review the international stability, 
that the scenes about the stability living 
in the Cold War era should have been 
renewed.35

Bush Doctrine was employed in a 
rich-oil land whose leader has been target 
of removal by the US government more 
than a decade ago, Iraq. Bush launched 
an attack against a sovereign state, aimed 
explicitly at removing its internationally 
recognized government, without specific 
authorization from the United Nations 
Security Council, not in response to a 
prior act of aggression, and carried out 
not by a multilateral organization but by 

35  Ikenberry in Rose, 2005, hal. 440-447. 

the world’s greatest military power, acting 
alone or with the backing only of a few 
loyal allies. 

Indeed, he famously labeled Iraq, 
along with North Korea and Iran as part 
of an “axis of evil.” He exposed a coalition 
of those three countries as having and 
developing nuclear weapons potential to 
spread threat over the world. 

North Korea is a regime arming 
with missiles and weapons of mass 
destruction, while starving its 
citizens. Iran aggressively pursues 
these weapons and exports terror…. 
Iraq continues to flaunt its hostility 
toward America and to support 
terror. …States like these, and their 
terrorist allies, constitute an axis of 
evil, arming to threaten the peace of 
the world. By seeking weapons of 
mass destruction, these regimes pose 
a grave and growing danger. They 
could provide these arms to terrorists, 
giving them the means to match their 
hatred. They could attack our allies or 
attempt to blackmail the US. In any of 
these cases, the price of indifference 
would be catastrophic.36 

The use of the “axis” terminology 
implied that they were allied and there was 
confederation and cooperation among the 
three countries of which America was fear 
in the future they would launch threat over 
it. However, there was no indication that 
the leaders of the three countries, before 
Saddam’s removal from power, gathered 
and held a conspiracy and cooperated 
to fight against the United States and 
equalized its position in the world. In 
fact, Iraq and Iran are not good friends 
since both fought in 1980 until 1988 and 
left hatred in each side. And North Korea 
is also not Iraq’s or Iran’s ally. Hence, 
logically the term “axis of evil” does not 
make any sense. 

Likewise, removing a leader from 
power, though this was unjustified, has 

36 ht tp ://www.pres ident ia l rhetor ic .com/
speeches/01.29.02.html
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been a common action in the U.S.
It’s a cowboy mentality. Everything 
has to be done as ordered by Bush. It’s 
always been part of US foreign policy 
to first put a dictator in power and 
then to get rid of him. Like Manuel 
Noriega in Panama and the Taliban 
in Afghanistan. The US trained and 
financed the Taliban. Same with 
Saddam Hussein. Now they want 
to remove him too. They always say 
these actions are in the best interests 
of the US. But I don’t think there’s a 
single person in the US besides the 
oil corporations who cares about 
who rules Iraq. Those are not our 
interests. Those are the interests of the 
oil companies and Bush is very well 
connected to them.37 

The United States did not find any 
evidence of Saddam’s link with the terrorists 
and his protections to them. Moreover, 
no evidence was found showing Iraq’s 
program of developing weapons of mass 
destructions as the United States suspects.  
The United Nations Special Commission 
investigating Iraq’s nuclear weapons 
possession (UNSCOM) reported on March 
2, 2004 that since the end of the Gulf War 
in 1991 and at least in 1994, Iraq has no 
weapons of mass destructions. This report 
was given after 7-year investigation before 
America began the war in 2003. Besides, 
the embargo imposed on Iraq made it 
impossible to have chemical or biological 
transactions with other countries. Indeed, 
Iraq faced difficult reconstruction time of 
post its war with Kuwait.  It was destructed, 
isolated, imposed economic sanction, and 
forced to fulfill the UN Security Council 
Resolution. 

In spite of Iraq’s paralysis and the 
unfound proof concerning Iraq’s WMDs, 
Bush did not call off his and his advisers’ 
intention to invade Iraq. He himself 
possibly had his own private reason 
for that. His views on Iraq were closely 

37  http://www.war-times.org/issues/3artz.html

followed throughout the campaign, given 
speculation that he was itched to avenge 
Saddam Hussein’s attempt to assassinate 
his father in 1993. There were also 
mounting allegations that the existence 
of the WMDs and their eminent threat 
to American security was exaggerated 
or distorted as a pretext to justify the 
war. Thus, there was no justification of 
America’s invasion in Iraq. “The failure 
to produce definitive evidence of WMD 
is scarcely surprising. What the Pentagon 
says on this matter is a prima facie true: 
Saddam might have hidden, destroyed or 
dispatched his weapons to a safe haven in 
Syria before or during the war”.38

In fact, it was not a big deal for 
him whether or not the smoking gun 
existed in Iraq and if Iraq was linked 
with terrorists group. Indeed, with the 
justifications for the war evaporating, the 
Bush administration began emphasizing 
that the removal of dictator Saddam 
Hussein had been grounds enough for 
waging war, and that the United States 
was more secure as a result of it. However, 
capturing Saddam did not make him finish 
the war. He kept waging the war in Iraq. 
The cowboy mentality was alive within 
his bosom. Bush’s mission was carried 
out without paying much attention to the 
reasons he gave whether or not he found 
the evidence of his suspicion over Iraq. He 
thought that he still held the authority to 
combat the whole violence perpetrators in 
Iraq whom he thought coming from the 
terrorist networks. “Although we haven’t 
found stockpiles of weapons, I believe we 
were right to go into Iraq.”39 Hence, with 
the absence of the proof the United States 
mentioned to the public before the war, this 
hegemonic country started to be doubtful 

38 Myroie, 2003, hal. 213.
39 ht tp ://www.pres ident ia l rhetor ic .com/

speeches/07.09.04.html
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about its main direction in Iraq to convince 
the public. “Many people have asked how 
close Saddam Hussein is to developing 
a nuclear weapon. Well, we don’t know 
exactly, and that’s the problem.”40 This case 
was much appropriate with the principle 
of the Bush Doctrine and his cowboy 
mentality. 

Indisputably, the doctrine was in 
violation of Chapter I Article 2 section 
3 of the UN Charter, which states, “All 
Members shall settle their international 
disputes by peaceful means in such a 
manner that international peace and 
security, and justice, are not endangered.”41 
Thus the Operation Iraqi Freedom as 
a representation of Bush Doctrine was 
unjust. It violates the one of the principles 
of just war that “a just war can only be 
waged as a last resort. All non-violent 
options must be exhausted before the use 
of force can be justified.”42 Alternatively, 
Bush and his gang defended that there are 
some special and urgent occasions when 
violating international law may be justified 
as Thomas Jefferson once mentioned in a 
letter that reasoned that observing the law 
was important, but it was not the prime 
duty of a nation. “The law of necessity, of 
self preservation, of saving our country 
when in danger are of higher obligation. 
To lose our country by a scrupulous 
adherence to written law, would be to lose 
the law itself…thus absurdly sacrificing 
the end to means”.43 The US argued that 
an invasion against Iraq would be an act 
of self-defense. Because of the emergence 
new threats, it was claimed that the proper 
strategy of self-defense should extend to 

40 ht tp ://www.pres ident ia l rhetor ic .com/
speeches/10.7.02.html

41 ht tp ://www.un.org/aboutun/char ter/
chapter1.htm

42 h t t p : / / w w w . s o u r c e w a t c h . o r g / i n d e x .
php?title=Just_War_Doctrine

43  Jefferson in Mylroie, 2003, hal. 165.

authorizing pre-emptive attacks against 
potential aggressors, cutting them off 
before they were able to launch strikes 
against the US that might be devastating.

Robert Jay Lifton argued that America 
is now in a condition called superpower 
syndrome, in which fear of being attacked 
is alive. America became the single 
influential superpower around the globe. 
Worry and fear of being attacked always 
live in the society, especially in the mind 
of the leader of a hegemonic state, in this 
case is America. When the 9/11 terror 
happened, the fear became so real horror. 
Being a single dominant country, America 
felt so embarrassed and pitiful that being 
a superpower did not guarantee the safety 
of the people. 9/11 incidents gave America 
the first experience of being struck since 
the Pearl Harbor unpleasant incident 
launched by Japan on December 7, 1941. 
During its real dramatic moment, being 
a single power in economy, military and 
culture, and even being world police, 
America was dramatically wounded right 
in its heart. Washington wanted to cure the 
wound by declaring the war on terrorism 
by preemptive strike, in accordance with 
the Bush Doctrine. 

Super power syndrome faced new 
challenges which are undetected and 
unclear. It made America decide that it 
was not more possible to fight against 
terrorism with deterrence strategy. It 
was not only because the terrorists have 
different rational thought from Western’s, 
but also because they are often undetected. 
The only possibility for the United States 
to employ was preemption or anticipatory 
strategy. The doctrine could be seen as a 
change from the doctrine of deterrence to 
preemption. It indicated that by holding 
this new doctrine, the United States 
became more active in preventing the 
launching of attacks than during the Cold 
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War. He announced that the US foreign 
strategy of containment and deterrence 
were outdated Cold war policy. He 
maintained that the United States could no 
longer wait defensively until a potential 
threat to its security grew into an actual 
one. Consequently, a preemptive strike 
was called for.

For much of the last century, 
America’s defense relied on the 
Cold War doctrine of deterrence and 
containment. In some cases, those 
strategies still apply. But new threats 
also require new thinking. Deterrence 
– the promise of massive retaliation 
against nations – means nothing 
against shadowy terrorist networks 
with no nation or citizens to defend. 
Containment is not possible when 
unbalanced dictators with weapons 
of mass destruction can deliver those 
weapons on missiles or secretly 
provide them to terrorist allies.44 

The doctrine of preemption became 
the focal point of discussions about the 
strategy at home and abroad. After all, 
Bush effectively abandoned a decade-
long consensus that put deterrence and 
containment at the heart of American 
foreign policy. For him, preemption was 
not a mere option, but it was a cardinal 
principle of his foreign policy. Although 
Iraq was the most obvious case in which 
a policy of pre-emptive self-defense might 
be invoked, the doctrine was possibly 
intended to have wider application. Yet, 
preemption contained in the Bush Doctrine 
was a vivid justification for war itself. It 
was a propagandistic attempt to justify the 
war and to suggest that it was legal. Hence, 
Operation Iraqi Freedom was just a shot by 
a cowboy. 

References
Axelrod, Alan. (2002). America’s Wars. New 

York: John Wiley and Sons, Inc.

44 h t t p : / / w w w . w h i t e h o u s e . g o v / n e w s /
releases/2002/06/20020601-3.html

Daalder, Ivo H. and James M. Lindsay. 
(2003). America Unbound: the 
Bush Revolution in Foreign Policy. 
Washington D.C: Brookings 
Institution Press.

DeConde, Alexander et. al. (eds). (2002). 
Encyclopedia of American Foreign Policy, 
2nd edition Vol.3. New York: Charles 
Scribner’s Sons. 

Degregorio, William A. (2002). The Complete 
Book of U.S. Presidents, 5th edition. New 
York: Gramercy Books.

Elshtan, Jean Bethke. (2003). Just War 
against Terror: the Burden of American 
Power in a Violent World. New York: 
Basic Books.

Foot, Rosemary et.al. (2003). U.S. Hegemony 
and International Organizations: 
the United States and Multilateral 
Institutions. New York: Oxford 
University Press.

Kuncahyono, Trias. (2005). Irak Korban 
Ambisi Kaum Hawkish. Jakarta:Kompas.

McKay, David et. al. (2002). Controversies in 
American Politics and Society. Malden 
M.A.: Blackwell Publishers, Inc.

Mylroie, Laurie. (2003). Bush vs. the Beltway: 
How the CIA and the State Department 
Tried to Stop the War on Terror. New 
York: Harper Collins Publishers, Inc.

Piszkiewicz, Dennis. (2003). Terrorism’s War 
with America: a History. Connecticut: 
Greenwood Press.

Prestowitz, Clyde. (2003). Rogue Nation: 
American Unilateralism and the Failure 
of Good Intentions. New York: Basic 
Books.

Rahman, Musthafa Abd. (2003). Laporan 
Dari Lapangan: Geliat Irak Menuju Era 
Pasca Saddam.Jakarta:Kompas.

Ross, Michael. (2003). World Book: Focus on 
Terrorism. Chicago: World Book, Inc.

Walsh, Kenneth T. (2006). Not Like His 
Father. Article in U.S News and 



Salieg Luki Munestri. Bush’s Cowboy Mentality ... 

Jurnal Komunikasi Massa Vol. 6  No. 1, Januari 2013 15

world Report magazine, January 
30-February 6, 2006 edition.

h t t p : / / c o l o r a d o . i n d y m e d i a . o r g /
newswire/display/9163/index.php, 
accessed on October 3, 2006

http://endtimepilgrim.org/puritans02.
htm, accessed on February 21, 2014

h t t p : / / w w w . a m e r i c a n r h e t o r i c .
c o m / s p e e c h e s /
gwbush911jointsessionspeech.htm, 
accessed on March 4, 2006

http://www.berclo.net/page02/02en-
ameriwar.html, accessed on October 
3, 2006

http://www.dailytimes.com.pk/default.
asp?page=story_2-1-2004_pg7_52, 
accessed on September 4, 2006

http://www.erenkrantz.com/words/
texas.html, accessed on September 14, 
2006

http://www.famousquotes.me.uk/
s p e e c h e s / G e o r g e _ W _ B u s h / , 
accessed on March 4, 2006

h t t p : / / w w w . o n l i n e o n s l a u g h t .
c o m / O O F o r u m s / v i e w r e a d .
php?tid=16092&page=4, accessed on 
October 3, 2006

http://www.presidentialrhetoric.com/
speeches/01.23.06.html, accessed on 
March 4, 2006

http://www.presidentialrhetoric.com/
speeches/01.29.02.html, accessed on 
March 4, 2006

http://www.presidentialrhetoric.com/
speeches/02.24.06.html, accessed on 
March 4, 2006

http://www.presidentialrhetoric.com/
speeches/03.17.03.html, accessed on 
March 4, 2006

http://www.presidentialrhetoric.com/
speeches/03.19.03.html, accessed on 
March 4, 2006

http://www.presidentialrhetoric.com/

speeches/06.28.05.html, accessed on 
March 4, 2006

http://www.presidentialrhetoric.com/
speeches/07.09.04.html, accessed on 
March 4, 2006

http://www.presidentialrhetoric.com/
speeches/07.11.05.html, accessed on 
March 4, 2006

http://www.presidentialrhetoric.com/
speeches/07.20.05.html, accessed on 
March 4, 2006

http://www.presidentialrhetoric.com/
speeches/10.06.05.html, accessed on 
March 4, 2006

http://www.presidentialrhetoric.com/
speeches/10.7.02.html, accessed on 
March 4, 2006

http://www.slate.com/id/2077674/, 
accessed on October 3, 2006

http://www.sourcewatch.org/index.
p h p ? t i t l e = J u s t _ W a r _ D o c t r i n e , 
accessed on February 14, 2007

http://www.totse.com/en/politics/
t e r r o r i s t s _ a n d _ f r e e d o m _
fighters/165331.html, accessed on 
October 3, 2006

http://www.trulytexan.com/texasfaq.
asp, accessed on September 14, 2006

http://www.un.org/aboutun/charter/
chapter1.htm, accessed on February 
14, 2007

h t t p : / / w w w . v i l l a g e v o i c e . c o m /
news/0439,baard,57117,1 .html, 
accessed on October 3, 2006

http://www.war-times.org/issues/3artz.
html, accessed on September 4, 2006

http://www.whitehouse.gov/news/
releases/2002/06/20020601-3.html, 
accessed on December 26, 2005



Salieg Luki Munestri. Bush’s Cowboy Mentality ... 

16 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 6  No. 1, Januari 2013



Jurnal Komunikasi Massa Vol. 6  No. 1, Januari 2013 17

Pendahuluan 

Jepang benar-benar berusaha mem-
bangun suatu imperium di Asia.1 Dengan 
serangan kilat di Minggu pagi 7 Desember 
1941, Jepang berhasil menghancurkan 
pangkalan terbesar Angkatan Laut 
Amerika Serikat di Pasifik, Pearl Harbor. 
Serangan ini mengobarkan Perang 
Pasifik dan memaksa Amerika Serikat 
masuk dalam kancah Perang Dunia II.2 

1 Salah satu alasan Jepang melakukan ekspansi ini 
adalah untuk memperoleh sumber daya alam 
dalam rangka mewujudkan imperium tersebut. 
Lihat, Dewanto Putra Fajar dan Eka Nada Shofa 
Alkhajar, Bubarkan PBB!: Sebuah Refleksi dan Solusi 
Alternatif (Surakarta: Sebelas Maret University 
Press, 2013), hlm. 55.          

2 Akibat serangan tersebut, kekuatan Amerika 
Serikat (AS) di Samudera Pasifik lumpuh. 

Dai Toa Kyoeiken: Narasi Besar Politik Film Era 
Kolonial Jepang

Eka Nada Shofa Alkhajar
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta
 

Abstract
After attacked and bombed the U.S. Navy’s base at Pearl Harbor. The Japanese comes to 
Indonesia. Shortly, their military government (Gunseikanbu) plays propaganda strategies 
to get Indonesians people sympathy. One of them is through film politics. Moreover, if we 
want to take a red line for this case. It is tremendously in line with the Japan’s stated war 
aims of creating a Greater East Asia Co-Prosperity Sphere (Dai Toa Kyoeiken) as the 
end of Japanese goals. Dai Toa Kyoeiken is the big naration of film political in Japanese 
colonialism era. Political films are an especially rational choice because the film is a 
powerful medium in imparting the message to the audience. Therefore, Japan can be 
said to be very literate on the function of the film to affect indigenous audiences in order to 
achieve the ideals of the magnitude of the control of East Asia.
Key words: Japanese, Film Politics, Greater East Asia Co-Prosperity Sphere    

Dahsyatnya serangan ini pun terekam 
dalam sajian layar putih seperti dapat 
dilihat pada film Tora! Tora! Tora! (1970) 
dan Pearl Harbor (2001).3     

Setelah itu, Jepang memasuki wilayah 
Indonesia yang ketika itu bernama Hindia 
Belanda melalui Tarakan, Kalimantan 
Timur. Tak lama kemudian Jepang 
berhasil menaklukan berbagai wilayah 

Sebanyak 3.000 orang Amerika tewas, 100 pesawat 
terbang hancur serta delapan dari sembilan kapal 
perang di Pearl Harbor rusak parah. Keesokan 
harinya, Presiden Franklin Delano Roosevelt pun 
meminta Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk 
mendeklarasikan perang. Lihat, Bill Yanne, 100 
Events That Shaped World History (San Mateo, CA: 
Bluewood Books, 1993). 

3  Baca, Mark Wilshin, A Cinematic History of War & 
Epics (Oxford: Raintree, 2005).       
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seperti Balikpapan, Pontianak, Samarinda, 
Banjarmasin, dan Palembang. Dengan 
jatuhnya Palembang maka terbukalah 
Pulau Jawa bagi tentara Jepang. Berbagai 
pertempuran di Jawa berakhir dengan 
kemenangan di pihak Jepang dalam waktu 
yang sangat singkat. Selanjutnya, pada 1 
Maret 1942, tentara Keenam belas Jepang 
berhasil mendarat di tiga lokasi sekaligus, 
yakni Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa 
Barat) dan Krangan (Jawa Tengah). 
Tak lama, mereka terus bergerak dan 
merangsek hingga akhirnya menguasai 
Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor), 
Subang hingga akhirnya Kalijati.4   

Sejatinya pada 3 Maret 1942, Hindia 
Belanda telah runtuh. Gubernur Jenderal 
Hindia Belanda saat itu Tjarda van 
Starkenborgh Stachouwer beserta para 
jenderal dan petinggi Belanda di Bandung 
sudah tak berdaya. Namun, Jepang rupanya 
ingin membuat kekalahan Belanda kian 
telak dan terasa lebih memalukan. Letnan 
Jenderal Jepang Hitoshi Imamura meminta 
Tjarda dan para panglimanya untuk 
datang menemui Jepang. Awalnya Tjarda 
keberatan. Jepang pun mengancam jika 
tidak menuruti maka Kota Bandung akan 
dihujani bom. Akhirnya sang Gubernur 
Jenderal Tjarda van Starkenborgh 
Stachouwer maupun Panglima Tentara 
Hindia Belanda Letnan Jenderal H. Ter 
Poorten beserta para petinggi militernya 
menerima penghinaan tersebut. Mereka 
pun menemui Jepang sesuai tempat yang 
telah ditentukan yakni di Kalijati. Tjarda 
pun menandatangani penyerahan Hindia 
Belanda kepada Jepang tanpa syarat. Maka 
sejak saat itu, 8 Maret 1942 berakhirlah 
kekuasaan Belanda di Indonesia.5     

4 Periksa, Marwati Djoened Poesponegoro dan 
Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia 
VI, Cet. Ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 
1-5; Onghokham, Runtuhnya Hindia Belanda, Cet. 
Ke-2 (Jakarta: Gramedia, 1989).  

5  Tidak ada jalan lain bagi Belanda selain menerima 

Saudara Tua dan Doktrin Asia Timur Raya 

Jepang akhirnya resmi menginjakkan 
kakinya di bumi Indonesia. Segera setelah 
itu, Jepang menyusun berbagai strategi 
pendekatan maupun propaganda untuk 
menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang 
sadar bahwa rakyat Indonesia telah lama 
menderita akibat penjajahan Belanda. 
Jepang pun menghadirkan diri ke tengah 
rakyat Indonesia dengan wajah yang lebih 
ramah. Mereka tidak mau disebut sebagai 
penjajah apalagi sebagai “penguasa 
atas Indonesia”. Mereka lebih senang 
menyebut diri mereka “saudara tua”. 
Berbekal strategi apik yang dimainkan, 
mereka pun kian mempropagandakan 
diri sebagai saudara tua bangsa Indonesia 
dengan dalih mereka berasal dari Asia 
pula. Ketika itu, jargon terkenal yang 
didengungkan Jepang adalah “Asia untuk 
Bangsa Asia” (Asia for Asians or Asia for the 
Asiatics).  

Akan tetapi, jargon tersebut sejatinya 
tak lebih dari kedok bagi imperialisme 
militer dan ekonomi Jepang yang ingin 
tampil sebagai aktor baru dalam skema 
permainan yang itu itu juga. Hanya saja 
kalau sebelumnya didominasi oleh Inggris, 
Perancis, Belgia, Belanda dan Amerika, 
maka pada 1930-an Jepang merasa sudah 
sederajat dengan pesaing-pesaingnya 
sesama negara penjajah dari kawasan 
Eropa Barat dan Amerika.6   

Oleh karena itu, demi meyakinkan 
rakyat Indonesia, Jepang tak segan untuk 
senantiasa mengaku bahwa kehadiran 

hal ini karena Jepang tidak mau membicarakan 
alternatif lain. Baca, Onghokham, Ibid.; Misbach 
Yusa Biran, Peran Pemuda dalam Kebangkitan Film 
Indonesia (Jakarta: Kementerian Negara Pemuda 
dan Olahraga, 2009), hlm. 7-8. 

6 Hendrajit, “Jepang Siap Hidupkan Kembali 
Doktrin Asia Timur Raya Jilid 2”, The Global 
Review, 22 September 2010, diakses 10 April 
2013 dari http://www.theglobal-review.com/
content_detail.php?lang=id&id=2888&type=4#.
U4hnYnbXuUk
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mereka adalah untuk memerdekakan 
setiap negeri Asia dan membentuk suatu 
“Asia Timur Raya”.7 Hal ini seperti 
diungkap Biran dalam memoarnya:     

Masuknya Jepang ke negara-negara 
Asia adalah dengan slogan: mengusir 
penjajah Barat dari Asia dan untuk 
mendirikan negara perserikatan 
Dai Toa atau Asia Timur Raya. Jadi, 
negara-negara Asia sebelah Timur, 
yakni mulai dari Korea, Jepang, Cina, 
Burma, Vietnam, Kamboja, Malaya, 
Singapura, Indonesia, Filipina dan 
negara-negara Polynesia, semua 
bergabung membentuk satu negara 
perserikatan. Kata Jepang, pihaknya 
bertindak sebagai saudara tua 
bagi Asia Timur Raya itu, bukan 
penguasa.8    

Tak dapat dimungkiri, kehadiran 
tentara Jepang di Indonesia mula-mula 
memang mendapat sambutan karena 
dianggap sebagai pembebas dari tekanan 
bangsa kulit putih.9 Banyak orang 
pribumi berharap agar Jepang dapat 
membebaskan negeri ini bahkan menduga-
duga bahwa barang-barang pun akan 
menjadi lebih murah.10 Akan tetapi, dalam 
perkembangannya, sikap Jepang tidak 
sejalan dengan harapan rakyat Indonesia. 
Jepang mulai mengeluarkan kebijakan 
pelanggaran kegiatan politik, pembubaran 
partai politik, dan penggunaan bendera 
nasional sejak 20 Maret 1942. Seiring berjalan 
kekecewaan para nasionalis pun muncul. 
Jepang memang mencoba meredam 
kekecewaan tersebut dengan membentuk 
organisasi yang kemudian dikenal dengan 
nama Gerakan 3A oleh Sendenbu.11 

7 Misbach Yusa Biran, Peran Pemuda dalam 
Kebangkitan Film Indonesia, Op.cit., hlm. 9.  

8 Misbach Yusa Biran, Kenang-Kenangan Orang 
Bandel (Depok: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 
29.

9 Rita Sri Hastuti, “Berjuang di Garis Belakang 
(1942-1949)”, dalam Haris Jauhari (ed.), Layar 
Perak: 90 Tahun Bioskop di Indonesia (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 35.  

10 Misbach Yusa Biran, Kenang-Kenangan Orang 
Bandel, Op.cit., hlm. 27-28.

11 Gerakan 3A berisi tiga jargon yakni “Jepang 

Namun, organisasi ini tidak berumur 
panjang karena apa yang diharapkan 
Jepang tidak mendapat sambutan dari 
rakyat Indonesia. Terlebih rakyat Indonesia 
akhirnya paham akan makna di balik 
Gerakan 3A ini yakni tak lain adalah upaya 
mencari dukungan bagi tujuan perang 
Jepang untuk mewujudkan “Kemakmuran 
Bersama Asia Timur Raya”.12   

Ditilik dari sejarah, sejatinya pihak 
kolonial Jepang memang sudah sejak awal 
menginginkan hadirnya ”Lingkungan Asia 
Timur Raya” atau ”Kawasan Kemakmuran 
Bersama Asia Timur Raya” di mana Jepang 
bercita-cita sebagai pemimpinnya. Doktrin 
Asia Timur Raya itu sendiri dinyatakan 
secara resmi berlaku oleh Jepang pada 
Agustus 1940 oleh Menteri Luar Negeri 
Matsuoka Yosuke.13 Seperti diungkapkan 
sebelumnya, konsep dan doktrin ini 
sesungguhnya sama saja dengan model 
imperialisme ala Eropa Barat yang sudah 
diterapkan beberapa abad sebelumnya 
di kawasan Asia dan Afrika. Di mana 
gagasan dibalik doktrin Asia Timur 
Raya yang sudah dideklarasikan semasa 
kekaisaran Showa pada abad ke-19 itu, tak 

Pemimpin Asia”, “Jepang Pelindung Asia” dan 
“Jepang Cahaya Asia”. Sementara itu, Sendenbu 
merupakan bagian dari struktur organisasi 
militer Jepang di Indonesia. Lihat, Rita Sri 
Hastuti, Op.cit., hlm. 35-36.       

12 Pemerintah militer Jepang (Gunseikanbu) 
hanya mengizinkan orang Indonesia untuk  
berpartisipasi dalam organisasi massa bentukan 
Jepang seperti Gerakan 3A, PUTERA dan 
Jawa Hokokai. Baca, Robert Cribb and Audrey 
Kahin, Historical Dictionary of Indonesia (Totonto: 
Scarecrow Press, 2004); Arif Pradono, “Melihat 
Sejarah dari Perspektif Ilmu Komunikasi: Sebuah 
Studi Awal Tentang Kegagalan Propaganda 
Gerakan 3A”, Konfrontasi, Vol. II, No. 1, Januari-
April 2013, hlm. 126.

13 Baca, Joyce C. Lebra (ed.), Japan’s Greater East 
Asia Co-Prosperity Sphere in World War II: Selected 
Readings and Documents (Kuala Lumpur and New 
York: Oxford University Press, 1975); Lihat pula, 
Bill Gordon, “Greater East Asia Co-Prosperity 
Sphere” (March, 2000), diakses 7 April 2013 dari 
http://wgordon.web.wesleyan.edu/papers/
coprospr.htm
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lain didasari atas keinginan Jepang untuk 
menjadi negara adidaya di kawasan Asia.14 
Berkenaan dengan hal ini, lebih lanjut 
Hendrajit mengungkapkan bahwa: 

Doktrin Asia Timur Raya atau Dai-
tō-a Kyōeiken, pada perkembangannya 
telah digunakan Jepang sebagai kedok 
bagi imperialisme militer maupun 
ekonominya di beberapa negara 
Asia seperti Korea, Cina, Malaysia, 
Indonesia, Singapore, Filipina 
dan Birma. Sebagai dalih untuk 
penaklukan militer Jepang di negara-
negara tersebut, adalah sebagai 
pasukan pembebasan negara-negara 
Asia dari dominasi dan penjajahan 
negara-negara barat seperti Amerika, 
Inggris dan Belanda.15 

Bahkan tak lama kemudian pada 
Desember 1941 muncul sebuah dokumen 
rahasia yang mengungkap rincian dari 
rencana doktrin Asia Timur Raya tersebut. 
Dalam doktrin yang dipersiapkan oleh 
Departemen Riset Kementerian Perang 
Kekaisaran Jepang di bawah kendali 
Jenderal Hideki Tojo, setidaknya ada tiga 
negara yang jadi sasaran utama untuk 
dikuasai secepatnya yaitu Cina dan negara-
negara yang tergabung sebagai Indocina 
seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos. Setelah 
itu dilanjutkan untuk mencaplok Indonesia, 
Malaysia, Singapore, Filipina, dan negara-
negara yang tergabung dalam kawasan 
Asia Tenggara. Bahkan yang masuk dalam 
kawasan Amerika Selatan dan Karibia 
Timur pun, juga jadi sasaran strategis yang 
akan dicaplok. Anehnya, Rusia dan Siberia 
tidak masuk dalam agenda Doktrin Asia 
Timur Raya. Mungkin karena waktu itu 
Jepang masih terikat komitmen pakta non-
agresi dengan Rusia.16 

Politik Film dan Strategi Propaganda  

Jepang yang sadar akan cita-cita dan 
semangat negara membentuk kawasan 

14  Bill Gordon, Ibid.; Hendrajit, Op.cit. 
15  Hendrajit, Loc.cit. 
16  Loc.cit.

besar “Asia Timur Raya” sangat menyadari 
akan pentingnya penggunaan media film 
sebagai wahana praktik politiknya yakni 
alat propaganda.17 Biran mengungkapkan 
setelah enam bulan Jepang menduduki 
negeri ini, Gunseikanbu (Pemerintahan 
Militer) mendirikan Sendenbu (Badan 
Propaganda dan Penerangan). Kemudian 
pada April 1943, Sendenbu mendirikan 
Keimin Bunka Shidosho (Pusat Pendidikan 
Populer dan Pengembangan Kebudayaan) 
atau Pusat Kebudayaan.18 A i k o 
Kurasawa mengungkapkan badan ini 
mem  punyai beberapa tugas diantaranya: 
Pertama, mengembangkan kebudayaan 
tradisi Indonesia; Kedua, memperkenalkan 
dan menyebarkan budaya Jepang; 
Ketiga, mendidik dan melatih seniman 
Indonesia.19 Badan ini membawahi lima 
bagian yaitu bagian sastra, bagian san-
diwara dan seni tari, bagian seni rupa, 
bagian musik dan bagian film. Namun, hal 
yang tampak demikian menyolok di sini 
adalah keberadaan film di bawah Sendenbu. 
Bersamaan dengan media komunikasi 
lainnya seperti surat kabar, siaran radio, 
poster dan sebagainya, pertunjukan 
gambar idoep berada di bawah pengawasan 
badan propaganda tersebut. Kebijakan ini 
se bagaimana tertuang dalam Kan Po No. 
13, 02-2603.20 Pada tabel berikut ini akan 
diuraikan kebijakan berkenaan dengan 
perfilman pada masa kolonial Jepang.21

17 Misbach Yusa Biran, Sejarah Film 1900-1950: Bikin 
Film di Jawa (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 
334.      

18 Ibid., hlm. 326.
19 Lihat, Aiko Kurasawa, “Films as Propaganda 

Media on Java Under the Japanese, 1942-1945,” in 
Grant K. Goodman (ed), Japanese Cultural Policies 
in Southeast during World War 2 (New York: St. 
Martin’s Press, 1997), hlm. 37.

20 Novi Kurnia, Budi Irawanto dan Rahayu, 
Menguak Peta Perfilman Indonesia (Jakarta: 
Kementerian Budaya dan Pariwisata, Jurusan 
Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM dan Fakultas 
Film dan Televisi IKJ, 2004), hlm. 42.

21  Ibid., hlm. 44-45.   
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Tabel 1
Kebijakan Masa Kolonial Jepang

Periode Bentuk Kebijakan Ketentuan Utama Kebijakan
Pendudukan Jepang 
Sekitar tahun 1942

Kan Po No. 13, 02-2603 Urusan film berada di bawah departemen 
Sendenbu/ Propaganda. Film di zaman ini 
haruslah mendukung strategi pemerintahan 
Jepang. Film yang berasal dari Hollywood 
dan negara-negara lainnya, terutama yang 
hanya bersifat menghibur, dilarang diputar. 
Untuk mengefektifkan kerja propaganda pada 
bulan Oktober 1942 dibentuk sebuah lembaga 
kontrol perfilman di bawah Sendenbu yaitu, 
Jawa Eiga Kosha. Lembaga ini di tahun 1943 
berubah nama menjadi Jawa Eiga Haikyusha 
yang fokus kerjanya mengatur distribusi dan 
waktu pemutaran film di seluruh wilayah 
Indonesia.

Kan Po No. 8, 12-2602 Larangan penggunaan bahasa Belanda dan 
Inggris memukul film-film impor.

Kan Po No. Istimewa, 
3-2603

Kebijakan menempatkan orang Indonesia di 
lembaga resmi perfilman (Badan Persiapan 
Kesenian Indonesia) yang dapat mengetahui 
teknik distribusi maupun produksi film. 
Kebijakan ini dimaksudkan untuk meraih 
perhatian rakyat Indonesia.

Sebagaimana diuraikan Arief, 
Kahariady, dan Hadiyat (1997), Sendenbu 
sebagai badan propaganda memberikan 
setidaknya beberapa kriteria film yang 
dapat tayang. Adapun kriteria tersebut 
antara lain:
1. Seluruh film diharuskan memiliki 

kesesuaian atau memberikan dukungan 
bagi strategi pemerintah penduduk 
untuk mendapatkan hati dan sokongan 
dari rakyat Indonesia. Kebijakan ini 
menyebabkan jenis-jenis film yang 
menggambarkan khayalan atau hal-hal 
yang bersifat menghibur dan berasal 
dari Hollywood tidak diperbolehkan 
untuk dipertontonkan.

2. Larangan terhadap penggunaan 
bahasa Belanda dan Inggris serta 
kewajiban penggunaan bahasa Jepang 
dan Indonesia memukul film-film 
impor. Kebijakan ini yang betul-

betul menyumbat masuknya film-
film impor terutama yang berasal 
dari Eropa ataupun Hollywood yang 
menggunakan bahasa Inggris atau 
Belanda.

3. Untuk mendukung kebijakan peme-
rintah Jepang, film-film yang dibuat 
haruslah memaparkan mengenai ke-
bijakan yang dikeluarkan oleh peme-
rintah pendudukan.22

Pemerintah Jepang tampaknya tidak 
memberikan ruang yang cukup luas 
bagi jenis-jenis film hiburan. Berbagai 
peraturan yang ditetapkan tidak 
memungkinkan jenis film impor dengan 
penggunaan bahasa Inggris dan Belanda 

22 M. Sarief Arief, Manimbang Kahariady dan 
Yayan Hadiyat, Permasalahan Sensor dan 
Pertanggungjawaban Etika Produksi (Jakarta: 
Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, 1997), 
hlm. 91.   
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memasuki kawasan Indonesia. Hanya 
film-film yang memberikan dukungan 
terhadap kepentingan propaganda Jepang 
yang diperbolehkan diputar.23 Selain itu, 
untuk mewujudkan cita-cita Dai Toa, 
Misbach Yusa Biran24 mencatat, Jepang 
menggariskan dengan tajam panduan 
tentang apa saja yang boleh dibuat oleh 
perfilman Jepang:
1. Ide hidup individualistik pengaruh 

Barat harus dilenyapkan.
2. Semangat Jepang, khususnya me-

ngenai keindahan sistem hidup ke-
keluargaan harus diangkat, dan se-
mangat pengorbanan diri demi ke-
pentingan bangsa dan masyarakat 
harus didorong.

3. Film harus mengambil peran yang 
positif dalam mendidik massa, khusus 
dalam menghilangkan westernisasi di 
kalangan anak muda, khususnya anak 
gadis.

4. Kelakuan dan ucapan yang seenaknya 
dan sembrono harus dihilangkan dari 
layar, dan harus dilakukan dorongan 
untuk memperkuat rasa dan sikap 
hormat kepada yang lebih tua.

Kemudian pada tahun 1940 terdapat 
tambahan pengarahan yang diberikan 
oleh departemen dalam negeri Jepang. 
Tambahan pengarahan tersebut antara 
lain:
1. Apa yang diinginkan adalah hiburan 

melalui suara dan gambar dengan tema 
positif.

2. Penampilan dan dialog lawak biasanya 
tidak lazim kalau dilarang pada sajian 
film, tapi harus kurangi kalau memberi 
akibat buruk.

23  Novi Kurnia, Budi Irawanto dan Rahayu, Op.cit., 
hlm. 45.

24  Misbach Yusa Biran, Sejarah Film 1900-1950: 
Bikin Film di Jawa, Op.cit., hlm. 332-333.  

3. Hal-hal berikut harus dilarang:
a. Cerita tentang tokoh borjuis kecil.
b. Cerita yang mengisahkan hanya 

tentang kebahagian orang secara 
individu.

c. Adegan wanita merokok.
d. Adegan cafe (tempat hiburan yang 

menyuguhkan minuman keras).
e. Watak sembrono dan seenaknya.

4. Direkomendasikan film yang 
menceritakan sektor produktif dari 
masyarakat, seperti kehidupan di 
pedesaan. 

5. Skrip harus disensor secara ketat, kalau 
terdapat masalah, maka harus diminta 
menulis ulang.

Biran juga mengatakan bahwa hampir 
semua film Jepang yang dipertontonkan 
di Jawa adalah film-film yang mematuhi 
“kebijakan nasional tentang film” tersebut 
di atas.25   

Berpijak pada Hastuti, kemudian 
didirikan pula sebuah organisasi khusus 
untuk menangani film, Oktober 1942, 
bernama Jawa Eiga Kosha (Perusahaan Film 
Jawa), dikepalai S. Oya, seorang penulis 
Jepang terkenal yang menjadi anggota staf  
Sendenbu dan juga menjadi kepala  Keimin 
Bunka Shidoso. Sesudah itu, menyusul 
pendirian beberapa badan usaha film oleh 
pemerintah Jepang di Indonesia, yaitu 
Nippon Eiga Sha, yang dikenal pula dengan 
Nichi’ei, perusahaan yang tugasnya 
memonopoli distribusi film, terhitung 
sejak didirikannya perusahaan tersebut 
pada 1942.26    

Dengan begitu, semakin tidak 
berkutiklah bangsa Indonesia dalam 
berkreasi. Oleh karena itu, dapat 
dipastikan film Indonesia pun mulai 

25  Ibid., hlm. 333-334. 
26  Rita Sri Hastuti, Op.cit., hlm. 36.
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mengalami kepudaran. Kalau pada tahun 
1941 sempat mengalami kejayaan dengan 
32 film setahun, yang dihasilkan hanya 
oleh sepuluh pembuat film, maka tahun 
1942 sudah tak berbekas. Keadaan tersebut 
tentu saja sangat berpengaruh pada 
dunia perbioskopan.27 Apalagi, kebijakan 
organisasi-organisasi tersebut di atas 
berdasarkan pada Undang-Undang Film 
(Eiga Ho), yang dikeluarkan departemen 
dalam negeri Jepang di Tokyo pada bulan 
Juli 1938 dan mendapat perbaikan Oktober 
1939. Isi Undang-Undang Film tersebut 
adalah perluasan kontrol pemerintah atas 
perusahaan film. Selain itu, disebutkan 
pula, organisasi-organisasi film itu 
diingatkan bahwa pada dasarnya film-
film mereka harus menghilangkan ide-ide 
individualistik Barat, harus tetap dengan 
semangat Jepang, semangat pengorbanan 
diri untuk bangsa dan masyarakat, 
mendidik massa, menghilangkan sikap 
santai, dan berusaha lebih memperkuat 
hormat kepada yang lebih tua.28  
Kemudian berkaitan dengan Nippon Eiga 
Sha.29 Misbach Yusa Biran mengatakan 
bahwasanya Nippon Eiga Sha merupakan 
satu-satunya badan yang diizinkan 
memproduksi film. Ia menuturkan: “Pada 
masa pendudukan Jepang, satu-satunya 
badan yang boleh memproduksi film 
hanyalah Nippon Eiga Sha, instansi yang 
didirikan oleh Badan Propaganda milik 
pihak Jepang, Sendenbu”.30 Kemudian film-

27  Ibid., hlm. 35.
28 Loc.cit.; Lihat uraian lebih lengkap mengenai 

panduan perfilman pemerintah Jepang ini pada 
catatan kaki Misbach Yusa Biran sebelumnya. 
Atau periksa, Misbach Yusa Biran, Sejarah Film 
1900-1950: Bikin Film di Jawa, Op.cit., hlm. 332-
333.

29 Merujuk pada Krishna Sen, unit produksi 
film milik Jepang ini sejatinya bernama Nihon 
Eigasha atau dalam sumber-sumber berbahasa 
Indonesia ditulis Nippon Eiga Sha. Lihat, Krishna 
Sen, Indonesian Cinema: Framing The New Order 
(London: Zed Books, 1994).

30  Misbach Yusa Biran, Selintas Kilas Sejarah Film 

film yang dibawa Jepang ke Indonesia pun 
merupakan film-film propaganda. Biran 
mengungkapkan: “Film-film cerita yang 
dimasukkan Jepang kemari juga hanya 
film propaganda keras. Penyajiannya 
tidak ada penyimpangan sedikitpun untuk 
kepentingan komersial, melainkan semata-
mata menekankan pada segi efektivitas 
penyampaian gagasan”.31 Dengan kata 
lain, film propaganda tersebut sama sekali 
tidak mengandung nilai hiburan.32  

Hal ini senada dengan apa yang 
diungkapkan SM Ardan bahwa, “Selama 
menduduki Indonesia (1942-1945) 
Jepang lebih banyak membikin film 
penerangan dan propaganda”.33 Bahkan 
dalam masa kolonial Jepang ini film 
benar-benar digunakan sebagai media 
propaganda. Seperti diutarakan Irawanto, 
“Pemanfaatan film sepenuhnya sebagai 
alat propaganda terjadi pada masa 
pendudukan Jepang (1942-1945) melalui 
penutupan perusahaan film swasta dan 
pemusatan produksi di tangan pemerintah 
pendudukan Jepang”.34 

Ardan menilai kata kunci utama 
dalam film adalah untuk penerangan dan 
propaganda. Sebagaimana diuraikan Biran 
sebelumnya, Ardan mengungkapkan 
bahwa “Jepang memang kurang 
mementingkan segi komersil. Yang 
penting tujuan tercapai: penerangan dan 
propaganda. Lebih-lebih dalam film-film 
non-cerita. Di mana ditekankan, antara 
lain, bahwa militer Jepang bukanlah 
agresor, tapi adalah pembebas bangsa Asia 

Indonesia (Jakarta: Badan Pelaksana FFI 1982, 
1982), hlm. 16.

31 Loc.cit.   
32 HM. Johan Tjasmadi, 100 Tahun Sejarah Bioskop di 

Indonesia (Bandung: Megindo Tunggal Sejahtera, 
2008), hlm. 29.

33 SM Ardan, Dari Gambar Idoep ke Sinepleks (Jakarta: 
GPBSI, 1992), hlm. 30.

34 Budi Irawanto, “Film Propaganda: Ikonografi 
Kekuasaan”, Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Vol. 8, No. 
1 Juli, 2004, hlm. 9.  
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dari perbudakan bangsa-bangsa Barat”.35

Film-film yang diputar di masa awal 
pendudukan Jepang di Indonesia, seperti 
dijelaskan Aiko Kurasawa, langsung 
didatangkan dari Jepang. Pada mulanya 
kegiatan bidang film adalah memutar 
film yang didatangkan dari Jepang. Film 
yang berbahasa Jepang itu diberi subtitle 
atau teks bahasa Indonesia. Beberapa 
film Jepang yang khusus dibuat untuk 
penduduk Asia Tenggara, termasuk 
Indonesia, narasi bahasa Indonesianya 
dibuat di Tokyo. Tapi sebagian besar 
tidak mengunakan subtitle maupun 
narasi.36  

Lebih lanjut, Rita Sri Hastuti 
menambahkan Jepang ingin 
memperlihatkan kepada masyarakat 
betapa besar dan kuatnya bala tentara 
mereka di medan pertempuran melalui 
film propaganda tersebut. Ia mengurainya 
berikut ini:

Film-film propaganda yang di-
maksud berupa slide tentang tentara 
Nippon, diputar sebelum pemutaran 
film cerita. Tujuannya, membuat 
masyarakat mengetahui betapa besar 
dan kuatnya bala tentara Jepang 
yang menghasilkan kemenangan-
ke menangan di dalam peperangan. 
Dengan begitu, secara psikologis 
masyarakat Indonesia yang melihat 
film dokumenter itu diharapkan 
terpengaruh. Jepang juga ingin 
memperlihatkan kepada masyarakat 
Indonesia bahwa Jepang bersungguh-
sungguh dalam melaksanakan ide 
Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia 
Timur Raya dengan jalan apapun 
termasuk menyingkirkan penghalang 
yang dapat menggagalkan tujuan-
nya.37 

Bahkan ketika berhasil menaklukkan 
Belanda—yang ketika itu menguasai 
negeri ini—sejatinya mereka pun berniat 

35 SM Ardan, Op.cit., hlm. 34.  
36 Periksa, Aiko Kurasawa, Op.cit., hlm. 49-50; 

Misbach Yusa Biran, Sejarah Film 1900-1950: Bikin 
Film di Jawa, Op.cit., hlm. 334.         

37 Rita Sri Hastuti, Op.cit., hlm. 37-38.

membuat film dokumenter mengenai hal 
tersebut. Hanya saja mereka tidak sempat 
karena menurut mereka Belanda begitu 
cepat dikalahkan.

Hal itu terbayang dalam pernyataan 
yang dimuat dalam Majalah Djawa 
Baroe yang diterbitkan Jepang awal 
tahun 1943. Pihak Jepang menyatakan 
permintaan maaf kepada orang 
Indonesia bahwa mereka tidak bisa 
mempertunjukkan film dokumenter 
mengenai peperangan yang mereka 
lakukan dengan Belanda di sini 
karena, katanya, tidak sempat 
menyiapkan pembuatan filmnnya 
sebab Belanda terlalu cepat kalah.38

Lebih dari itu, kemenangan yang 
dicapai Jepang di Asia ini pun di-
propaganda kan Jepang sebagai ke-
menangan bangsa Asia. Ini tak lain 
adalah strategi untuk menarik simpati 
rakyat Indonesia. Mengenai hal ini, Biran 
melukiskan pengalaman pribadinya 
manakala ia menonton film di bioskop 
antara 1943-1945. Ia menceritakan bahwa 
pada awal pemutaran film di bioskop akan 
selalu disajikan gambar bendera Merah 
Putih berkibar diiringi narasi dengan suara 
berat dan berkesan: “Alhamdulillah, Asia 
telah kembali ke bangsa Asia” (Biran, 2009: 
13).39 Pihak Jepang pun berusaha secepat 
mungkin menghapus citra superioritas 
Belanda dari pikiran bangsa Indonesia. 
Jepang menjungkirbalikkan citra Belanda 
sebagai ukuran kemajuan, ukuran 
modernitas.40 

Hadirnya Sebuah Kesadaran

Jepang memang memainkan politik 
filmnya secara terencana dan apik di 
negeri ini. Tak pelak, banyak rakyat 
Indonesia yang turut terpengaruh akan 

38 Misbach Yusa Biran, Kenang-Kenangan Orang 
Bandel, Op.cit., hlm. 29.

39 Misbach Yusa Biran, Peran Pemuda dalam 
Kebangkitan Film Indonesia, Op.cit, hlm. 13.

40 Misbach Yusa Biran, Kenang-Kenangan Orang 
Bandel, Op.cit., hlm. 30. 
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propaganda Jepang tersebut sehingga 
mau untuk bergabung dalam barisan 
serdadu Jepang41. Atau paling tidak, 
pengaruh itu berhasil membuat rakyat 
Indonesia meyakini Jepang merupakan 
negara hebat yang mampu mengalahkan 
Belanda sekaligus memupus kekaguman 
berkenaan dengan Belanda. Terlepas dari 
semua itu, Usmar Ismail mencatat hal 
penting di mana justru pada masa Jepang 
inilah orang Indonesia mulai sadar akan 
fungsi film sebagai alat komunikasi sosial. 
Ia menuturkannya sebagai berikut.

Hawa baru yang sebenarnya, baik 
mengenai isi maupun mengenai 
proses pembuatan film, datang pada 
waktu pendudukan Jepang. Meskipun 
pemerintah Jepang tidak membawa 
kemari ahli-ahlinya yang kelas satu, 
efek dari turut campur tangannya 
ialah terciptanya pengertian tentang 
fungsi film yang kemudian akan 
ternyata berguna sekali bagi usaha-
usaha membangunkan film nasional 
di masa kemerdekaan. Satu hal yang 
hilang sekaligus dari permukaan film 
Indonesia, ialah corak komersialisme 
dan Amerikanisme, untuk digantikan 
dengan corak propaganda politik dan 
kemasyarakatan. Barulah pada masa 
Jepang orang sadar akan fungsi film 
sebagai alat komunikasi sosial.42  

Pemerintah Jepang menggunakan 
film sebagai alat komunikasi sosial 
untuk menjangkau masyarakat sebanyak 
mungkin dan seluas mungkin sehingga 
masyarakat dapat terpapar pesan 
propaganda yang ditampilkan melalui 
film-film yang ditayangkan. Kurnia, 
Irawanto dan Rahayu (2004) mencatat 
Jepang pun tak segan membuat berbagai 
bioskop di perkotaan semisal Jakarta 
dan Semarang khusus untuk memutar 
film-film propaganda ini. Bahkan para 
penonton tidak ditarik uang karcis (gratis). 

41 Baca, Soerowo Abdoelmanan dan Tanda Huria 
Manurung, Pelajar Berjuang (Depok: UI Press, 
1983).    

42 Usmar Ismail, Usmar Ismail Mengupas Film 
(Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 55.     

Sementara untuk wilayah pedesaan, 
Jepang menyiasatinya melalui bioskop 
keliling.43  

Selain itu, pada masa kolonial Jepang 
ini hadir pula keharusan menggunakan 
bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa 
Belanda untuk pertama kalinya dilarang. 
Padahal ketika itu, seluruh orang terpelajar 
hanya pandai berbahasa Belanda. 
Kebijakan ini pun berdampak baik karena 
bahasa Indonesia menjadi lebih terjaga dan 
semakin banyak orang menaruh perhatian 
kepada bahasa Indonesia. Jepang berusaha 
mempercepat pemindahan ukuran 
kemajuan dari Barat ke Timur. Bahkan 
semua istilah yang berbau “Belanda” harus 
diganti dengan istilah bahasa Indonesia. 
Berkaitan dengan ini Biran mencatatnya 
sebagai berikut: 

Semua harus belajar bahasa Indonesia. 
Semua istilah harus diganti dengan 
istilah bahasa Indonesia. Yang tidak 
ada istilahnya dalam bahasa Indonesia 
harus dibuatkan istilahnya, seperti 
istilah toneel (bahasa Belanda atau 
theatre dalam bahasa Inggris) dan film 
regiseur (bahasa Belanda, yang bahasa 
Inggrisnya film director). Bagaimana 
kalau masih menggunakan bahasa 
Belanda? Kalau didengar oleh tentara 
Jepang, langsung ditempeleng. 
Ditempeleng?! Ya! Tidak ada nasihat-
nasihat. Langsung ditempeleng, atau 
dijemur, atau disuruh berlari keliling 
alun-alun. Maka segera lahirlah istilah 
sandiwara untuk mengganti kata 
toneel, dan sutradara untuk pengganti 
kata film regiseur.44

Kemudian dalam konteks hubungan-
nya dengan film adalah digunakannya 
bahasa Indonesia secara masif dalam film 
sehingga film kian tumbuh serta mampu 
mendekatkan diri kepada kesadaran 
perasaan kebangsaan.    

Satu hal lagi yang patut dicatat ialah 

43 Novi Kurnia, Budi Irawanto dan Rahayu, Op.cit., 
hlm. 44.

44 Misbach Yusa Biran, Peran Pemuda dalam 
Kebangkitan Film Indonesia, Op.cit, hlm. 12.
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lebih terjaganya bahasa, hingga dalam 
hal ini tampak bahwa film mulai 
tumbuh dan mendekatkan diri kepada 
kesadaran perasaan kebangsaan. Hal 
ini lebih-lebih lagi terasa di dalam isi 
film seperti “Keseberang” di mana 
kesadaran itu menjadi salah satu 
pokok cerita, meskipun berhawakan 
“Udara Asia Timur Raya”.45

Penutup  

Pemerintah Jepang menaruh 
perhatian besar pada film sebagai salah 
satu media untuk melakukan komunikasi 
sosial dan komunikasi massa dalam 
rangka penyebaran propaganda guna 
menarik simpati rakyat Indonesia. Politik 
film yang dilakukan Jepang ini dapat 
dikatakan memiliki hubungan erat 
dengan praktik politik negara mereka. 
Sebagaimana diketahui, Jepang sejak 
awal memimpikan hadirnya “Kawasan 
Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” 
(Dai Toa Kyoeiken) sebagai cita-cita ataupun 
”narasi besar” yang ingin dicapai. 

Tak heran, Jepang pun melakukan 
upaya derivasi dari narasi besar tersebut. 
Salah satunya adalah melalui media yakni 
film disertai dengan segala kebijakan yang 
menopang dan memperkokohnya. Politik 
film merupakan pilihan yang rasional 
terutama karena film merupakan media 
yang ampuh dalam menanamkan pesan 
kepada khalayak. Oleh karena itu, Jepang 
dapat dikatakan sangat melek terhadap 
fungsi film untuk mempengaruhi khalayak 
pribumi guna mencapai cita-cita besarnya 
yakni menguasai Asia Timur Raya.
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Pendahuluan

Revolusi informasi zaman ini 
melahirkan peradaban baru yaitu 
kehidupan yang tidak dibatasi lagi oleh 
ruang dan waktu. Salah satu trend dalam 
kehidupan masyarakat modern sekarang 
ialah bagaimana membangun dunia secara 
universal, merangkum dunia menjadi 
satu.  Media televisi menjadi salah satu 
pioneer dalam penyebaran informasi 
juga dengan menggunakan perangkat 
satelit, sekarang menjadi media informasi 
yang terus berkembang pesat. Akibat 
dari perkembangan teknologi televisi, 
maka akan memberikan pengaruh dalam 
kehidupan manusia. Pengaruh tersebut 
terasa dalam bidang politik, pendidikan, 
sosial, ekonomi, dan budaya.

Dampak Program Pendidikan Televisi terhadap Sikap 
Anak di Malaysia

Likha Sari Anggreni
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract
The development of the media industry by delivering a variety of information to the 
community also affect the ease of getting it. Television media in attracting the attention of 
the audience is able to reach almost all walks of life as they appear in the form of audio and 
visual. Children is one that is easy to get the audience of media exposure so the impact 
on cognitive side to the behavior. 
The nature of children tend to imitate what he saw either directly or through the media. 
Therefore, several television stations in Malaysia to design programs that children can 
educate and positively impact the development of children. Social impact on children in 
Malaysia is a chance for learning about new things. Then the effect on children’s behavior 
in terms of discipline as seen in the figure on the television program.
Key words: television, social impact, children’s behaviour

Munculnya media televisi dalam 
kehidupan manusia akan menghadirkan 
suatu peradaban, khususnya dalam 
proses komunikasi dan informasi yang 
bersifat massa. Globalisasi informasi dan 
komunikasi dalam setiap media massa 
akan muncul satu dampak sosial yang 
mengandung perubahan nilai-nilai sosial 
dan budaya manusia. Kemajuan televisi 
dalam menarik perhatian khalayak 
menunjukkan bahwa media televisi telah 
menguasai jarak dan sosiologis.

Harold Lasswell (1993) menjelaskan 
mengenai fungsi dari media yaitu 
Pertama, the surveillance of the environment, 
mengamati persekitaran. Kedua, the 
correlative of the part of society in responding 
to the environment, mengadakan korelasi 
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antara inovasi data yang diperolehi 
dengan keperluan khalayak sasaran 
karena komunikator lebih menekankan 
pada seleksi evaluasi dan interpretasi. 
Ketiga, the tranmission of the social heritage 
from one generation to the next, maksudnya 
ialah menyalurkan nilai-nilai budaya dari 
satu genarasi ke generasi berikutnya.

Dari ketiga fungsi di atas memberikan 
penilaian pada media massa sebagai alat 
atau sarana yang secara sosiologis menjadi 
perantara untuk menyambung atau 
menyampaikan nilai-nilai tertentu kepada 
masyarakat. Televisi sebagai media 
massa mempunyai banyak kelebihan 
dalam menyampaikan pesan-pesan yang 
disampaikan melalui gambar dan suara 
secara bersamaan dan hidup, serta sangat 
cepat dapat menjangkau ruang yang 
sangat luas.

Televisi merupakan media massa 
yang mengalami perkembangan paling 
fenomenal di dunia. Meski lahir paling 
belakangan dibanding media massa 
cetak, dan radio, namun pada akhirnya 
paling banyak diakses oleh masyarakat di 
mana pun di dunia ini. Menurut DeFleur 
dan Dennis (1985), 98% rumah tangga di 
Amerika Serikat memiliki pesawat tv, 
dan bahkan 50% di antaranya memiliki 
lebih dari satu pesawat. Dalam hal 
penggunaannya pun juga sangat pantastis. 
Berdasarkan hasil penelitian, Haney dan 
Ullmer (1975) separti dikutip Miarso 
(2004), seorang tamatan sekolah lanjutan 
di Amerika Serikat telah menghabiskan 
waktu 15.000 jam di depan pesawat 
televisi. 

Bahkan menurut Postman (1995), 
banyaknya waktu yang dihabiskan 
untuk menonton televisi oleh seorang 
tamatan SMTA mencapai 16.000 jam. 
Sedangkan waktu yang dihabiskan untuk 
sekolah hanya 11.000 jam,  menonton 
film, mendengarkan radio dan kaset 

hanya 5.000 jam (Miarso, Op.cit).  Sumber 
lain menyebutkan bahwa waktu yang 
dihabiskan untuk menonton televisi 
sebanyak lima kali lipat dari yang 
dipergunakan untuk membaca koran, dan 
11 kali dibandingkan waktu yang mereka 
pergunakan untuk membaca majalah 
(Hamalik: 1989).    

Dampak Program Televisi terhadap Anak

Tidak dipungkiri media memiliki peran 
dan dampak pada kehidupan kita dan itu telah 
diperdebatkan baik di timur maupun di barat dan 
itu ada pada keberadaannya dalam peradaban 
manusia. Kita hidup dalam masyarakat 
yang secara individu memuja kebebasan 
dan banyak orang memikirkan apabila 
ada sumber yang akan memberi dampak 
terhadap anak-anak maka itu adalah 
sesuatu yang harus menjadi keprihatinan 
kita.

Semua menyadari zaman anak-
anak adalah telalu rapuh karena ibarat 
kain putih pada zaman itulah ia menjadi 
tanggung jawab kepada kedua orang tua 
untuk mencernakan dan mewarnakan 
apakah anak-anak yang harus dibentuk 
untuk menghadapi zaman-zaman seterus-
nya. Anak-anak mendapat pen didikan 
di sekolah dan guru-guru adalah sumber 
ilmu dan mereka menjadi role model kepada 
anak-anak di samping kedua orang tua 
yang mendidik mereka.

Bermula dari kajian yang ditulis oleh 
Nazli Bavdar, Cigdem Kagitcibasi, Avlin 
C. Kuntav, & Fatos Goksen dengan tajuk 
Effect of an Educational Television Program 
on Preschoolers: Variability in Benefits 
mengenai dampak kognitif pendidikan 
dari  program televisi kepada anak-anak 
usia dini di Turki yang dirancang untuk 
meningkatkan ketrampilan kognitif dasar 
dan pembangunan sosioemosional anak-
anak usia 5 tahun.  Temuan dari kajian 
ini bahwa program ini berfungsi sebagai 
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pendidikan awal intervensi bagi anak-
anak yang telah terencana. Selain itu, 
ditemukan dampak kompensasi, sehingga 
anak-anak yang memiliki tingkat rendah 
sebelum tampilan program memiliki 
ketrampilan lebih dari kawan sebayanya. 
Televisi memberikan dampak kepada 
anak-anak dengan memberikan dampak 
kognitif terhadap program pendidikan 
tersebut.

Dampak langsung dari program-
program pendidikan televisi beroperasi 
melalui pembelajaran kognitif tertentu 
atau ketrampilan akademik. Sedangkan 
dampak tidak langsung beroperasi 
melalui proses motivasi atau melalui 
perilaku yang diinginkan oleh pembuat 
program yang berfungsi memberikan 
kemudahan-kemudahan pada bidang 
akademik persekitaran. Dampak 
diharapkan bervariasi tergantung pada 
sejauh mana ekologi anak dengan 
mendukung perkembangan kognitif dan 
perkembangan sosial-emosional.

Program pendidikan televisi untuk 
anak usia prasekolah memiliki manfaat 
yang signifikan bagi ketrampilan kognitif 
terkait dengan kesiapan sekolah dengan 
catatan sering menonton semacamnya. 
Dampak dari program ini bergantung 
pada tingkat ekspos kepada program. 
Ekspos ini disempurnakan dengan 
ketrampilan analogi spasial dan ke-
trampilan kategorisasi antara anak 
yang mempunyai ketrampilan tersbut. 
Dalam kajian ini menunjukkan bahwa 
kertampilan khusus diperoleh melalui 
program acara pendidikan tersebut. 
mungkin menggeneralisasikannya untuk 
meningkatkan perkembangan kognitif 
secara lebih umum. Anak yang terekspos 
tiga kali atau labih dalam seminggu 
menunjukkan keuntungan yang signifikan 
dalam kesiapan aritmatika, syllabification, 
dan kosakata.

Selanjutnya kajian yang ditulis oleh 
Gabrelian, Blumberg, & Hogan dengan 
tajuk The Effects of Appeal on Children’s 
Comprehension and Recall of Content 
in Educational Television Programs ini 
menjelaskan mengenai studi eksplorasi 
terhadap dampak anak mengenai 
pemahaman dan perhatian selektif dan 
konten akademik dalam segmen program 
pendidikan. Segmen ini berfokus pada 
salah satu dari dua konsep matematika, 
perimeter atau skala dan yang dinilai 
tinggi atau rendah. Temuan menunjukkan 
bahwa sebagian besar anak menunjukkan 
kepercayaan yang lebih besar dalam 
kemampuan mereka untuk memecahkan 
masalah yang diitampilkan dalam segmen 
yang lebih rendah. Keyakinan yang lebih 
besar juga ditampilkan untuk segmen 
yang menampilkan konsep perimeter. 
Dalam kajian ini dapat diambil kesimpulan 
bahwa tingkat pemahaman anak setelah 
menonton program pendidikan pada 
televisi menunjukkan peningkatan yang 
lebih baik.

Kajian lain yang menyokong 
mengenai isu di atas yaitu Aggressive and 
Prosocial Television Programs and the Natural 
Behavior of Preschool Children, yang ditulis 
oleh Lynette Kohn Friedrich and Aletha 
Huston Stein dalam jurnal Research in 
Child Development. Kajian ini mengenai 
perubahan sikap anak-anak secara natural 
dalam hal keterlambatan dan ketaatan 
aturan dalam kehidupan sehari- hari.

Sembilan puluh tiga anak-anak 
prasekolah, diperlihatkan salah satu 
dari tiga macam program televisi 
setiap hari selama 4 minggu tengah. 
Program kartun yang agresif (Batman 
dan Superman), program prososial 
(Misterogers Neighborhood), dan filem netral. 
Pengamatan yang agresif dan perilaku 
interpersonal prososial, dan pengaturan 
diri dalam permainan bebas dilakukan 
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selama seluruh sesi sekolah taman kanak-
kanak. Dampak dari program-program 
dinilai oleh perubahan yang terjadi dari 
periode awal ke periode selama dan 
setelah pendedahan program. 

Anak-anak yang melihat program 
agresif menunjukkan penurunan dalam 
keterlambatan dan aturan ketaatan. 
Dampak pada agresi antarpribadi terbatas 
pada setengah dari sampel yang awalnya 
di atas rata-rata kelompok. Bagi anak-
anak, kelompok yang melihat program 
agresif menunjukkan agresi antarpribadi 
lebih dari mereka yang melihat program 
netral. Tidak ada dampak dari program-
program televisi pada perilaku agresif 
anak-anak yang pada awalnya di bawah 
rata-rata dalam agresi. 

Anak-anak yang mengikuti program 
prososial menunjukkan tingkat lebih 
tinggi mengenai ketekunan dan agak 
lebih tinggi tingkat ketaatan dan menunda 
aturan toleransi dari mereka dalam 
kondisi netral. Perbedaan-perbedaan itu 
terutama diucapkan untuk anak-anak 
dengan kecerdasan di atas rata-rata. 
Hasil dari kajian ini ialah terdapat pe-
ningkatan terhadap perilaku anak-anak 
serta dampak kognitif dari menonton 
program televisi terhadap anak-anak. 

Baik terhadap program-program maupun 
pengetahuan mengenai isi secara terkait 
terjadi perubahan perilaku.

Program Pendidikan Anak di Malaysia

Apabila dikaitkan dengan masya-
rakat Malaysia terdapat program 
televisi mengenai belajar mengaji, yang 
ditayangkan di TV9. Program bertajuk 
Mari Mengaji ini mengajak anak-anak 
untuk belajar mengaji, belajar mengetahui 
kosakata dalam bahasa arab yang disajikan 
dengan tampilan yang menarik, melalui 
gambar, permainan, diskusi dengan teman 
sebayanya. Sehingga, dengan situasi dan 
kondisi yang nyaman membuat anak-
anak mudah untuk memahai pesan yang 
hendak disampaikan oleh program televisi 
tersebut. 

TV9 merupakan salah satu saluran 
televisi (TV) di bawah naungan perusahaan 
Media Prima Berhad yang semakin 
popular di kalangan penonton selain tiga 
lagi salurannya yaitu TV3, ntv7 dan 8TV. 
Sepanjang tiga tahun beroperasi di seluruh 
negara, TV9 mencatatkan peningkatan 
bukan saja dari jumlah penonton, namun 
dari program acara - program acara yang 
disiarkan.

Gambar 1. Cuplikan Program Acara Mari Mengaji TV9

Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=V405O_IuRQA
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Contoh lain ditayangkan oleh TV3, 
mengenai kisah-kisah teladan dari Rasul 
dan kisah Nabi dengan tajuk acaranya ialah 
Kisah Teladan. Program ini menceritakan 
berkenaan dengan Rasul yang dikemas 
secara sederhana dan menarik supaya 

mudah dimengarti oleh anak-anak. 
Setelah menonton acara ini anak-anak jadi 
mengetahui kisah-kisah Rasul dan dapat 
mengambil hikmah, pesan serta pelajaran 
yang disampaikan dari kisah tersebut.

Gambar 2. Cuplikan Program Acara Kisah Teladan TV3

Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=V405O_IuRQA

Adapun program televisi yang bukan 
dari segi pendidikan, yaitu melalui seni 
menampilkan tayangan reality show idola 
cilik. Program acara ini dimaksudkan 
sebagai salah satu wadah/tempat bagi 
anak-anak dalam mengapresiasikan serta 
menyalurkan bakat menyanyi dan belajar 
untuk tampil di depan umum. Anak-anak 
yang menonton acara televisi ini menjadi 
termotivasi untuk lebih maju dan cenderung 
menunjukkan sikap meniru, sebab melihat 
anak lain yang sebaya mampu tampil dan 
menjadi idola di masyarakat.

Selain itu, Malaysia mempunyai 
program acara TV Pendidikan yang di siar-
kan oleh rangkaian Media Prima me lalui 
Saluran TV9. Sektor TVP menerbitkan 
berbagai jenis program acara untuk 
disiarkan yang meliputi program acara 
berdasarkan kurikulum sekolah dasar 
dan sekolah menengah. Macam program 
acara dalam TVP yaitu, Pertama, “program 
acara kurikulum” meliputi mata pelajaran 
yang diajar di sekolah dasar dan sekolah 

menengah. Kedua, “program acara secara 
pembelian” dibeli dari syarikat tempatan 
atau luar negeri. Contohnya program 
acara Aplikasi Prinsip Sains dan Teknologi 
oleh Bill Nye. Ketiga, “program acara 
secara usaha bersama”, secara usaha sama 
antara BTP dengan syarikat luar. Keempat, 
“program acara Lensa TVP” memaparkan 
peristiwa-peristiwa semasa seputar dunia 
pendidikan. Kelima, “program acara Bicara 
TVP”, ber bentuk forum. Keenam, “program 
acara khusus”, disiarkan melalui Astro, 
agar dapat dilihat dengan jelas di semua 
sekolah di seluruh negeri termasuk 
kawasan-kawasan terpencil.

Kehadiran media massa pada 
masyarakat pada suatu negara mempunyai 
arti yang sangat penting. Setiap media 
massa mempunyai kekuatan masing-
masing, namun pada prinsipnya media 
massa merupakan suatu perlembagaan 
yang mempunyai fungsi serta tujuan 
untuk menyampaikan informasi kepada 
khalayak ramai supaya mengetahui 
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informasi. Bersamaan dengan jalannya 
proses penyampaian isi pesan media 
televisi kepada penonton, maka isi pesan 
juga akan diinterpretasikan secara berbeda-
beda menurut visi penonton serta dampak 
yang ditimbulkan juga bermacam-macam.

Hal ini terjadi karena tingkat pe-
mahaman dan keperluan penonton 
terhadap isi pesan acara televisi berkaitan 
erat dengan status sosial, ekonomi, serta 
situasi dan kondisi penonton ketika 
menonton televisi. Efektif atau tidaknya 
isi pesan suatu program acara dalam 
televisi tergantung dari situasi dan kondisi 
penonton serta persekitaran sosialnya. 
Berdasarkan hal itulah maka setiap acara 
televisi akan dapat menguatkan nilai-nilai 
sosial yang ada di dalam masyarakat. Acara-
acara televisi akan membentuk nilai-nilai 
sosial baru dalam kehidupan masyarakat.

Dampak dari pesan yang disebarkan 
oleh media televisi timbul pada penonton 
sebagai sasaran komunikasi. Oleh karena 
itu dampak melekat pada penonton sebagai 
akibat dari perubahan psikologis. Dampak 
yang ditimbulkan oleh media televisi bagi 
penonton yaitu dampak kognitif, afektif, 
dan konatif atau behavior.

Kesimpulan

Pemanfaatan media TV untuk 
pendidikan di Malaysia hingga saat ini 
masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan 
program pendidikan tidak mampu 
menarik dana masyarakat (terutama 
dari iklan) sehingga program ini menjadi 
beban bagi stasiun TV yang menyiarkan. 
Mengingat TV merupakan medium yang 
berpotensi sebagai media pendidikan 
maka sewajarnyalah media ini mendapat 
perhatian dari berbagai pihak yang 
berhubungan tidak hanya dari pihak 
pemerintah tetapi juga seluruh masyarakat.

Dampak sosial positif terhadap anak-
anak pada masyarakat Malaysia ialah 

menjadi bekal atau pembelajaran mengenai 
hal-hal yang baru, sehingga anak-anak yang 
secara berkelanjutan mengikuti program 
ini mempunyai bekalan dan memahami 
selangkah lebih maju dari kawan 
sebayanya yang tidak mengikuti program 
acara pendidikan tersebut. Kemudian juga 
memberikan pengaruh terhadap perilaku 
anak-anak dalam hal kedisiplinan seperti 
taat pada tata tertib, karena melihat figur 
tokoh dalam program acara.

Selain itu dampak negatif terhadap 
anak-anak pada masyarakat Malaysia 
setelah menonton program acara pen didikan 
diantaranya ialah anak-anak tersebut 
menjadi addict dengan program tersebut, 
karena terbiasa dengan cara pembelajaran 
melalui televisi maka ketika anak tersebut 
masuk pada cara belajar akademik di sekolah 
akan mengalami kesulitan. Sebagai contoh 
anak terbiasa menonton acara Mari Mengaji, 
rangkaian acara yang disajikan menarik 
dengan gambar-gambar, suasana belajar 
yang me nyenangkan dan mempermudah 
anak memahami, kemudian dihadapkan 
pada situasi belajar secara akademik di 
sekolah akan merasa kurang selesa dan 
kesulitan untuk memahami.

Anak-anak yang kini berusia sekolah, 
dari taman kanak-kanak sampai dengan 
sekolah dasar pada dasarnya adalah 
anak-anak televisi. Mereka sudah terbiasa 
banyak menghabiskan waktunya di depan 
televisi sambil memainkan remote control 
untuk memilih program yang mereka 
senangi. Anak-anak televisi kurang begitu 
akrab dengan radio, dan surat kabar 
maupun majalah. Bagi mereka televisi 
adalah sumber informasi, dan hiburan 
yang tiada habisnya. Oleh karena itu 
mengoptimalisasikan fungsi edukasi 
dari media televisi merupakan langkah 
yang mendesak untuk dilakukan agar 
anak-anak yang terlanjur menghabiskan 
waktunya lebih banyak di depan televisi 
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tidak hanya menikmati hiburan tetapi juga 
memperoleh pendidikan yang sehat.
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Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju 
Kemandirian Bangsa di Bidang Industri Kreatif melalui 
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Abstract
Employment opportunities in the creative industries sector, especially in the sub-sectors 
of advertising, film, video and photography, television, radio and the design is  very 
wide in range, which can be captured as a business opportunity and an entrepreneurial 
development opportunity for educational institution in communication. Therefore the 
existence of agency / business unit as a workshop for the production of communication 
products is an effort to realize the educational mission of the college to creating experts 
who are ready to work / entrepreneurship.
UUB CommPack is a production workshop which focused on production of alternative 
communication media such as sineradio, animated ads, social media campaign, that can be 
used commercially by clients who require production services communication messages, 
as well as a medium of learning for faculty and students to work in the professional 
sphere. Methods and strategies for institutional development are through the method of 
apprenticeship (tenant) in the production workshop students in Applied Communication 
Program FISIP UNS. In managerial contexts, UUB CommPack recruits lecturers and 
practitioners who also teaching in the department in order to obtain the maximum yield of 
production.
During the second year of the project, the business unit has achieved gross revenue 
of 7,000,000 rupaih; has implemented standard operating procedures in Production and 
Promotion, and achieve planned ratio of segmented marketing. Meanwhile, the project 
objectives have not been achieved is the number of student tenants, due to external 
factors such as a student’s study period is relatively short and high intensity of college 
study. Furthermore, the business unit must find the optimal way for a business with a good 
strategy to develop a vision of a business organization.
Key words: communications program, creative industry, bussiness organizations 
                     UUB CommPack
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Pendahuluan

Industri kreatif telah menjadi sektor 
penting dalam perekomonian nasional, 
dimana sektor ini telah menyumbang 
pada  PDB  sebesar 7,8% atau senilai Rp. 
235.633 miliar dan menduduki peringkat 
ke 6 dari seluruh Sektor Utama Industri 
dan Perdagangan Nasional. Nilai rata rata 
tersebut lebih tinggi dari rata-rata yang 
diperoleh dari Sektor Keuangan, Real 
Estate dan Jasa Perusahaan, dll. Gejala 
ini menunjukkan bahwa Sektor Industri 
Kreatif merupakan sektor penting dalam 
perekonomian nasional, karena memiliki 
kontribusi PDB yang cukup besar  (Studi 
Industri Kreatif Indonesia, 2009: 106). 

Oleh karena itu maka tidak 
mengherankan jika pemerintah secara 
gencar melancarkan program-program 
pengembangan industri kreatif yang 
melibatkan lintas lembaga, mulai dari 
Bappenas, Depkominfo, Ristek, UKM 
dan Koperasi, ESDM, Keuangan Deplu 
dan Pendidikan Nasional sampai dengan 
Pemerintah Daerah. Dikoordinasi oleh 
Menko Bidang Perekonomian dan 
Kesejahteraan Rakyat, diharapkan per-
kembangan industri kreatif ini dapat 
dilakukan dengan cepat, baik dan te-
rencana. Dunia bisnis dan kaum intelektual 
pun dihimbau untuk membantu program 
pengembangan industri kreatif tersebut.

Lapangan usaha di bidang industri 
kreatifpun masih memberikan peluang 
yang cukup besar. Jika Feysen dan 
Kerajinan memiliki nilai rata-rata peluang 
lapangan kerja diatas 25%, dibeberapa 
sektor lain seperti, film video dan 
fotografi, televisi dan radio dan periklanan 
mesikpun tidak sebesar sektor Feysen 
dan kerajinan, namun tiga sektor tersebut 
masih memberi peluang lapangan usaha 
yang cukup menjanjikan. 

Di sisi lain, bagi perguruan tinggi, 
tuntutan menyediakan tenaga kerja yang 

memiliki kompetensi yang sesuai semakin 
hari semakin kompleks dan tinggi. 
Perubahan-perubahan yang semakin tidak 
menentu dengan laju yang semakin cepat 
merupakan bagian yang harus diakrabi 
oleh setiap individu. Perubahan tersebut 
berimplikasi  langsung pada kebutuhan 
akan kompetensi-kompetensi kunci. 
Definition and Selection of Competencies 
(DeSeCo, 2003) mendefinisikan  kom pe-
tensi sebagai berikut “A competency is more 
than just knowledge and skills. It involves the 
ability to meet complex demands, by drawing on 
and mobilising psychosocial resources (including 
skills and attitudes) in a particular context”.   

Kompetensi tidak sekedar 
pengetahuan dan keterampilan tetapi 
lebih dari itu. Kompetensi mencakup 
kemampuan memenuhi permintaan 
yang komplek dengan menggunakan 
dan memobilisasi sumberdaya psikologis 
seperti keterampilan dan sikap pada 
konteks yang tepat. The Northern 
Territory Public Sector Australia (The 
Northern Territory Public Sector Australia) 
mendefinisikan “Competency as: The 
necessary knowledge and skills to perform a 
particular work role to the standard required 
within industry.

Patut dicatat, dari sekian banyak 
kompetensi, ada beberapa kompetensi 
kunci yang harus dikuasai. Kompetensi 
kunci adalah kompetensi untuk sebuah 
pekerjaan atau fungsi tertentu, tidaklah 
spesifik bagi pekerja tertentu atau industri 
tertentu, tetapi menopang kompetensi 
spesifik dari industri itu. Dalam aktifitas 
masyarakat berbasis pengetahuan dan 
teknologi, kompetensi kunci merupakan 
kompetensi penting yang memungkinkan 
seseorang dapat berkembang dan mampu 
beradaptasi pada perubahan yang bersifat 
lateral. Menurut rumusan dari berbagai 
negara kompetensi kunci mencakup aspek 
berikut: 
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1. Communication in the mother tongue; 
2. Communication in a foreign language;  
3. Mathematical literacy and basic 

competences in science and technology; 
4. Digital competence; 
5. Learning-to-learn ; 
6. Interpersonal and civic competences; 
7. Entre preneurship; dan
8. Cultural expression.

Menurut DeSeCo (Definition and 
Selection of Competencies), terdapat tiga 
klasifikasi kompetensi kunci  yaitu: (1) 
menggunakan tools secara interaktif, 
berupa kebutuhan individu menggunakan 
tools secara luas untuk berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan fisik dalam 
bentuk teknologi informasi dan dengan 
sosial budaya dalam mengunakan 
bahasa; (2) interaktif dalam kelompok 
yang heterogen, yaitu meningkatkan 
ke mampuan individu agar dapat me-
nyertakan orang lain dan kemampuan 
untuk melaksanakan pertemuan dengan 
berbagai orang dengan latar belakang yang 
berbeda atau jamak; (3) bertindak secara 
otonom, kemampuan untuk bertanggung 
jawab pada diri sendiri dalam situasi 
kehidupan dalam konteks sosial yang 
kompleks (Deseco, 2005).

Kompetensi selalu berhubungan 
dengan kapasitas dan kemauan individu 
untuk sukses. Kesuksesan tersebut tidak 
hanya akan menguntungkan dirinya, 
namun juga bagi masyarakat sekitarnya. 
Dalam hal ini kompetensi dapat 
dikalsifikasikan menjadi tiga hal yaitu: 
(a) basic competency; (b) generic competency; (c) 
specific competency. Basic competency adalah 
kompetensi dasar yang dipertunjukkan oleh  
pekerja yang berkaitan dengan pengetahuan. 
Kompetensi Umum merupakan perilaku 
berkaitan dengan performan untuk berbagai 
jenis pekerjaan dengan aktivitas produktif, 

sementara Kompetensi Khusus merupakan 
kompetensi khas yang berkaitan dengan 
berbagai pengetahuan teknis.  Klasifikasi lain 
yang dekat konsepnya dengan kompetensi 
kunci adalah: Intellectual competencies yaitu 
kompetensi yang berhubungan dengan 
pemecahan masalah, penanganan infor-
masi, pemahaman proses dan sistem, 
kemandirian,dan responsibilitas; Basic 
competencies yaitu kapasitas membaca, menulis, 
meng gunakan dan mengintepretasikan 
simbol-simbol dan rumus-rumus matematika; 
technical competencies berhubungan dengan 
pengetahuan instrumen dan fungsi mesin-
mesin, peralatan, dan prosedur kerja dan 
behavioural competencies yang merupakan 
wujud dari kapasitas untuk ekpresi diri 
secara verbal dan berinteraksi dengan 
teman kerja. 

Selama proses persiapan karier 
pertama-tama sangat perlu memperhatikan 
fundamental skills yang terdiri dari  
kualitas personal seperti tanggung 
jawab, integritas, percaya diri, karakter 
dan moral.  Fundamental skills sangat 
penting dan pokok dalam perkembangan 
karier seseorang dalam pekerjaan. Selain 
fundamental skill, ada generic work skills, 
industry-specific skills,dan company/employer 
specific skills yang cenderung merupakan 
keterampilan dan kompetensi spesifik 
berdasarkan tuntutan kerja.

Tuntutan dan dorongan pemenuhan 
keterampilan dan kompetensi tersebut 
yang mengharuskan perguruan tinggi 
untuk merancang kurikulum dan program 
pendukung yang dapat mengarahkan 
upaya-upaya tersebut terlaksana.

Oleh karena itu maka perancang 
program Hibah Ipteks Bagi Inovasi dan 
Kreativitas Kampus (IbIKK) mengajukan 
program usaha dengan nama Unit Usaha 
Bisnis CommPack yang disingkat dengan 
UUB-CommPack. Unit Usaha Bisnis 
CommPack yang untuk selanjutnya di-
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sebut UUB-CommPack didirikan sebagai 
lembaga bisnis dan media pelatihan 
kewirausahaan di bidang Komunikasi 
Terapan.

Unit Usaha Bisnis ini memiliki struk-
tur organisasi UUB-CommPack  yang terdiri 
dari seorang direktur utama dengan 3 
direksi yang menangani Divisi Marketing, 
Divisi Keuangan dan Divisi Creative 
dan Produksi. Dalam kinerja keseharian, 
kesekretariatan dibantu oleh seorang 
sekretaris berkualifikasi D3. Untuk Staf 
Divisi marketing dilaksanakan oleh 3 
orang dengan kualifikasi S1. Staf Divisi 
Creatif dan Produksi terdiri dari 3 orang 
dengan kualifikasi D3. Sementara Divisi 
Keuangan terdiri dari 1 orang dengan 
kualifikasi S1.

Divisi Marketing merupakan salah 
satu pilar dari bergulirnya roda per-
usahaan, maka antara staf marketing 
bekerjasama saling mengisi agar metode 
pemasaran dan penetrasi pasar lebih 
dalam dan variatif. Divisi Creative dan 
Produksi menjamin proses dan kualitas 
produksi, mulai dari  proses Creative, 
Modelling sampai dengan Post Production. 
Sementara Divisi Keuangan bertanggung 
jawab pada Pencatatan dan Pelaporan alur 
kas keuangan.

Peluang untuk pengembangan staf 
dilakukan melalui inhouse traning. Se-
bagai contoh, divisi creatif dan produksi 
mengikuti workshop, pameran dan pe-
latihan yang terkait dengan bidangnya 
yang dilaksanakan oleh Program D3 
Komunikasi Terapan atau S1 Ilmu Komu-
nikasi.

Metode

Kegiatan ini menggunakan metode 
chopping, dimana mahasiswa dilibatkan 
dalam proses produksi dan distribusi 
produk. Sementara itu, pelibatan dosen 
sebagai konsultan dalam proses produksi 

juga digunakan untuk menjamin hasil 
dan kualitas produk yang dihasilkan. 
Pelibatan dosen sebagai konsultan ini 
memperhatikan kompetensi dari dosen 
yang bersangkutan, terutama terkait 
dengan mata kuliah yang relevan dengan 
spesifikasi produk yang dihasilkan. Pada 
tahun kedua dari pelaksanaan proyek, 
dilaksanakan perencanaan evaluasi 
strategi bisnis sebagai hasil refleksi dari 
pelaksanaan proyek selama dua tahun. 

Tahap ini merupakan tahap 
implementasi dari hasil evaluasi tahap 
pertama, dimana pada hasil akhir rintisan 
tahun pertama menyimpulkan bahwa 
mengingat banyaknya jenis produk yang 
ditawarkan dan bersifat generik juga 
menyebabkan unit usaha IbIIK tidak 
fokus dalam pemasaran. Pada waktu 
itu disarankan supaya ada upaya untuk 
menfokuskan diri pada dua atau tiga jenis 
produk saja, namun bisa secara optimal 
mendongkrak jumlah pendapatan dari 
penjualan.

Di sisi lain, Program IbIIK UUB 
CommPack juga membuat rancangan 
Model Pengembangan Strategi Bisnis, 
yang merupakan hasil assesment internal 
dan eksternal dari pelaksanaan program, 
guna memperoleh gambaran menyeluruh 
dari kondisi pelaksanaan program tersebut 
dan memberikan kajian penting atas nilai 
kelayakan apakah program IbIIK untuk 
kepentingan pelaksanaan tahun ketiga.

Hal ini pada dasarnya merupakan 
aplikasi dari manajemen strategi bisnis 
dimana manajemen  strategi  adalah 
upaya guna merumuskan, menerapkan 
dan mengevaluasi berbagai keputusan-
keputusan yang membantu suatu 
organisasi mencapai tujuannya.  Mana-
jemen strategi adalah paduan antara 
manajemen, pemasaran, produksi, ke-
uangan, penelitian dan sistem informasi 
guna mencapai kesuksesan organisasi. 
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Strategi juga mempengaruhi kehidupan 
organisasi dalam jangka panjang, 
setidaknya dalam kurun waktu lima 
tahunan. Oleh karena itu sifat strategi 
selalu bersifat jangka panjang (David, 
2006).

Di dalam sebuah perusahaan, idealnya 
terdapat tiga level jenis strategi yang 
terdiri dari : 1) Strategi Level Koorporasi 
: sebuah strategi besar (Grand Strategy) 
Perusahaan yang meliputi Visi Misi, Core 
Buisness, alokasi SDM dan lain sebagainya. 
2) Strategi Level Bisnis; Strategi level bisnis 
adalah pengelolaan aktivitas dan operasi 
untuk diarahkan kepada bisnis tertentu. 
Pemilihan ceruk pasar, pendekatan 
dan upaya pengelolaannya merupakan 
pembahasan di level ini. 3) Strategi Level 
Fungsional: adalah strategi dalam kontek 
manajerial yang dapat mendukung strategi 
di bisnis.

Terdapat tiga tahap teknik perumusan 
strategi yakni : 1) Tahap menginput 
data, bertujuan untuk  meringkas  
informasi  input  dasar  yang  diperlukan  
untuk  merumuskan strategi;  2)  Tahap  
Pencocokan,  berfokus  pada  strategi  
alternatif  yang  layak dengan  memadukan  
faktor-faktor  eksternal  dan internal; 3) 
Tahap  keputusan, merupakan tahap untuk 
memilih strategi yang spesifik dan terbaik 
dari berbagai strategi alternatif yang ada 
untuk diimplementasikan (David, 2006).

Terdapat tiga proses dalam manaje-
men strategis yakni: tahap perumusan 
strategi, penerapan strategi dan evaluasi.
1. Tahap perumusan strategi terdiri dari 

tahap perumusan dan pengembangan  
visi dan misi, analisis SWOT, pe-
netapan tujuan jangka panjang, pem-
buatan alternatif strategi dan me milih 
strategi tertentu yang hendak di-
implementasikan. 

2. Penerapan strategi mengharuskan 
organisasi untuk membuat tujuan 

berkala, membuat kebijakan, mening-
katkan semangat kerja karyawan dan 
mengalokasikan sumber daya sehingga 
tahap pelaksanaan sesuai dengan 
rencana yang telah ditentukan.

3. Tahap evaluasi adalah tahap terakhir 
didalam manajemen strategis. Ter-
dapat tifa aktivitas evaluasi yang harus 
dilakukan yakni: )1) meninjau tahap 
perencanaan, 2) mengukur kinerja 
ber  dasarkan perencanaan dan 3) me-
lakukan tindakan perbaikan. 

Manajemen  strategis  adalah  tentang  
memperoleh dan mengeskploitasi ke-
unggulan kompetitif (competitive 
advantage). Keunggulan kompetitif adalah 
se gala  sesuatu  yang  memiliki nilai lebih 
(baik layanan, proses maupun produk) 
sebuah perusahaan  yang tidak dimiliki 
oleh perusahaan lainnya. Jika sebuah 
perusahaan dapat berbuat lebih baik 
dibanding dengan perusahaan lainnya hal 
itu merupakan keunggulan kompetitif. Jika 
perusahaan tidak memiliki keunggulan 
kompetitif, maka ia adalah perusahaan 
“sebagaimana umumnya”, perusahaan 
biasa yang akan cepat hilang di tengah 
persaingan.

Namun keungulan kompetitif juga 
dapat ditiru oleh pesaing perusahaan. 
Keunggulan di bidang harga jual misal 
(pricing competitive), tentu dengan 
sangat mudah ditiru oleh perusahaan. 
Keunggulan di bidang layanan (services) 
tentu akan sangat bergantung kepada 
kemampuan perusahaan memanajemen 
karyawannya.  Oleh karena itu perusahaan 
harus ber orientasi pada perumusan 
keunggulan kompetitif yang berjangka 
panjang (long term competitive advantage), 
yang tidak saja susah ditiru oleh pesaing 
atau lekang oleh perkembangan teknologi, 
namun ia adalah sebuah keunggulan yang 
menjadi jati diri perusahaan.
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3. Perumusan/Formula Strategi

Terdapat tiga langkah perumusan 
strategi yang dapat disatukan ke dalam 
frame work pengambil keputusan (David, 
2006):
1. Tahap Input (Input Stage)

Pada  tahap  ini dilakukan peng-
hitung an secara  subjektif  diawal  proses 
pe rumusan  strategi. Pada tahap ini meng-
hasilkan faktor-faktor  eksternal dan 
internal perusahaan. Alat analisis yang 
digunakan adalah EFE dan IFE.
2. Tahap Pencocokan (Matching Stage)

Pada tahap ini pengkaji menggunakan 
matriks SWOT  (Strengths- Weaknesses-
Opportunities-Threats).  Alat ini bersandar 
pada informasi yang diturunkan dari 
tahap input untuk mencocokkan peluang 
dan ancaman eksternal dengan kekuatan 
dan kelemahan internal.
3. Tahap Keputusan (Decision Stage)

Pada  tahap  akhir ini digunakan  alat  
analisis  QSPM  (Quantitative Strategic 
Planning Matrix). Alat analisis ini se cara 
objektif mencari strategi alternatif yang 
cocok untuk diaplikasikan.
4. Evaluasi Eksternal (External Assessment)

Evaluasi eksternal adalah sebuah 
proses mencari dan mengevaluasi ke-
jadian dan kecenderungan yang berada 
di luar kendali organisasi. Evaluasi 
eksternal mengidentifikasi peluang dan 
ancaman yang terbesar bagi perusahaan, 
sehingga dapat dirumuskan sebuah 
strategi untuk menangkap peluang dan 
mem buatnya menjadi keutungan bagi 
perusahaan, serta mengelimiasi akibat dari 
ancaman-ancaman yang terjadi.  Dengan 
mengembangkan semacam list prioritas 
yang sangat ketat dari adanya peluang 
dan ancaman, maka perusahaan dapat 
mengindentifikasi faktor-faktor utama 
yang berpengaruh pada perusahaan dan 
mencari respon yang dapat dilakukan.

Kekuatan eksternal (external forces) 
pada dasarnya dapat dibagi menjadi lima 
kelompok besar: (1) kekuatan ekonomi; 
(2) kekuatan sosial, budaya, demografi, 
dan lingkungan; (3) kekuatan politik, 
pemerintah, dan hukum; (4) kekuatan 
teknologi; dan (5) kekuatan kompetitif 
(David, 2006). Perubahan dalam kekuatan 
eksternal dapat menyebabkan perubahan 
perilaku konsumen terutama untuk 
barang jasa dan industri. Kekuatan 
eksternal juga berpengaruh pada jenis 
dan tipe produk yang dikembangkan, 
segmentasi pasar, positioning dan tipe jenis 
jasa yang hendak ditawarkan. Kekuatan 
eksternal juga mempengaruhi rantai 
distribusi dan supplier. Mengindetifikasi 
dan mengevaluasi adanya peluang dan 
ancaman dari kekuatan luar perusahaan 
juga mengarahkan kepada kejelasan dari 
visi bisnis yang dikembangkan,  membuat 
strategi jangka panjang dan membuat 
kerangka kebijakan tahunan.

Hasil dan Pembahasan

Sampai dengan tahun kedua ini, Unit 
Usaha Bisnis CommPack FISIP UNS baru 
dapat dikatakan dalam tahap perintisan 
dan promosi dimana membutuhkan biaya 
operasional yang cukup tinggi, sehingga 
seluruh hasil dari profit dikembalikan 
untuk biaya operasional unit usaha.

Terkait dengan capaian tenant, sebagai 
bentuk luaran utama dari IbIIK pasca 
program UJI, UUB CommPack FISIP UNS 
telah menghasilkan sekitar 4 alumni yang 
berhasil mendirikan lembaga-lembaga 
sejenis di luar kampus, dimana sampai saat 
ini Unit Usaha Bisnis CommPack menjadi 
mitra konsultan bagi pengembangan 
unit usaha tenant tersebut. Meskipun 
secara kuantitas, jumlah ini meleset dari 
yang direncanakan, namun tenant yang 
dihasilkan secara kualitas dapat dikatakan 
mampu bersaing dengan berbagai lembaga 
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praktis yang berkembang di industri 
kreatif komunikasi terapan di Kota Solo.

1.	 Indentifikasi	Faktor-faktor	Ling	kung-
an

Berdasarkan uraian faktor internal 
dan eksternal tersebut, maka dapat 
diperoleh gambaran adanya peluang dan 
ancaman, serta kekuatan dan kelemahan 
yang dihadapi oleh unit usaha bisnis.
a. Peluang
1) Adanya strategi pengembangan indus-

tri kreatif dan keberpihakan peme-
rintah yang cukup kuat atas kehadiran 
industri kreatif.

2) Pertumbuhan sektor ekonomi 
kreatif yang masih prospektif untuk 
berkembang, termasuk subsektor yang 
terkait langsung dengan produksi 
media komunikasi.

3) Budaya masyarakat yang terbuka atas 
informasi dan budaya komodifikasi 
mengarah kepada peluang intensifikasi 
produk.

4) Penggunaan teknologi internet dan 
media sosial yang sangat besar di pasar 
Indonesia mendorong adanya peluang 
pengembangan produk. 

b. Ancaman
1) Mudah dan murah pendirian lembaga/

perusahaan sejenis mengancam per-
saingan di pangsa pasar yang sama.

2) Murahnya biaya produksi produk 
di wilayah Solo akan menyebabkan 
turun nya kualitas produksi.

3) Keberagaman produk substitusi yang 
dapat menjadi pilihan dari konsumen.

4) Banyaknya perusahaan sejenis yang 
ada di wilayah Surakarta.

c. Kekuatan
1) SDM yang fresh, melek teknologi dapat 

membantu untuk mengidentifikasi 
budaya masyarakat yang menjadi 

target konsumen.
2) Adanya pelibatan tenaga dosen 

praktisi di lingkungan Program DIII 
Komunikasi Terapan FISIP UNS untuk 
fungsi konsultasi produksi.

3) Nama besar dan bendera UNS yang 
masih memayungi Unit Bisnis.

d. Kelemahan
1) Organisasi/perusahaan yang masih 

relatif baru, masih mencari bentuk 
lembaga dan karakter produk yang 
hendak dijadikan produk utama 
perusahaan.

2) SDM yang relatif belum berpengalaman 
secara praktis di lapangaJejaring 
lembaga luar yang belum kuat.

3) Sistem manajemen keuangan yang 
masih sederhana.

Analisis Matriks EFE dan IFE

Analisis  matriks  EFE  (External  
Factor  Evaluation)  dan  IFE  (Internal 
Factor Evaluatioan) pada UUB CommPack 
FISIP UNS dibuat berdasarkan hasil 
identifikasi peluang dan ancaman sebagai 
faktor-faktor luar yang mempengaruhi 
lingkungan usaha serta faktor-faktor 
internal yang terdiri dari kekuatan dan 
kelemahan. Kedua faktor ini sangat ber-
pengaruh terhadap pemilihan strategi 
pengembangan usaha untuk produk yang 
dihasilkan perusahaan. 

Proses penilaian yang terdiri dari 
pembobotan dan peratingan pada ke-
dua matriks  ini  di  dapat  dari  hasil  
penyebaran  kuisioner  terhadap  empat  
orang responden  atau  pakar  yang  
dinilai  ahli  dan  paling  tepat  oleh  
pengkaji.  Mereka adalah pengelola UUB 
CommPack FISIP UNS yang terdiri dari 
6 orang mewakili masing-masing divisi 
fungsionalnya masing-masing.   Setiap 
responden  memiliki  pengaruh  yang sama 
dalam menentukan  bobot, rating dan skor 
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pada matriks internal dan eksternal, karena 
diasumsikan  bahwa setiap responden me-
miliki kemampuan  dan kelebihan yang 
sama dalam bidang fungsionalnya.

Besaran  bobot  pada  masing-masing  
faktor  dalam  matriks  IFE dan EFE diambil 
berdasarkan rata-rata bobot yang didapat 
dari jumlah tiap-tiap faktor pada masing-
masing pakar yang dibagi dengan jumlah 
pakar tersebut. Begitu juga besarnya  
rating  pada  masing-masing   pakar  ter-
sebut.  Sedangakan  nilai  yang dibobot  
atau  skor  pembobotan  pada  masing-
masing   faktor  internal  maupun eksternal 
diperoleh melalui perkalian antara bobot 
rata-rata masing-masing faktor dengan 
rating rata-rata masing-masing  faktor 
yang menghasilkan  rata-rata  nilai yang 
diboboti (skor pembobotan rata-rata) pada 
masing-masing faktor tersebut.

1. Matriks Eksternal Factor Evaluation 
(EFE)

Evaluasi faktor eksternal merupakan 
langkah untuk merencanakan dan meng-
arahkan tindakan yang akan diambil 
perusahaan berdasarkan perkembangan 
faktor eksternal yang mempengaruhinya 
(Pearce & Robinson, 1997). Dari hasil peng-
identifikasian  faktor-faktor  eksternal  
yang mempengaruhi  strategi  bersaing 
perusahaan,  maka  selanjutnya  dievaluasi  
respon  perusahaan  terhadap  masing- 
masing  faktor  sehingga  diketahui  seberapa  
besar  respon  perusahaan  terhadap faktor-
faktor strategis eksternal tersebut. Caranya 
adalah dengan adalah pemberian bobot dan 
per-rangking-an serta menyusun matriks 
External Factor Evaluation (EFE). Faktor 
strategis eksternal yang mempengaruhi 
strategi bersaing perusahaan terdiri dari 
peluang dan ancaman. Hasil analisis EFE 
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1  Hasil Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)
Peluang Bobot Rating Nilai

Adanya strategi pengembangan industri kreatif dan keberpihakan 
pemerintah yang cukup kuat atas kehadiran industri kreatif.

0,095 3,00 0,285

Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang masih prospektif untuk 
berkembang, termasuk subsektor yang terkait langsung dengan 
produksi media komunikasi.

0,094 3,00 0,282

Budaya masyarakat yang terbuka atas informasi dan budaya 
komodifikasi mengarah kepada peluang intensifikasi produk.

0,093 2,25 0,209

Penggunaan teknologi internet dan media sosial yang sangat besar di 
pasar Indonesia mendorong adanya peluang pengembangan produk.

0,098 3,00 0,294

Total   1,070
Ancaman
Mudah dan murah pendirian lembaga/perusahaan sejenis 
mengancam persaingan di pangsa pasar yang sama.

0,086 3,00 0,258

Murahnya biaya produksi produk di wilayah Solo akan menyebabkan 
turunnya kualitas produksi.

0,088 3,00 0,264

Keberagaman produk substitusi yang dapat menjadi pilihan dari 
konsumen.

0,068 2,50 0,170

Banyaknya perusahaan sejenis yang ada di wilayah Surakarta. 0,094 3,00 0,282
Total   0,974
Total Nilai Eksternal 2,044

Sumber : Data Kuisioner
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Nilai rating 4 artinya adalah respon 
yang dilakukan oleh perusahaan sudah 
sangat baik. Hal ini menjadi rujukan 
guna menunjukan sejauh mana kualitas 
pemahaman dari pembacaan peluang 
dan ancaman oleh pengelola unit usaha 
bisnis. Jika melihat perkalian antara 
bobot dan rating, maka nilai tertinggi 
pembacaan peluang oleh pengelola 
adalah: Penggunaan teknologi internet 
dan media sosial yang sangat besar di 
pasar Indonesia mendorong adanya 
peluang pengembangan produk (0,294). 
Hal ini menunjukan bahwa faktor 
teknologi sangat dominan sebagai peluang 
dalam pengembangan produk daripada 
perubahan sosial di masyarakat (0,209).

Sementara menurut responden kaji an, 
ancaman terbesar yang dihadapi oleh unit 
usaha  bisnis adalah keberadaan perusahaan 
sejenis di wilayah Surakarta (0,282 ). Hal 
ini perlu dipahami bahwa keberadaan 
perusahaan sejenis yang beroperasi di 
wilayah Surakarta, selain karena memiliki 
track record yang cukup panjang, SDM 
pengelolanya juga lebih banyak dikelola 

oleh para pemain lama yang sudah cukup 
banyak mengetahui seluk beluk produksi 
dan pemasaran media komunikasi di 
wilayah Surakarta. Sementara keragaman 
produk subtitusi merupakan ancaman 
dengan nilai bobot perkalian dengan rating 
yang terendah, yakni sekitar 0,170.

2. Matriks Internal Factor Evaluation 
(IFE)

Dengan menggunakan langkah 
yang sama dengan evaluasi matriks EFE, 
maka dalam matriks IFE juga  dilakukan 
pencarian nilai rata-rata masing-masing 
faktor internal selanjutnya disusun sebuah 
matriks evaluasi masing-masing faktor. 
Pada   matriks   evaluasi   tersebut,   masing-
masing   faktor,   yaitu  kekuatan   dan 
kelemahan ditambahkan bobot masing-
masing dengan menggunakan metode 
pembobotan paired comparison. Kemudian 
digunakan matriks Evaluasi Faktor Internal  
(IFE).  Dari  kedua  matriks  tersebut  dapat  
diketahui  seberapa  besar pengaruh faktor-
faktor strategi internal dalam keberhasilan 
strategi bersaing perusahaan. 

Tabel 2.  Hasil Evaluasi Faktor Internal (IFE)

Kekuatan Bobot  Rating Nilai

SDM yang fresh, melek teknologi dapat membantu untuk 
mengidentifikasi budaya masyarakat yang menjadi target konsumen.

0,09 4,00 0,352

Adanya pelibatan tenaga dosen praktisi di lingkungan Program DIII 
Komunikasi Terapan FISIP UNS untuk fungsi konsultasi produksi.

0,08 4,00 0,324

Nama besar dan bendera UNS yang masih memayungi Unit Bisnis. 0,08 3,75 0,311
Total   0,987
Kelemahan    
Organisasi/perusahaan yang masih relatif baru, masih mencari bentuk 
lembaga dan karakter produk yang hendak dijadikan produk utama 
perusahaan.

0,08 3,25 0,250

SDM yang relatif belum berpengalaman secara praktis di lapangan 0,08 3,75 0,293
 Jejaring lembaga luar yang belum kuat. 0,08 3,25 0,260
Sistem manajemen keuangan yang masih sederhana 0,07 4,00 0,241
Total   1,043
Total Nilai Internal   2,031

Sumber : Data Kuisioner
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Dari tabel diatas tampak bahwa faktor 
kekuatan terbesar menurut responden 
adalah SDM yang fresh, melek teknologi 
dapat membantu untuk mengidentifikasi 
budaya masyarakat yang menjadi target 
konsumen( 0,352). Sementara kekuataan 
paling kecil yang dimiliki oleh Unit Usaha 
Bisnis adalah nama besar dan Bendera UNS 
sebagai  payung unit usaha bisnis (0,311).

Pada sisi kelemahan, kelemahan ter-
kecil adalah terkait dengan Organisasi/
per usahaan yang masih relatif baru, masih 
mencari bentuk lembaga dan karakter 
produk yang hendak dijadikan produk 
utama perusahaan.(0,l250), sementara 
ke lemahan unit usaha bisnis menurut 
responden adalah SDM yang belum 

berpengalaman (0.293).

3. Matriks IE (Internal-Eksternal)

Dengan melihat total skor dari 
masing-masing matrik peluang, ancaman, 
kekuatan dan kelemahan, maka dapat 
dilihat dalam bagan matrik IE posisi dari 
Unit Usaha Bisnis CommPack FISIP UNS.

UUB CommPack FISIP UNS pada 
sumbu horizontal menunjukkan skor total 
dari matriks IFE sebesar 2,031, sedangkan 
sumbu vertikal menunjukka skor total 
dari matriks EFE sebesar  2,044.  masing-
masing  total  skor  pada  matriks  IFE  dan  
EFE  dipetakan  dalam matriks IE, sehingga 
menempatkan unit usaha pada posisi 
kuadran IV dengan koordinat (2,031; 2,044).

Tabel 3. Matrik Lingkungan Internal dan Eksternal UUB CommPack 
FISIP UNS

Kuat Rata-rata Lemah
4,0 3,0-4,0 2,0-2,99 1,0-1,99

To
ta

l N
ila

i E
FE

 y
an

g 
D

ib
er

i B
ob

ot

Tinggi
3,0-4,0 Tumbuh dan Bina 

(Grow and Build) (I)
Tumbuh dan Bina 

(Grow and Build) (II)
Pertahankan dan Pelihara

(Hold and maintain) (III)

Sedang
2,0-2,99 Tumbuh dan Bina

(Grow and Build) (IV)

Pertahankan
dan Pelihara (Hold 
and maintain) (V)

Harvest and divest
(VI)

Rendah
1,0-1,99

Pertahankan
dan Pelihara (Hold 
and maintain) (VII)

Harvest and divest
(VIII)

Harvest and divest
(IX)

Sumber: Diolah Penulis

Posisi  eksternal  yang  berada  pada  
kinerja  sedang  menunjukkan  bahwa 
faktor peluang dan ancaman mendapat 
respon perusahaan dengan intensitas 
yang sedang terhadap perkembangan 
per usahaan yang akan datang. Besarnya 
pengaruh peluang yang mungkin dicapai 
perusahaan dalam Penggunaan teknologi 

internet dan media sosial yang sangat besar 
di pasar Indonesia mendorong adanya 
peluang pengembangan produk relatif   
sama  atas keberadaan perusahaan sejenis 
yang ada di Surakarta . Adanya peluang 
yang dimanfaatkan dan acaman yang 
mungkin dikelola, akan meningkatkan 
daya saing perusahaan untuk menghadapi 
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persaingan  pasar.  Kedinamisan  pasar  yang  
dihadapi  dan  lingkungan  eksternal yang 
terus berubah, menyebabkan perusahaan 
harus menciptakan strategi tumbuh dan 
berkembang dengan mengelola peluang 
dan ancaman yang ada.

Posisi   internal   yang   menunjukkan   
kinerja   rata-rata,   dipengaruhi   oleh 
kekuatan   faktor   internal, dimana 
hampir semua tenaga SDM di unit bisnis 
adalah tenaga fresh graduate yang memiliki 
pengalaman adopsi teknologi yang lebih 
tinggi. Namun SDM fresh graduate tersebut 
juga memiliki kendala yakni pengalaman 
di lapangan belum sepadan dengan tenaga-
tenaga praktisi profesional lain yang telah 
berkecimpung di dunia produksi media 
komunikasi. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa karakter SDM muda tersebut disatu 
sisi memiliki kekuatan yang berkaitan 
dengan pemanfaatan teknologi namun 

disisi lain juga memiliki kelemahan yakni 
“jam terbang yang belum terlalu banyak”.

4. Matriks SWOT

Langkah yang ditempuh setelah 
melakukan evaluasi faktor eksternal dan 
internal  dengan  menggunakan  matriks  
evaluasi  adalah  membuat  suatu  matriks 
yang menggabungkan  faktor eksternal 
dan internal ke dalam suatu matriks yang 
dikenal dengan nama matriks SWOT. 
Matriks SWOT mengembangkan empat 
alternatif   strategi   berdasarkan   kekuatan   
(strength),   kelemahan   (weakness), 
peluang (opportunity) dan ancaman (threat) 
bagi perusahaan. Keempat alternatif 
strategi tersebut antara lain adalah 
strategi SO (strength-opportunity), strategi 
WO (weakness-opportunity),  strategi ST 
(strength-threat) dan strategi WT (weakness- 
threat).

Tabel 4.  Matrik SWOT
Kekuatan (S)
1. SDM yang fresh, melek teknologi 

dapat membantu untuk meng-
identifikasi budaya masyarakat yang 
menjadi target konsumen.

2. Adanya pelibatan tenaga dosen 
praktisi di lingkungan Program DIII 
Komunikasi Terapan FISIP UNS 
untuk fungsi konsultasi produksi. 
Nama besar dan bendera UNS yang 
masih memayungi Unit Bisnis.

Kelemahan (W)
1. Organisasi/perusahaan yang masih 

relatif baru, masih mencari bentuk 
lembaga dan karakter produk yang 
hendak dijadikan produk utama 
perusahaan.

2. SDM yang relatif belum ber-
pengalaman secara praktis di 
lapangan

3. Jejaring lembaga luar yang belum 
kuat.

4. Sistem manajemen keuangan yang 
masih sederhana

Strategi SO
1. Peningkatan kapasitas SDM 

dengan pengembangan melalui 
pe latihan dan in house traning 
(O1,S1,S2, S3)

2. Pengembangan promosi dan 
jejaring lembaga (S3,O2,O3,O4)

3. Pengembangan Produk  Unggulan 
(S1,S2,S3, O3,O4)

Strategi WO
1. Melakukan kegiatan pemasaran 

yang intensif dan lebih agresif 
kepada konsumen perusahaan 
sendiri, konsumen pesaing dan 
calon konsumen (W3,O1, O2, O3, 
O4)

2. Melakukan perencanaan produksi 
yang terintegrasi dengan tujuan 
dapat memenuhi permintaan tepat 
waktu, tepat jumlah dan tepat 
kualitas (W1, W3, O1, O2, O4, O4)

3. Meningkatkan kemampuan mana-
jerial staf dan jejaring  lembaga agar 
dapat mengoptimalkan  modal 
kerja kinerja perusahaan (W2, W3, 
O1, O2)
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Ancaman (T)
1. Mudah 

dan murah 
pendirian 
lembaga/
perusahaan 
sejenis 
mengancam 
persaingan di 
pangsa pasar 
yang sama.

Strategi ST
1. Penguatan lembaga (T1,S2,S3)
2. Menghindari pricing strategy, lebih 

ke quality (T2,S2)
3. Intensifikasi dan divesifikasi pro-

duk (T3, S2,S3)
4. Promosi (T1,S3, S2)

Strategi WT
1. Membuat kerja sama stakeholder 

(T1,T2,T4, W3, W2)

Sumber: Diolah Penulis

Kesimpulan

1. Sampai dengan akhir tahun ke dua 
pelaksanaan Program IbIKK-UUB 
CommPack FISIP UNS perlu ada upaya 
untuk mengevaluasi hasil kinerja 
selama 1, 5 tahun melalui kajian dalam 
bentuk Model Strategi Bisnis.

2. Model Strategi Bisnis yang dimaksud 
adalah sebuah evaluasi diri atas 
kegiatan, aktivitas dan berbagai 
peluang serta hambatan yang selama 
ini terjadi di lingkup pelaksanaan 
Program.

3. Jika Model Strategi Bisnis tersebut 
dapat diimplementasikan pada tahun 
ke tiga dari pelaksaaan Program, 
maka luaran akhir dari kegiatan ini 
dapat berupa Sampel dari Model 
Pengembangan Strategi Bisnis berbasis 
Perguruan Tinggi terutama yang 
terkait dengan Bisnis Industri Kreatif 
di Bidang Komunikasi Terapan.

Saran

1. Perlu adanya pelaksanaan imple-
mentasi Program yang baik dan 
terencana

2. Perlu diselengarakannya koordinasi 
antar lembaga yang lebih baik dan 
mapan.

3. Perlu perintisan kerja sama dengan 
lembaga mitra di luar UNS.
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Abstract 
This paper aims to describe in terms of what and how the theme of well-being featured 
in the legislative elections of 2009 ad This research is a qualitative research method of 
semiotic analysis. Data from a national private TV 10 serving ads legislative elections 
January 6 to April 5, 2009 Researchers took 40 advertisements of 6 political parties as a 
corpus study.
Construction welfare in the 2009 legislative election advertising can be seen in several 
elements, among others, First law enforcement specified in two forms, namely message 
eradication of bribery and corruption. Both fulfillment of basic needs of the people 
including the eradication of poverty, reduction in food prices, the BLT program and rice 
self-sufficiency program. 
The third educational services which includes construction of educational facilities and 
increase educational opportunities. Fourth meeting the needs of employment includes 
employment generation and income enhancement. Fifth harmonious social life that 
includes political stability and security for the safety of life and property, to build unity 
and a spirit of unity, religious tolerance and awareness of ethnic and cultural diversity. 
Three moments in the construction of welfare is defined ekternalisasi, obyektivasi and 
internalization. 
At the moment of externalization ads legislative elections show the objective reality of the 
elements of well-being that occurs in the community to be appointed in the ad. At the moment 
obyektivasi, advertisements legislative elections did the significance of creating symbols 
that can be understood voters. In moments of legislative elections provide advertisements 
internalizing messages that need to be understood and implemented prospective voters. 
In constructing the theme of well-being, the government party advertising tend to view 
welfare as something that has been achieved, while the non-government party ad / 
opposition parties considered the welfare of as something that has not been reached and 
something needs to be aspired.
Key words: Political advertising, semiotics, constructivism
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Pendahuluan

Amanat Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, hak-hak warga 
negara sebagaimana dalam batang tubuh 
UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 menjadi 
sebuah komoditas sebagai penarik simpati 
pemilih pada Pemilu Legislatif tahun 2009. 
Salah satu media yang dipilih oleh para 
pengurus partai sebagai sarana untuk 
mensosialisasikan program-program 
partai adalah iklan melalui media televisi. 

Kemampuan televisi yang luar biasa 
tersebut sangat bermanfaat bagi banyak 
pihak, baik dari kalangan ekonomi, hingga 
politik. Bagi kalangan ekonomi, televisi 
sering dimanfaatkan sebagai media iklan 
yang sangat efektif untuk memperkenalkan 
produk kepada konsumen. Sementara, 
bagi kalangan politik, televisi sering 
dimanfaatkan sebagai media kampanye 
untuk menggalang massa, contohnya 
adalah, banyak pihak yang menilai 
kemenangan dan SBY di Indonesia dan 
JFK di Amerika adalah karena kepiawian 
mereka memanfaatkan media televisi. 

Munculnya ide untuk men sosialisasi-
kan program partai politik melaui iklan 
televisi sebenarnya telah ada sejak tahun 
1992, akan tetapi pada saat itu ide tersebut 
belum terealisasi. Yang ada hanyalah 
kampanye lewat televisi dengan durasi 
dan waktu tayang yang diskriminatif 
antarpartai peserta pemilu. Suasana 
Pemilu tahun 2009 barangkali berbeda 
dengan Pemilu tahun 1999 dan 2004. Hal 
ini disebabkan oleh adanya dua kekuatan 
yang seimbang dalam pemerintahan. Di 
satu sisi muncul kubu partai pemerintah 
yang dipimpin oleh Partai  Demokrat dan 
didukung oleh  partai-partai lain yang 
tergabung dalam koalisi seperti Partai 
Golkar, PKS dan beberapa partai lainnya. 
Di sisi lain muncul  partai oposisi yang 
dimotori oleh PDI Perjuangan yang diikuti 

oleh partai-partai baru dalam pemilu 
tahun 2009 seperti Partai Gerindra dan 
Partai Hanura. 

Perbedaan latar belakang partai politik 
ini sudah tentu menjadikan iklan-iklan  di 
televisi yang dibuat oleh masing-masing 
partai politik semakin menarik. Partai 
pemerintah cenderung mengekspose 
keberhasilan-keberhasilan yang telah 
dicapai oleh pemerintah maupun kader-
kader partai pendukung pemerintah. 
Sebaliknya partai oposisi dan partai-partai 
baru yang sepaham mengekspose  ke-
gagalan-kegagalan dalam pemerintahan.

Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka  masalah 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut  :
1. Dalam hal apa saja tema kesejahteraan 

dikonstruksi oleh  iklan enam partai 
politik?

2. Bagaimana tema kesejahteraan di-
tampil kan oleh  iklan enam partai 
politik dalam dialektika Konstruksi 
Sosial atas Realitas?

3. Bagaimana kecenderungan iklan partai 
pemerintah maupun iklan partai non 
pemerintah/partai oposisi dalam 
meng konstruksi tema kesejahteraan?

Tinjauan Pustaka

1. Iklan Politik 
Rendra Widyatama (2005: 109) 

mendefinisikan iklan politik sebagai iklan 
yang berisi tentang hal yang bersangkut  
dengan kehidupan politik, misalnya 
tentang partai politik, demokrasi, 
pemilihan pejabat pemerintahan, 
pemilihan anggota legislatif, pemilihan 
anggota dewan pertimbangan daerah 
(DPD), kekuasaan negara dan sebagainya. 
Sedangkan Kaid dalam Susanto Kartubij 
(2000: 105), mendefinisikan iklan politik 
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sebagai ”iklan yang isinya politik.” 
(advertising whose contest is politic).  

Selanjutnya Kartubij  (2000: 105) 
menjelaskan sebuah iklan dapat dikatakan 
sebagai iklan politik apabila memiliki 
beberapa karakteristik yakni:
a. Iklan politik merupakan proses 

komunikasi dimana sumber ( biasanya 
kandiat  politik atau partai politik) 
harus membayar untuk mendapatkan 
kesempatan supaya dapat mengekspos 
pesan politik pada khalayak melalui 
saluran media massa dalam rangka 
mempengaruhi sikap, kepercayaan dan 
perilaku politik mereka. ”Membayar” 
haruslah digarisbawahi, karena 
mempunyai hak untuk mengontrol 
bentuk dan isi pesan. Itulah 
sesungguhnya karakteristik pertama 
yang membedakan antara iklan dan 
dan”berita politik” dalam media massa.

b. Sebagai konsekuensi dari yang pertama, 
partai politik dapat mengontrol isi pesan 
yang disebarkan pada khalayak, hal yang 
juga tidak didapati dalam berita politik. 
Karenanya iklan politik merupakan 
genre di mana pesan yang melebih-
lebihkan (exaggeration) dan kalimat yang 
hiperbolik justru diharapkan tampil, 
sedangkan obyektifitas, keseimbangan 
dan sikap fair tidak.

Lebih lanjut Kaid dalam Kartubij  
(2000 : 107), menyatakan bahwa iklan 
politik dilihat dari sumber, pesan, saluran, 
khalayak dan pengaruh dapat dijelaskan  
sebagai berikut :
a. Iklan politik mengandung sejumlah 

informasi isu yang substansial.
b. Dalam iklan politik variabel media 

berkaitan dengan variabel sumber 
sehingga beberapa sumber (biasanya 
kandidat) lebih efektif menggunakan 
media tertentu dibaning media yang 
lain.

c. Iklan politik melalui telvisi meng-
hasilkan eksposure partisan yang 
selektif, meski mungkin  hanya untuk 
aspek perhatian, ingatan dan persepsi 
tertentu.

d. Iklan politik hanya akan efektif bila 
tingkat keterlibatan pemilih adalah 
rendah. Hal ini cenderung terjadi pada 
level di bawah pemilihan presiden 
(untuk kasus Amerika).

e. Iklan politik terutama yang melalui 
televisi, menimbulkan efek yang 
paling kuat pada level kognitif, yaitu 
meningkatkan pengetahuan mengenai 
kandidat dan isu yang dibawakan.

f. Ada bukti persuasif bahwa iklan politik, 
terutama yang ditayangkan televisi, 
mempunyai efek langsung yang akan 
mempengaruhi perilaku pemilih.

2.  Kesejahteraan
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 

sejahtera (kata sifat) diartikan sebagai: 
aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas 
dari segala macam gangguan, kesukaran, 
dsb.). Sedangkan kesejahteraan (kata 
benda) diartikan sebagai hal atau keadaan 
sejahtera, keamanan, keselamatan,  
ketenteraman (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, 2005: 1011).

Sesuai hasil Pre-Conference Working 
for the 15th International Conference of 
Sosial Welfare (dalam Sulistiati, 2004 : 25) 
dikatakan :

Kesejahteraan sosial adalah ke-
seluruhan usaha sosial yang ter-
organisir dan mempunyai tujuan 
utama untuk meningkatkan taraf 
hidup masyarakat berdasarkan kon-
teks sosialnya. Di dalamnya ter-
cakup pula unsur kebijakan dan pe-
layanan dalam arti luas yang terkait 
dengan berbagai kehidupan dalam 
masyarakat seperti pendapat an, ja-
min an sosial, kesehatan, pe rumahan, 
pendidikan, rekeasi budaya, dan lain 
sebagainya.  
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Selanjutnya Tjokronegoro (2008: 4), 
menyebutkan setidaknya ada 8 unsur 
kesejahteraan antara lain:
(1)  kecukupan pangan (dan minum) yang 

sehat dan bergizi, 
(2) (jaminan memperoleh) pelayanan 

pendidikan sepanjang hayat, 
(3) (jaminan) kesehatan jasmani dan 

rokhani serta layanan pengobatan, 
(4) (terwujudnya) tempat hunian di dalam 

lingkungan yang sehat dan nyaman,
(5) (jaminan memperoleh) lapangan 

pe kerjaan yang berkeadilan dan 
bermartabat, 

(6)  tegaknya hukum yang berkeadilan dan 
bermartabat, 

(7) (jaminan) diperolehnya kemudahan, 
keselamatan dan keamanan dalam 
bersosialisasi, serta 

(8) (terdapatnya) suasana kehidupan sosial 
yang harmonis dalam kesamaan hak 
dan kesederajatan.

3. Semiotika
Istilah semiotik berasal dari Bahasa 

Yunani ”semion” yang berarti ”tanda”. 
Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai 
sesuatu yang atas dasar konvensi sosial 
yang terbangun sebelumnya, dapat 
dianggap mewakili sesuatu yang lain 
(Sobur, 2006a: 95). Pierce  (dalam Litlejohn 
2005: 59) mendefinisikan semiotik sebagai 
suatu hubungan di antara tanda, objek 
dan makna. Pierce (dalam Cook, 1996: 
55) menyatakan bahwa tanda adalah 
“Something which stands to somebody for 
something else, in some respect or capacity.”

Selain istilah semiotik berkembang 
pula istilah semiologi. Kedua istilah 
tersebut  memiliki arti yang persis 
sama, walaupun penggunaan salah satu 
dari kedua istilah tersebut biasanya 
menunjukkan pemikiran pemakainya. 
Mereka yang bergabung dengan Pierce 

menggunakan kata semiotika sedangkan 
mereka yang bergabung dengan Saussure 
menggunakan kata semiologi. Akan 
tetapai saat ini kata semiotika lebih 
populer apabila dibandingkan dengaan 
kata semiologi. Para penganut Saussure 
pun sering menggunakaannya (Sobur, 
2006b: 12).

Secara umum menurut Andrik 
Purwasito (2003: 30-31) dan Sobur 
(2006b: 15) semiologi mengandung dua 
perspektif mendasar. Pertama, semiologi 
signifikasi untuk menyebut tafsir tanda 
yang berinduk pada kajian linguistik. 
Kedua adalah semiologi komunikasi untuk 
menyebut tafsir tanda dan sistem tanda 
yang diproduksi oleh komunikator, yaitu 
pesan yang disalurkan kepada komunikan 
secara langsung ataupun tidak langsung.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan metode analisis semiotik. 
Peneliti berusaha untuk melakukan 
interpretasi kritis atas sistem tanda yang 
ditampilkan dalam isi pesan dalam iklan 
politik. Data utama dalam penelitian ini 
adalah iklan pemilu legislatif tahun 2009 
yang ditayangkan oleh televisi swasta 
nasional dalam kurun waktu 3 bulan 6 
Januari-5 April 2009. 

Adapun stasiun televisi swasta yang 
menjadi sumber data penelitian ini antara 
lain: Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), 
Global TV, Surya Citra Televisi Indonesia 
(SCTV), Rajawali Citra Televisi Indonesia 
(RCTI), Indosiar, Televisi Pendidikan 
Indonesia (TPI), MetroTV, Televisi 
Transformasi Indonesia (Trans TV), TV 
One, Trans 7. Korpus dalam penelitian ini 
berjumlah 40 iklan yang berasal dari  6 partai 
politik yaitu Partai Hanura (4 iklan), Partai 
Gerindra (8 iklan), Partai Golkar (8 iklan), 
Partai Demokrat (8 iklan), Partai Keadilan 
Sejahtera (7 iklan) dan PDIP (5 iklan).
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Pembahasan

1. Konstruksi  Kesejahteraan dalam Iklan 
Politik Televisi

a. Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan salah 

satu bentuk terciptanya kesejahteraan 
bagi warga masyarakat. Tegaknya hukum  
akan menjamin hak-hak setiap anggota 
masyarakat, sehingga tidak ada warga 
masyarakat yang merasa didholimi oleh 
orang lain.

Iklan pemilu legislatif tahun 2009 
menggambarkan tegaknya hukum di 
Indonesia melalui 2 aspek yaitu pem be-
rantas an suap dan pemberantasan korupsi.

1) Pemberantasan Suap
Suap merupakan salah satu penyakit 

akut dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Salah satu penegakan hukum 
yang dicita-citakan oleh partai politik 
adalah pemberantasan suap.

Akhir-akhir ini muncul anggapan 
bahwa banyak calon anggota legislatif yang 
membagi-bagikan uang untuk membeli 
suara calon pemilih. Meskipun pembelian 
suara ini sulit dibuktikan dan jarang sekali 
yang bisa dituntut di pengadilan, telah 
muncul keyakinan dalam hati masyarakat 
bahwa banyak sekali calon legislatif yang 
membagi-bagikan uang untuk membeli 
suara mereka.   

Gambar 1. Iklan PKS   Gambar 2. Iklan Hanura

2) Pemberantasan Korupsi
Isu pemberantasan korupsi me-

rupakan topik hangat  yang akan 
diperjuangkan oleh partai politik. Korupsi 
dianggap bahaya laten yang menggerogoti 
sendi-sendi kehidupan berbangsa dan 
bernegara.

Korupsi dapat diartikan suatu 
keadaan di mana seorang pegawai negeri 
menerima pemberiaan yang sodorkan 
oleh pihak swasta dengan maksud mem-
pengaruhinya agar memberikan perhatian 
istimewa pada kepentingan-kepentingan 
si pemberi (Alatas, 1981: 11 ).

Gambar 3. Iklan PKS



Agus Wahyono. Konstruksi Kesejahteraan dalam  Iklan ...

56 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 6  No. 1, Januari 2013

b. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Rakyat
Unsur kedua dalam mencapai 

kesejahteraan adalah pemenuhan 
kebutuhan pokok rakyat. Iklan pemilu 
legislatif tahun 2009 menggambarkan 
pemenuhan kebutuhan pokok rakyat 
melalui pemberantasan kemiskinan, 

penurunan harga sembako, program BLT 
dan Program Swasembada Beras.
1) Pemberantasan Kemiskinan

Miskin sering kali dimaknai dengan 
tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari. Kesejahteraan akan tercipta jika 
ada upaya untuk memberantas kemiskinan. 

Gambar 4. Iklan Partai Gerindra Gambar 5. Iklan PDIP

2) Penurunan Harga Sembako
Salah satu wujud kesejahteraan 

adalah terjangkaunya  harga-harga sem-
bako oleh segenap lapisan masyarakat. 
Penurunan harga sembako dilakukan 

dengan memperbaharui metode atau 
kebijakan pemerintah. Iklan partai politik 
menunjukkan penurunan harga sembako 
dengan berbagai solusi. 

Gambar 6. Iklan PDIP Gambar 7. Iklan Partai Demokrat

3) Program Bantuan Langsung Tunai 
(BLT)

Bantuan langsung tunai (BLT) me-
rupakan program instan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok rakyat. Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) diharapkan meng-
atasi masalah masyarakat akan kebutuhan 
pokok rakyat.  

Gambar 8. Iklan PDIP Gambar 9. Iklan Partai Golkar
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4). Program Swasembada Beras
Swasembada beras secara sederhana 

diartikan dengan kemampuan untuk 
mencukupi kebutuhan terhadap konsumsi 
beras. Iklan pemilu legislatif  menunjukkan 
keberhasilan swa sembada beras dengan 
bermacam-macam penanda (signifier) mulai 

data produksi beras di Indonesia  dan 
tayangan petani yang sedang memanen 
padi, grafik produksi beras yang terus naik 
dari tahun ke tahun dan gambar para petani 
yang tampak gembira karena di belakang 
mereka tumpukan padi dalam karung.  

 

Gambar 10. Iklan PKS Gambar 11. Iklan Partai Demokrat

Gambar 12. Iklan Partai Golkar

c. Pelayanan Pendidikan
Kesejahteraan juga bisa ditunjukkan 

dengaan pelayanan pendidikan terhadap 
warga masyarakat. Pelayanan pendidikan 
dalam iklan pemilu legislatif tahun 2009 
diwujudkan dalam dua hal yaitu pem-
bangunan sarana pendidikan dan pe ning-
katan kesempatan memperoleh pendidikan.

1) Pembangunan Sarana Pendidikan
Pembangunan sarana pendidikan 

ditunjukkan oleh iklan pemilu legislatif 
tahun 2009 dengan membuat perbandingan 
sarana pendidikan pada maasa lalu dengan 
masa sekarang.

      
Gambar 13. Iklan Partai Golkar    Gambar 14. Iklan Partai Demokrat
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2) Peningkatan	 Kesempatan	 Memper-
oleh Pendidikan 

Usaha peningkatan kesempatan mem-
peroleh pendidikan dalam iklan pemilu 
legislatif tahun 2009 diwujudkan dalam 

kritik terhadap kebijakan pemerintah. 
Kritik yang muncul antara lain banyaknya 
anak usia sekolah yang tidak memperoleh 
kesempatan memperoleh pendidikan, 
meski data tidak valid.

Gambar 15. Iklan Partai Gerindra

d. Pemenuhan Kebutuhan Pekerjaan
Kesejahteraan suatu negara juga bisa 

ditunjukkan dengan penyediaan lapangan 
kerja bagi penduduknya. Iklan pemilu 
legistalif tahun 2009 menggambarkan 
pe  nyediaan lapangan kerja dengan 
pem  bukaan lapangan kerja baru dan 
peningkatan penghasilan.

1) Pembukaan Lapangan Kerja Baru
Pembukaan lapangan kerja disimbol-

kan dengan aktivitas pem bangunan 
gedung-gedung baru, pem bangunan 
infrastruktur Negara, latar belakang tokoh 
partai dan pencanangan cinta produk 
Indonesia.

Gambar 16. Iklan Partai Gerindra Gambar 17. Iklan Partai Golkar

Gambar 18. Iklan Partai PDIP Gambar 19. Iklan Partai Demokrat

Dalam kehidupan bernegara luasnya 
pekerjaan saja tidaklah cukup,  akan 
tetapi  harus diikuti oleh penghasilan 
yang memadai. Pentingnya peningkatan 

peng hasilan dituangkan oleh iklan pemilu 
legislatif tahun 2009 dalam bentuk kritik 
terhadap rendahnya penghasilan para 
pekerja Indonesia.
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2) Peningkatan Penghasilan
Dalam kehidupan bernegara luasnya 

pekerjaan saja tidaklah cukup,  akan 
tetapi  harus diikuti oleh penghasilan 
yang memadai. Pentingnya peningkatan 

peng hasilan dituangkan oleh iklan pemilu 
legislatif tahun 2009 dalam bentuk kritik 
terhadap rendahnya penghasilan para pe-
kerja Indonesia sebagaimana  dalam Iklan 
Partai Gerindra.

Gambar 20. Iklan Partai Gerindra

e. Kehidupan Sosial Yang Harmonis
Kesejahteraan juga bisa ditunjukkan 

dengan adanya kehidupan sosial yang 
harmonis. Iklan Politik menunjukkan 
kehidupan sosial yang harmonis dalam 
bebeberapa kondisi antara lain : Stabilitas 
politik dan rasa aman akan keselamatan 
jiwa dan harta benda, Semangat untuk 
Membangun Persatuan dan Kesatuan, 
Toleransi antar umat beragama, Kesadaran 
akan keanekaragaman suku dan budaya.

1) Stabilitas Politik dan Rasa Aman akan 
Keselamatan Jiwa dan Harta Benda

Stabilitas politik dan rasa aman akan  
keselamatan jiwa dan harta benda me-
rupa kan salah satu bentuk yang harus di-
per  juangkan agar tercipta kesejah teraan. 
Stabilitas politik dan rasa aman akan ke-
selamatan jiwa dan harta benda ditunjuk-
kan dengan kemampuan mengen dalikan 
ke  amanan dalam suasana krisis politik dan 
ke amanan sebagimana dalam sejumlah iklan 
Partai Hanura, Partai Gerindra dan Partai 
Demokrat.       

Gambar 21. Iklan Partai Hanura Gambar 22. Iklan Partai Gerindra

Gambar 23. Iklan Partai Demokrat
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2)	 Semangat	 untuk	 Membangun	 Per-
satuan dan Kesatuan

Semangat untuk memupuk jiwa 
persatuan dan kesatuan ditunjukkan 
dengan sosok pemimpin pemersatu dan 

tidak goyah dengan godaan kekuasaan, 
meskipun peluang untuk mengambil 
alih itu ada sebagaimana dalam sejumlah 
iklanPartai Hanura, Partai Gerindra, PKS, 
dan Partai Golkar.

Gambar 24. Iklan Partai Hanura Gambar 25. Iklan Partai Gerindra

Gambar 26. Iklan PKS Gambar 27. Iklan Partai Golkar

3) Toleransi Antar Umat Beragama
Toleransi antar umat beragama 

ditunjukkan dengan kebebasan men-
jalankan ibadah sesuai dengan agama dan 
kepercayaan masing-masng sebagaimana 
dalam Iklan Partai Gerindra Edisi 

Keanekaragaman Nusantara (Korpus 6). 
Dalam iklan tersebut Prabowo mengatakan, 
“Indonesia adalah Negara banyak 
kepulauan, penduduk dan kepercayaan. 
Negara akan kuat ketika kita bergerak satu 
bangsa, satu visi, satu suara.”

Gambar 28. Iklan Partai Gerindra
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4) Kesadaran Akan Keanekaragaman 
Suku dan Budaya

Indonesia merupakan salah satu 
negara dengan latar belakang masyarakat 
multikultural. Selain itu kesadaran akan  
keanekaragaman suku dan budaya 
ditunjukkan oleh iklan pemilu legislatif 
dengan menunjukkan suku-suku yang 

berada di seluruh wilaayah Indonesia 
dan mengenakan pakaian adat mereka 
masing-masing dengan mengibarkan 
bendera merah putih dan optimisme 
warga non pribumi untuk hidup tenteram 
di Indonesia. Hal ini sebagaimana dalam 
Iklan Partai Demokrat.

Gambar 29. Iklan Partai Demokrat

2. Tema Kesejahteraan Dalam Dialektika Konstruksi Sosial Atas Realitas 

a. Eksternalisasi dalam Konstruksi Kesejahteraan

Tabel 1. Eksternalisasi dalam Konstruksi Kesejahteraan

No. Unsur Kesejahteraan Realitas Obyektif Dalam Masyarakat
1. Penegakan Hukum • Praktek suap yang masih berkembang dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.
• Korupsi yang masih dilakukan para wakil rakyat baik yang 

duduk di legislatif maupun  pemerintahan.
2. Pemenuhan Kebutuhan 

Pokok Rakyat
• Kemiskinan yang masih melilit Bangsa Indonesia.
• Program BLT.
• Mahalnya harga kebutuhan pokok.
• Keberhasilan dalam swa sembada beras.

3. Pelayanan Pendidikan • Kurangnya sarana pendidikan pada pada masa lalu.
• Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan 

guru.
• Perjuangan wakil rakyat dalam meningkatkan anggaran 

pendidikan.
• Realisasi anggaran pendidikan menjadi 20 % dari APBN.
• Banyaknya anak-anak yang belum memperoleh 

pendidikan.
• Mahalnya biaya pendidikan.

4. Pemenuhan Lapangan 
Kerja

• Aktivitas buruh bangunan, buruh pabrik dan nelayan.
• Pembangunan infrastruktur
• Pengangguran di masyarakat.
• Penurunan harga BBM.
• Rendahnya penghasilan buruh dan nelayan.
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5. Kehidupan Sosial Yang 
Harmonis

•	 Keamanan yang terkendali pada masa reformasi.
•	 Kerja sama dalam tim/organisasi sosial maupun politik.
•	 Merah putih sebagai bendera pemersatu.
•	 Toleransi beragama di Indonesia.
•	 Kenyaman etnis minoritas.

Sumber: Diolah penulis

b. Obyektivasi dalam Konstruksi Kesejahteraan 

Tabel	2.	Signifikansi	dalam	Konstruksi	Kesejahteraan

No. Unsur Kesejahteraan Signifikansi	
1. Penegakan Hukum • Skandal di DPR.

• Perang terhadap praktek suap dan korupsi.
2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok 

Rakyat
• Kepedulian terhadap pemberantasan 

kemiskinan.
• Komitmen dalam penurunan harga kebutuhan 

pokok.
• Kebanggaan terhadap program BLT dan 

pengawasan BLT.
• Hasil panen yang melimpah.

3. Pelayanan Pendidikan • Keterbatasan sarana pada masa lalu.
• Lengkapnya sarana pada masa sekarang.
• Terbatasnya kesempatan memperoleh 

pendidikan.
• Mahalnya biaya pendidikan.

4. Pemenuhan Lapangan Kerja • Terbukanya lapangan pekerjaan karena ekonomi 
yang mulai bergerak.

• Rendahnya upah buruh.
5. Kehidupan Sosial Yang Harmonis • Keamanan yang terkendali.

• Kekhawatiran keselamatan jiwa.
• Sang merah putih sebagai penyatu.
• Kerjasama tim.
• Persatuan dalam tiap partai.
• Toleransi yang tercipta.
• Kenyamanan etnis minoritas.

Sumber: Diolah penulis

c. Internalisasi dalam Konstruksi Kesejahteraan 

Tabel  3. Nilai yang dibangun dalam Konstruksi Kesejahteraan

No. Unsur Kesejahteraan Nilai yang Dibangun
1. Penegakan Hukum • Bersihnya negara dari praktek suap dan korupsi.
2. Pemenuhan Kebutuhan 

Pokok Rakyat
• Upaya partai politik untuk memberantas kemiskinan.
• Upaya partai politik menurunkan harga.
• BLT relevan dilanjutkan.
• Kemampuan pemerintah dalam swa sembada beras.

3. Pelayanan Pendidikan • Upaya partai dalam memperjuangkan anggaran 
pendidikan.

• Pendidikan yang belum merata dan mahal.
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4. Pemenuhan  Lapangan 
Kerja

Upaya partai mencipatakan lapangan kerja baru.
Penghasilan yang masih rendah.

5. Kehidupan Sosial Yang 
Harmonis

Partai mampu menjaga stabilitas dan keamanan.
Keselamatan masih terancam.
Persatuan sangat munkgkin kita bangun bersama.
Kebebasan beragama di Indonesia.
Jaminan terhadap tiap etnis di Indonesia.

 Sumber: Diolah penulis

3.		 Kecenderungan	 Iklan	 Partai	 Peme-
rintah	 dan	 Iklan	 Partai	 Non	 Peme-
rintah/Partai	 Oposisi	 dalam	 Meng-
konstruksi Tema Kesejahteraan

Iklan kedua kelompok partai  tersebut 
memiliki kecenderungan yang berbeda 
dalam dalam mengkonstruksi tema 
kesejah teraan. Perbedaan tersebut dapat 
dijelaskan  sebagai berikut :

a. Penegakan Hukum
Iklan Partai pemerintah cenderung 

lebih banyak  dalam mengkonstruksi 
tema penegakan hukum dibanding 
iklan-iklan partai non pemerintah. Tema 
pemberantasan korupsi dianggap tema 
yang sangat penting oleh Partai Demokrat 
dan PKS hingga beberapa kader partai  
turut dalam pembuatan iklan tentang 
pemberantasan korupsi. 

Dari kelompok  partai non pemerintah 
hanya  Partai Hanura yang mengeluarkan 
iklan bertema hukum. Iklan Partai Hanura 
tersebut terkesan tidak tajam membidik 
masalah hukum yang terjadi di Indonesia, 
karena hanya menyinggung masalah suap 
yang sering kali terjadi pada masa pemilu.

b. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Rakyat
Tentang pemberantasan kemiskinan 

iklan pemilu lebih didominasi oleh iklan 
partai non pemerintah. Partai Hanura, 
Partai Gerindra dan PDI Perjuangan 
ketiganya melihat kondisi kemiskinan 
merupakan salah satu masalah bangsa 
yang belum terpecahkan sampai sekarang.  

Sementara itu partai-partai peme-
rintah terlalu percaya diri akan keber-
hasilannya  sehingga tidak mau  meng-
ungkapkan kemiskinan yang masih terjadi 
di berbagai wilayah di Indonesia.

c. Pelayanan Pendidikan.
Tema pembangunan sarana pen-

didikan hanya dibuat oleh iklan Partai 
Golkar dan iklan Partai Demokrat. 
Partai Golkar tampil dengan simbol 
perbandingan fasilitas pendidikan masa 
dahulu dan masa sekarang. Sedangkan 
Partai Demokrat menampilkan simbol 
lengkapnya perpustakaan dan fasilitas 
laboratorium  pada sebuah SMU. 

Tema kesempatan memperoleh pen-
didikan didominasi oleh iklan Partai 
Gerindra. Partai Gerindra menampilkan 
simbol anak-anak yang tidak  tertampung 
di lembaga pendidikan dan cita-cita anak 
yang hanya sebatas angan-angan. 

d.  Pemenuhan Lapangan Kerja
Tema pembukaan lapangan kerja 

me rupakan tema yang paling banyak 
diangkat oleh iklan partai politik. Iklan 
Partai politik melihat lapangan kerja dari 
berbagai sisi yang berbeda. Partai Gerindra 
melihat kurangnya lapangan kerja, akan 
tetapi memiliki solusi untuk memecahkan 
masalah tersebut.PDI Perjungan juga me-
lihat sempitnya lapangan pekerjaan me-
rupakan masalah penting dalam kehidupan 
bernegara. Akan tetapi PDI Per juangan 
menawarkan  solusi yang konkrit untuk 
menciptakan  lapangan kerja. 
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Sementara Partai Demokrat dan 
Partai Golkar menampilkan diri mereka 
sebagai partai yang telah berjuang nyata 
mampu membuka lapangan kerja baru di 
masyarakat. Pembukaan lapangan kerja 
baru oleh Partai Demokrat disimbolkan 
dengan penurunan harga BBM. Sementara 
Partai Golkar membuat simbol dengan 
pembangunan infrastruktur dan budaya 
penggunaan produk dalam negeri.

e. Kehidupan Sosial Yang Harmonis
Iklan yang betemakan stabilitas politik 

dan rasa aman akan jiwa dan harta benda 
didominasi oleh partai non pemerintah. 
Partai Hanura mengkritik pemerintah 
yang lambat mengantisipasi bencana yang 
mengancam masyarakat..

Sementara untuk stabilitas politik,  
Partai Hanura memanfaatkan situasi 
hiruk-pikuk  masa reformasi yang 
menempatkan Wiranto yang saat itu 
merupakan Panglima TNI sebagai sosok 
yang bisa menjaga stabilitas politik karena 
telah teruji pada saat masa reformasi tahun 
1998. 

Partai Gerindra juga menampilkan 
pimpinan partai sebagai sosok yang 
tangguh di bidang militer. Tampilnya 
Prabowo berseragam militer mengingatkan 
masyarakat akan kemampuan dirinya 
dalam strategi perang. Pengalaman 
sebagai Komandan Kopasus dan Panglima 
Kostrad merupakan salah satu buktinya. 

Partai Hanura menunjukkan 
semangat persatuan dan kesatuan 
dengan amanat yang diemban pimpinan 
partainya. Wiranto  tidak memanfaatkan 
masa transisi kepemimpinan Soeharto 
pada Habibie untuk mengambil alih 
kekuasaan. Padahal seandainya hal itu 
dimanfaatkan oleh Wiranto, bisa saja ia 
menjadi pucuk pimpinan di Indonesia. 
Wiranto lebih mementingkan persatuan 
dan kesatuan bangsa. Dari semua iklan 
yang menjadi korpus penelitian ini hanya 

Partai Gerindra yang mengangkat tema 
toleransi antar umat beragama. Gerindra 
menunjukkan hal itu dengan keleluasaan 
para pemeluk agama menjalankan ibadah 
sesuai dengan agama dan keyakinan 
masing-masing.  

Sebagian besar partai politik tidak 
tertarik mengangkat tema tentang 
keanekaragaman suku dan budaya  di 
Indonesia. Tampaknya hanya Partai  
Demokrat yang melihat pentingnya tema 
ini. Sebuah  iklan yang mengangkat 
tema berbagai unsur suku bangsa yang 
berdiri bersama dan sebuah iklan tentang 
optimisme etnis China sebagai etnis 
minoritas terhadap Partai Demokrat.

Kesimpulan
1. Unsur Konstruksi Kesejahteraan

Konstruksi kesejahteraan diuraikan 
dalam lima unsur antara lain, Penegakan 
Hukum, Pemenuhan Kebutuhan Pokok 
Rakyat, Pelayanan Pendidikan, Pemenuhan 
Lapangan Kerja dan Kehidupan Sosial 
Yang Harmonis.

Unsur pertama dalam konstruksi 
kesejahteraan  iklan pemilu legislatif adalah 
penegakan hukum. Penegakan hukum 
diuraikan lagi menjadi pemberantasan 
suap dan pemberantasan korupsi. 

Unsur kedua dalam konstruksi 
kesejahteraan adalah pemenuhan kebutuh-
an pokok rakyat. Pemenuhan kebutuhan 
pokok rakyat  meliputi pemberantasan 
kemiskinan, penurunan harga sembako, 
program BLT dan program  swa sembada 
beras.

Unsur ketiga dalam konstruksi 
kesejahteraan adalah pelayanan pen-
didikan yang meliputi pembangunan 
sarana pendidikan dan peningkatan 
kesempatan memperoleh pendidikan. 

Unsur keempat dalam konstruksi 
kesejah teraan adalah pemenuhan 
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kebutuhan lapangan kerja meliputi pem-
bukaan lapangan kerja dan peningkatan 
penghasilan. 

Sedangkan unsur kelima adalah 
kehidupan sosial yang harmonis yang 
meliputi stabilitas politik dan rasa 
aman akan keselamatan jiwa dan harta 
benda, semangat untuk membangun 
persatuan dan kesatuan, toleransi antar 
umat beragama dan kesadaran akan  
keanekaragaman suku dan budaya. 

2. Tema Kesejahteraan dalam Dialektika 
Konstruksi Sosial atas Realitas 

Konstruksi kesejahteraan dalam 
iklan pemilu legislatif dapat dilihat dalam 
dialektika konstruksi sosial atas realitas 
yang terbagi dalam tiga momen yaitu 
ekternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. 
Pada momen eksternalisasi iklan pemilu 
legislatif menampilkan realitas obyektif 
dari unsur kesejahteraan yang terjadi 
dalam masyarakat untuk diangkat dalam 
iklan. Pada momen obyektivasi, iklan 
pemilu legislatif melakukan signifikansi 
untuk menciptakan simbol-simbol yang 
bisa dipahami calon pemilih. Pada 
momen internalisasi iklan pemilu legislatif 
memberikan pesan-pesan yang perlu 
dipahami dan dilaksanakan calon pemilih

3.Kecenderungan Iklan Partai 
Politik dalam Mengkonstruksi Tema 
Kesejahteraan.

Dalam mengkonstruksi tema ke-
sejahtera an, iklan partai pemerintah 
cenderung memandang kesejahteraan 
sebagai sesuatu yang telah dicapai, 
sedangkan iklan partai non pemerintah/
partai oposisi memandang kesejahteraan 
sebagai sesuatu yang belum tercapai dan 
sesuatu yang perlu dicita-citakan.
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Pendahuluan

Selama ini kita memahami mitologi 
sebagai satu bentuk cerita yang diceritakan 
dari satu orang ke orang lain, atau dari 
satu generasi ke generasi berikutnya. Atau, 
bagi sebagian orang mitologi mungkin 
diartikan sebagai satu cerita kuno yang 
berasal dari peradaban-peradaban 
lampau, seperti Yunani kuno, Romawi 
kuno, atau mungkin juga peradaban awal 
Mesir. Karena itu masyarakat awam saat 
ini jarang menyadari bahwa media massa 
memiliki potensi besar untuk melahirkan 
mitos-mitos baru bahkan menjadi mitologi 
modern yang saat ini begitu mendunia. 

James Bond  merupakan satu contoh 
kisah fiksi yang kini berubah menjadi 

James Bond Sebagai Mitos Modern dalam Media Massa

Dewanto Putra Fajar
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya Malang

Abstract
James Bond, the fictional spy character, created by Ian Flemming turn to succesfully 
character in modern culture. That situation has indicated that mass media deliver a 
new cultures, even many modern mitologies, especially James Bond. As a myth James 
Bond not only determinated by a rigid and neat structures in the movies, but also unique 
personality of James Bond it self, as the fictional secret agent. A James Bond myth has 
come to representated a complicated world to be a simple understanding to mass audien 
about espionage world, and other situations. Beside that, mass media power also come to 
deliver many ideologies about James Bond accordingly the rigid structure in James Bond 
films. Based by Claude Levi-Strauss critical theory about myth and mythology, we will 
analize why and how James Bond comes as modern myth of mass media.    
Key words:  modern myth, movies, mass media, structuralism, James Bond.

mitologi modern yang dibawa oleh media 
massa. Hal itu setidaknya menegaskan 
dua hal penting, pertama, fakta bahwa 
media massa memiliki kekuatan besar 
untuk menghasilkan dan menciptakan 
mitologi modern. Kedua, ada sesuatu di 
belakang kisah fiksi James Bond yang 
mendukungnya menjadi mitologi modern 
dalam media massa. Dengan demikian 
ada hubungan yang tersembunyi antara 
kekuatan media massa, dengan karakter 
fiksi, seperti James Bond.

James Bond sebenarnya tokoh fiksi 
yang berasal dari buah pikiran novelis 
berkebangsaan Inggris, Ian Lancanster 
Fleming. Tokoh ini diciptakan oleh 
Fleming memiliki gambaran yang unik, 
James Bond dalam pemikiran Fleming 
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merupakan sosok agen rahasia dari 
dinas rahasia Inggris yang memiliki 
intelegensia tinggi, hingga mungkin bisa 
dianggap sebagai satu detekntif hebat, 
tidak terkalahkan, serta dirancang untuk 
membunuh sesuai perintah (Symons, 1975: 
150). Namun gambaran sosok James Bond 
yang sebenarnya kemungkinan besar 
dipengaruhi oleh sosok Fleming sendiri, 
karena ada persamaan antara latarbelakang 
James Bond dan Ian Fleming. 

Sebelum menjadi agen rahasia 
Inggris, James Bond pernah menjadi 
perwira Angkatan Laut Inggris, sama 
seperti yang pernah dilakukan Ian Fleming 
selama Perang Dunia II (Encyclopedia 
Americana, 1988: 388). Hal-hal semacam 
itulah yang kemungkinan besar membuat 
sosok James Bond tidak hanya sekedar 
tokoh fiksi dalam novel, namun berubah 
menjadi sosok memberikan pengaruh luas 
dalam  budaya pop modern, layaknya 
tokoh nyata. Kondisi tersebut didukung 
oleh peranan media massa yang demikian 
besar hingga mampu membuat tokoh fiksi 
tersebut menjadi satu bagian besar dari 
mitos-mitos modern yang dibawa oleh 
media massa. Pertanyaannya, ada sekian 
banyak tokoh fiksi yang serupa dengan 
James Bond karya Ian Fleming, namun 
mengapa James Bond-lah yang mampu 
melahirkan mitos dan mitologi modern.

Menariknya, Ilmuwan Strukturalisme 
kelas dunia, Umberto Eco memberikan 
perhatian besar pada James Bond 
sebagai subjek penelitiannya tentang 
strukturalisme dan bagaimana struktur 
tersebut memberikan pengaruh besar 
pada masyarakat. Eco menjelaskan bahwa 
ada semacam struktur naratif dalam 
novel serial James Bond, yang sejatinya 
menunjukkan bentuk perlawanan biner 
di antara semua tokoh yang terlibat di 
dalamnya, yang pada akhirnya hal itu 
menunjukkan bagaimana realitas di dunia 

nyata direpresentasikan dalam sebuah 
novel (Woollacott, 2005: 92). 

Pandangan Eco tentang representassi 
dunia nyata dalam novel-novel serial James 
Bond rupanya juga berhubungan dengan 
kondisi politik yang berkembanng saat itu, 
yaitu situasi Perang Dingin (Woollacott, 
2005: 93). Pemikiran Umberto Eco, secara 
sederhananya ingin menujukkan bahwa 
kemungkinan besar ada hubungan antara 
bentuk karya fiksi, layaknya James Bond, 
dengan kondisi dengan realitas yang 
sebenarnya. Di samping itu, penjelasan 
strukturalisme yang diajukan Eco pada 
dasarnya memiliki hubungan secara 
langsung dengan pemikiran yang diajukan 
oleh tokoh strukturalisme yang lain, 
seperti Claude Levi-Strauss.

Claude Levi-Strauss merupakan 
satu tokoh strukturalisme yang dikenal 
dengan pemikirannya tentang struktur 
mitos. Bagi Levi-Strauss mitos merupakan 
suatu struktur yang tersusun secara 
harmonis, sehingga  secara sederhana bisa 
digambarakan  layaknya sebuah orchestra 
(Levi-Strauss, 2004: 1123). Kajian awal 
yang tentang mitos yang dilakukan oleh 
Levi-Strauss mengambil subjek mitologi 
populer Oedipus, dari Yunani kuno, 
kemudian ia menggabarkan struktur yang 
muncul dalam mitos tersebut, kemudian 
membahas bagaimana struktur tersebut 
bekerja membentuk suatu mitos. Lebih 
detail Levi-Strauss menjelaskan bahwa 
mitos Oedipus bisa digambarakan 
dalam bentuk matriks yang terdiri dari 
empat kolom dan sepuluh baris yang 
menunjukkan  struktrur dalam mitos 
tersebut, yang semuanya berdiri sebagai 
satu unit tertentu yang independen (Levi-
Strauss, 2004: 1124). Berdasarkan pemikiran 
yang diajukan oleh Levi-Strauss, maka 
sebenarnya kita bisa menguraikan semua 
mitos berdassarkan strukturnya, dengan 
begitu kita bisa memberikan analisis yang 
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mendalam tentang bagaimana struktur 
tersebut berpengaruh pada mitos-mitos 
tersentu . 

Menariknya, sebagai sebuah mitos 
modern dalam media massa, James 
Bond memiliki struktur tertentu yang 
sejatinya hampir mirip dengan struktur 
mitos yang diajukan oleh Levi-Strauss. 
Dengan begitu, kita sebenarnya bisa 
menerapkan analisis mitos berdasarkan 
pandangan yang diajukan oleh Eco 
dan Levi-Strauss terhadap kisah James 
Bond, untuk mendapatkan jawaban yang 
tepat mengapa James Bond lebih unggul 
dibandingkan kisah mata-mata yang 
lain, serta bagaimana kisah James Bond 
bisa menjadi mitos modern dalam media 
massa. 

Struktur Mitos dalam Pandangan Claude 
Levi-Strauss

Claude Levi-Strauss pada dasarnya 
dikenal sebagai seorang ilmuwan yang 
memberikan sumbangan besar pada kajian 
strukturalisme, khususnya pada kajian 
struktur mitos, terutama pada mitos-mitos 
dari Yunani kuno. Karena itu mitos dan 
unsur budaya lainnya menjadi perhatian 
banyak teoritisi hermeneutik (Anderson, 
2009: 46). Menariknya, dalam upaya 
memahami mitos dan kebudayaan yang 
berhubungan dengannya, hermeneutika 
dan strukturalisme tampaknya bisa 
digunakan dalam pembahasannya. 
Dengan begitu pandangan kita tentang 
mitos akan lebih holistik dan komprehensif 
dibandingkan sebelumnya. 

   Levi-Strauss memberikan gambaran 
besar bahwa mitos dan kisah kisah 
yang berhubungan dengannya sejatinya 
merupakan cara pandang yang unik 
terhadap dunia oleh pemikiran manusia, 
karena itu mungkin tidak akan ditemukan 
mitos yang sama di tempat yang berbeda 
(Levi-Strauss, 2001: 3). Berdasarkan 

pemahaman umum tersebut, Levi-Strauss 
kemudian berusaha mencari bagaimana 
bentuk pemikiran besar yang mendasari 
munculnya mitos tersebut (Levi-Strauss, 
2001: 3). 

Kajian ini menarik. Pembahasan 
tentang latar belakang pemikiran mitos 
tersebut kemungkinan besar akan 
membawa pada pemahaman bahwa mitos  
tidak muncul begitu saja, mitos dibuat 
oleh manusia dengan tujuan tertentu, yang 
kemungkinan besar membawa pesan-
pesan tertentu, atau mungkin juga tentang 
penyederhanaan realitas yang sebenarnya. 
Levi-Strauss sendiri menjelaskan 
bahwa mitos dan semua pemikiran 
dalam individu dan kelompoknya bisa 
dipelajari dengan baik,  setelah kita 
memehami bagaimana mereka memenuhi 
kebutuhan dasarnya untuk hidup (Levi-
Strauss, 2001: 5). Dengan demikian, 
kita bisa memahami bahwa sebenarnya 
mitos, apapun bentuknya, merupakan 
bagian yang berhubungan erat dengan 
bagaimmana individu atau kelompok 
masyarakat menyederhanakan dunia yang 
begitu kompleks, dengan tujuan tertentu 
yang bisa memudahkan manusia dalam 
mencapai kebutuhan dasarnya.

Jika kita menggunakan pemikiran yang 
diajukan Levi-Strauss untuk menjelaskan 
mitos, maka muncul pemahaman bahwa 
semua mitos sebenarnya didorong oleh 
satu bentuk tujuan tertentu, yang secara 
khusus berhubungan dengan faktor-faktor 
pada kebutuhan dasar individu. Karena itu, 
kemungkinan besar, mitos sebenarnya juga 
berhubungan dengan bagaimana kondisi 
psikologis individu dan masyarakat umum 
membangun sebuah penjelasan yang masuk 
akal tentang segala sesuatu yang rumit, 
dan mungkin tidak bisa dijelaskan dengan 
baik oleh pemikiran sederhana. Kondisi 
demikian membuat masyarakat di satu 
wilayah membangun mitos-mitos tertentu 
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yang diharkan mampu menjelaskan suatu 
kondisi. Sebagai ilustrasi sederhana, 
mitos tentang Medusa yang diceritakan 
mampu membuat laki-laki menjadi patung 
sebenarnya didorong oleh pemikiran 
mendasar tentang ‘kesenangan kaaum laki-
laki terhadap wanita’, sebagai satu esensi 
dari feminitas (Herman dan Vervaek, 2005: 
144). 

Pemikiran hampir serupa juga diajukan 
oleh Michele White. Ia menjelaskan bahwa 
gambaran gadis dan perempuan dalam 
serial James Bond, rupanya merupakan 
wacana yang diajukan oleh kelompok 
kapitalis melalui film (White, 2009: 915). 
Dengan begitu, jika pemikiran Herman dan 
Vervaek dihubungkan dengan pendangan 
White, maka muncul satu pandangan 
baru, bahwa mitos-mitos di dunia moder 
dibangun berdasarkan wacana terentu  
yang sejatinya bisa mempengaruhi 
ketertarikan masyarakat secara psikologis. 
Kondisi demikian kemungkinan besar 
bisa menjelaskan bahwa mitos tidak 
hanya disusun berdasarkan struktur 
tertentu, namun juga dikuatkan dengan 
pesan-pesan yang secara khusus mampu 
mempengaruhi kondisi psikologi individu, 
atau mungkin juga masyarakat, sehingga 
menguatkan pandangan Levi-Strauss 
tentang mitos.        

Upaya merasionalisasi mitos dalam 
satu kebudayaan dimulai oleh Levi-Strauss 
dengan menggambarkan struktur mitos 
yang diamati. Penelitian legendaris yang 
dilakukan Levi-Strauss mengambil mitos 
Oedipus sebagai objek penelitiannya. Bagi 
Levi-Strauss mitos Oedipus dibangun 
berdasarkan struktur yang rapi dan relatif 
kaku dalam penyampaiannya. Dalam 
pandangan Levi-Strauss, mitos pada 
hampir semua kebudayaan dijelaskan 
secara sederhana berdasarkan struktur 
yang ada, dengan demikian masing-
masing adegan dalam mitos tersebut bisa 

dikomparasikan dengan adegan lain, dari 
mitos yang sama, sehingga komparasi 
tersebut bisa digambarkan secara mudah 
berdasarkan persamaan yang muncul di 
dalamnya (Levi-Strauss, 2004: 1125). 

Menariknya,  pemikiran Levi-Strauss 
terhadap struktur mitos Oedipus, rupanya 
bisa diterapkan untuk memahami dan 
menggambarkan struktur mitos lainnya. 
Dengan begitu, secara sederhana, kita bisa 
menemukan bentuk-bentuk struktur yang 
hampir sama, pada mitos yang berbeda, 
sehingga ada kemungkinan temuan Levi-
Strauss dari mitos Oedipus bisa menjadi 
dasar yang baik untuk menjelaskan 
struktur mitos pada semua kebudayaan 
yang ada, termasuk mitos-mitos modern.

Berdasarkan  pemikiran struktural 
tentang mitos yang diajukan oleh Claude 
Levi-Strauss kita bisa menjelaskan secara 
mendasar tentang mitos-mitos yang 
muncul dalam media massa, seperti halnya 
mitos dari film-film James Bond. Media 
massa dewasa ini sejatinya membawa 
sederet perubahan besar pada kehidupan 
masyarakat, termasuk memunculkan 
mitos-mitos baru dalam masyarakat 
modern. 

Menariknya, mitos-mitos modern 
tersebut tetap memiliki struktur yang sama 
dengann mitos-mitos lama dari peradaban 
yang lampau, namun mitos-mitos modern 
jauh lebih memiliki nilai-nilai baru yang 
mengubah pemikiran masyarakat terhadap 
dunia sekitarnya. Hal itu menjadikan 
serial James Bond tampaknya bisa menjadi 
bagian dari mitos-mitos modern yang 
dibawa oleh media massa. Dengan begitu, 
ada hubungan spesifik antara pemikiran 
Umberto Eco tentang struktur film-film 
James Bond dengan pemikiran struktur 
mitos yang dijelaskan oleh Claude Levi-
Strauss, yang menjadikan serial tersebut 
menjadi satu mitos yang berpengaruh 
pada dunia modern.
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 James Bond sebagai Mitos Modern dalam 
Media Massa

Seperti yang telah dijelaskan pada 
subbab sebelumnya, bahwa mitos, 
bagaimanapun bentuknya, memiliki 
struktur yang begitu rigid dan rapi, 
sehingga memungkinkan hal itu 
dibandingkan dengan mitos lainnya. 
Kondisi serupa tampakknya juga bisa kita 
terapkan untuk memahami serial James 
Bond. Serial tersebut sejatinya merupakan 
serial terpanjang dalam perfilman modern, 
yang hingga saat ini telah mencapai sekitar 
dua puluh tiga judul film, enam aktor 
pemeran tokoh James Bond (edisi resmi 
dari Eon Production), serta mungkin 
juga memupuk keuntungan yang 
semakin besar setiap tahunnya, bahkan 
serial tersebut mungkin menjadi satu-
satunya referensi bagi masyarakat untuk 
menggambarkan dunia spionase yang 
begitu misterius. Sehingga, sosok James 
Bond muncul dalam benak individu, ketika 
masyarakat membicarakan dunia spionase 
dan intelejen di dunia nyata, atau banyak 
masyarakat yang membandingkan James 
Bond dengan sosok mata-mata di dunia 
nyata. Dengan demikian, tidak berlebihan, 
jika James Bond menjadi bagian dari 
banyak mitos dunia modern.

Seperti halnya mitos Oedipus yang 
dijelaskan oleh Levi-Strauss, James Bond 
sebagai sebuah mitos, memiliki sisi naratif 
yang begitu jelas sehingga menguatkan 
semua struktur yang ada dalam sosok 
James Bond itu sendiri. Umberto Eco 
(Woollacott, 2005: 92; Eco, 1960),  rupanya 
menemukan setidaknya sembilan struktur 
yang umum dalam semua film James Bond, 
yang dimulai dari: Bond mendapatkan 
tugas dari M (muncul pada bagian awal 
di hampir semua film James Bond), 
hingga yang terakhir, yaitu ketika Bond 
menghabiskan waktu ‘berduaan bersama 
perempuan. 

Struktur tersebut hampir selalu 
muncul pada semua film James Bond 
mulai dari “Dr No” (1962) hingga “Skyfall” 
(2012)., meskipun pada beberapa film ada 
sejumlah modifikasi pada strukturnya, 
namun secara umum modifikasi tersebut 
tidak banyak memberikan pengaruh 
pada struktur umum yang sudah berdiri. 
Kondisi tersebut mungkin tidak dijumpai 
pada film-film dengan genre spionase 
lainnya.

Pengamatan pada kajian struktur film 
James Bond yang dilakukan oleh penulis 
pada dasarnya tidak berbeda dengan yang 
ditemukan oleh Eco (1960), namun secara 
spesifik ada sejumlah perbedaan:
1. Adegan pertama dikenal sebagai gun 

barrel sequence. 
2. Bagian awal film dibuka dengan misi 

prolog.
3. Opening theme sequence muncul setelah 

misi prolog. 
4. James Bond menerima tugas dari M. 
5. James Bond sering kali melakukan 

permainan judi sebagai bagian awal 
penyelidikan kasusnya.

6. Pada beberapa film, James Bond 
digambarkan sebagai agen yang 
menyamar, untuk mendapatkan 
informasi lebih jauh.

7. Personalisasi James Bond digambarkan 
sebagai agen yang gemar kemewahan.

8. Sebagai mata-mata, James Bond 
menggunakan peralatan canggih yang 
sangat berdaya guna dalam tugas-
tugasnya.

9. Dalam semua film, James Bond 
digambarkan dekat perempuan cantik, 
yang secara  khusus memiliki peranan 
tertentu dalam film tersebut.

10. Meskipun secara umum James Bond 
dikenal sebagai agen yang cerdik, dan 
cekatan dalam menyelesaikan misi, 
namun pada banyak film, James Bond 
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juga digambarkan sebagai agen yang 
agak ceroboh.

11. Para penjahat seringkali menangkap 
dan menyandera James Bond bersama 
atau tidak bersama dengan teman 
wanita James Bond.

12. Penjahat, dalam film-film James Bond, 
selalu digambarkan sebagai sosok yang 
bengis dan sadis.

13. Pada beberapa film, James Bond 
diceritakan menjalin kerjasama atau 
bersaing dengan agen-agen lain dari 
dinas rahasia yang berbeda.

14. James Bond sering digambarkan 
sebagai sosok pahlawan bagi teman 
perempuannya.

15. Penyelidikan James Bond seringkali 
berakhir dengan fakta bahwa sang 
penjahat memiliki rencana-rencana 
mengerikan pada skala global.

16. James Bond selalu berhasil meng-
gagalkan rencana penjahat dan pada 
akhirnya membunuh penjahat. Selama 
ini James Bond selalu ditunjukkan tidak 
pernah menerima tawanan.

17. Pada akhir cerita, James Bond seringkali 
merayakannya dengan berduaan 
bersama teman perempuannya. 

Gambaran struktur tersebut secara 
umum hampir dapat ditemukan pada 
semua film James Bond. Hal itu menjadi 
begitu menarik, karena kerapian struktur 
tersebut selalu tampaknya menanamkan 
satu realitas baru di benak masyarakat, 
bahwa kehidupan mata-mata di dunia 
nyata sama seperti yang digambarkan 
dalam film tersebut.

Di sisi yang lain, kekuatan film-film 
James Bond tidak hanya pada struktur 
filmnya yang rapi dan relatif rigid, tapi 
juga pada penggambaran pribadi James 
Bond sebagai seorang agen rahasia. 
Selama ini sosok James Bond digambarkan 

sebagai pribadi yang unik, dengan 
pengembangan yang berbeda pada setiap 
filmnya. Namun demikian, sosok James 
Bond sendiri dikendalikan oleh sejumlah 
pandangan dan aturan filosofis rumit, 
yang menunjukkan ada sesuatu yang luar 
biasa di belakang pribadi James Bond, 
yang membuatnya berbeda dengan tokoh 
agen rahasia yang lain. 

Pertama, James Bond dikenal me-
miliki pandangan ekstensialisme yang 
ditunjukkan dengan perilakunya, 
yang selalu bersifat keduniaan, serta 
menganggap kematian sebagai bentuk 
ketiadaan yang pasti, sehingga ia sendiri 
berusaha mempertahankan kehidupan 
tersebut dengan beragam cara (Butterfield, 
2008: 24-25). Kedua, kondisi kepribadian 
James Bond yang lain ditampilkan dengan 
gambaran lain tentang cara hidup yang 
angkuh berladaskan motivasi dendam 
ketika menyelsaikan tugasnya, singkatnya 
James Bond cenderung arogan dalam 
menjalani hidup layaknya seorang tentara 
(Getachew, 2008: 49-50). Hal itu tampaknya 
menjadi alasan kuat mengapa James Bond 
selalu membunuh semua musuhnya. 

Ketiga, James Bond juga menampilkan 
ideologi dalam dirinya yang berhubungan 
dengan Übermensch Nietzschean, yang 
pada hakekatnya mengacu pada bentuk 
superioritas satu individu ditentukan 
oleh kekuatan fisik hingga kesempurnaan 
layaknya satwa (Matheson, 2008: 107-111). 
Ketiga ideologi tersebut ditambah dengan 
kepandaian dan kecerdikannya membuat 
James Bond menjadi satu sosok yang 
superior, kejam, cerdas, sekaligus unik.     

Hal itu tampaknya menjadikan James 
Bond layaknya tempat pertemuan ragam 
pandangan filosofis yang begitu rumit, 
sehingga menjadikan James Bond sebagai 
sosok yang ‘kaya’ secara ideologis. Kondisi 
demikian menjadikan audien memandang 
James Bond sebagai bentuk imitasi 
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sederhana dari realitas dunia yang begitu 
kompleks, dan cenderung tidak terjangkau 
oleh akal audiens pada umumnya. Fakta-
fakta tersebut mendorong masyarakat 
untuk menjadikan James Bond sebuah 
mitos untuk menderhanakan kehidupan 
yang rumit, terutama ketika memahami 
dunia spionase. Karena itu, kombinasi 
struktur film yang rapi dan penggambaran 
pribadi James Bond yang menarik, 
membuat James Bond lebih dari sekedar 
kisah fiksi rendahan. 

Claude Levi-Strauss sendiri men-
jelaskan bahwa mitos secara langsung 
disusun dari dua bagian besar, pertama, 
berdasarkan unit konstituen yang 
menyusun mitos, serta, kedua, unit 
yang secara langsung dianggap sebagai 
konstituen, namun lebih tinggi dan 
kompleks tingkatannya dalam analisis, 
dikenal sebagai unit konstituen kasar 
(Levi-Strauss, 2004: 1122). Dengan begitu, 
sosok pribadi James Bond yang rumit 
bisa dianggap sebagai bagian dari unit 
konstituen kasar yang secara mendasar 
ikut menunjukkan James Bond muncul 
sebagai satu kekuatan besar yang mampu 
merasuk dengan baik ke benak audien 
melalui kekuatan media massa. Pada 
akhirnya kita bisa mengatakan bahwa 
James Bond menjadi satu mitos modern 
dalam media massa.

Kesimpulan

Struktur dan kepribadian James 
Bond yang menarik tampaknya bukanlah 
sesuatu yang berarti, jika media massa 
tidak turut andil membawa dan 
mempopulerkan kisah mata-mata fiktif 
tersebut ke tengah-tengah masyarakat 
modern. Dalam situasi ini media massa 
menunjukkan kemampuannya untuk 
menyebarkan ideologi-ideologi yang 
begitu rumit, melalui novel-novel dan 
film-film James Bond, menjadi sesuatu 

yang mudah diterima oleh masyarakat. 
Keadaan tersebut bisa jadi menunjukkan 
bahwa media massa berpotensi membawa 
dan melahirkan mitos-mitos modern yang  
secara tidak langsung mempengaruhi pola 
pemikiran audien. 

Saat ini, media massa menjelma 
menjadi satu kekuatan baru yang 
kemungkinan besar bisa menanamkan 
nilai-nilai baru kepada masyarakat luas. 
Hal itu menjadi indikasi penting bahwa 
media memiliki kemampuan langsung 
dan tidak langsung untuk mengubah pola 
pikir dan perilaku masyarakat luas melalui 
informasi yang ditampilkan. Karena itu 
kelompok penganut konstruktivisme 
mengambangkan Teori Konstruksi Sosial. 
Teori tersebut membantu para ilmuwan 
untuk memahami hubungan antara level 
mikro (perkataan, citra, dan perilaku) dan 
level makro (struktur masyarakat dan 
lembaga) (Leeds-Hurwitz, 2009: 894). 

Jika kita hubungkan fakta-fakta 
tentang James Bond dengan media massa 
melalui pemahaman Teori Konstruksi 
Sosial, maka ada gambaran bahwa media 
massa—menggunakan film—berperan 
besar memasukkan James Bond ke dalam 
benak masyarakat modern sebagai sebuah 
mitos. Hal itu ditunjukkan dengan fakta 
bahwa kebanyakan film James Bond 
merupakan film laris, dan sejauh ini 
merupakan satu serial paling panjang. 
Keadaan tersebut semakin menguatkan 
fakta bahwa James Bond bukan hanya 
tampil sebagai tokoh fiksi semata, namun 
menjelma menjadi bagian dari budaya 
pop, bahkan tumbuh menjadi mitos 
modern yang menguasai benak audien.

Dengan begitu, upaya kita men-
jelaskan James Bond, sebagai bagian 
dari mitos modern, membantu kita 
memahami bagaimana pengaruh media 
massa masyarakat modern. Pemahaman 
tersebut bisa membantu masyarakat luas 
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untuk semakin bijak menggunakan media 
massa, serta menanggapi informasi dari 
media massa dengan cerdas tanpa harus 
menghindari media tersebut. Karena 
pada hakekatnya media massa bergerak 
berdasarkan sistem tertentu berbasis 
keuntungan dan kesenangan masyarakat 
luas, sama seperti yang dikatakan James 
Bond kepada Elliot Carver saat akan 
membunuhnya, “Kau lupa aturan pertama 
di media massa, Elliot!!!... Berikan saja yang 
diinginkan semua orang!!!” (Tommorow 
Never Dies, 1997). 
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Abstract
One of Indonesian product which it should be given respectation is novel “Negeri 5 
Menara”. This book is the first novel from trilogy which it is wrote by Ahmad Fuadi. He 
ever became journalist in Tempo Magazine, Voice of America (VOA) and graduated 
from Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Padjajaran University, Bandung, George 
Washington University and Royal Holloway, University of London. The novel tell to our 
about journey human live who join to pondok pesantren as special Islamic boarding school 
from Indonesia. 
The actors of novel (sohibul menara) are Alif (Minangkabau), Raja (Medan), Said 
(Surabaya), Dulmajid (Sumenep), Atang (Bandung) dan Baso (Gowa). Up to time 
bring them to get their ambitions in different place. The paper by short try to analisyst 
messages of education by communications semiology approach. Andrik Purwasito (2008) 
say semiology as science which used to interprete to change signs in communications 
process. There are some values of education in the novel, are message to get science 
especially religion science, message to take journey to get science, message to study in 
pondok pesantren, message to connect and keep relationship and message to do to get 
life ambitions. 
Key words: novel, signs communication, semiology approach

Pendahuluan

Manusia selalu memiliki keinginan, 
obsesi atau harapan yang ingin direalisasi-
kan sebagai cara untuk mencukupi 
kebutuhan hidupnya. Selain itu, ia 
merupakan makhluk social yang 
membutuhkan interaksi dengan manusia 
lain. Manusia juga sebagai makhluk 
budaya yang dibekali dengan daya 

cipta, rasa, serta karsa sehingga mampu 
menghasilkan karya-karya (Kartinawati, 
2003).

Diantara karya anak bangsa yang 
perlu diapresiasi adalah novel “Negeri 
5 Menara”, buku pertama dari sebuah 
trilogi yang ditulis oleh A. Fuadi, mantan 
Wartawan Tempo & VOA yang juga 
alumnus Pondok Pesantren Modern 

Jurnal Komunikasi Massa
Vol. 6 No. 1, Januari 2013: 75-82
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Gontor, Ponorogo, alumnus beberapa 
universitas terkemuka diantaranya 
Universitas Padjajaran Bandung, George 

Washington University dan Royal 
Holloway, University of London.

Gambar 1. Novel Negeri 5 Menara

           Sumber: https://www.google.co.id

Novel ini secara singkat mengisahkan 
perjalanan hidup manusia yang 
menjejakkan kakinya di dunia pesantren. 
Dikisahkan secara ulet dan estetis 
bagaimana pernak-pernik kehidupan 
dunia pesantren dengan enam tokoh 
pemeran utamanya (Sahibul Menara) 
yang berbeda asal, Alif (Minangkabau), 
Raja (Medan), Said (Surabaya), Dulmajid 
(Sumenep), Atang (Bandung) dan 
Baso (Gowa). Hingga akhirnya waktu 
mewujudkan mimpi mereka masing-
masing dalam negara dan benua yang 
berbeda.

Makalah ini secara singkat mencoba 
menelaah secara singkat pesan-pesan 
agama dalam novel best seller tersebut 
menggunakan pendekatan semiologi 
komunikasi. Andrik Purwasito (2008) 
menjelaskan semiologi sebagai ilmu yang 
digunakan untuk interpretasi terhadap 
pesan (tanda) yang dipertukarkan dalam 
proses komunikasi. Dengan mencoba 
membedah dari kacamata semiologi, 
diharapkan dapat diketahui pesan tentang 

nilai-nilai pendidikan yang disampaikan 
oleh penulis sebagai komunikatornya 
kepada pembaca selaku komunikannya.

Perumusan Masalah:

Perumusan masalah dalam makalah ini 
adaah: “Nilai-nilai pendidikan apakah 
yang ada dalam novel “Negeri 5 Menara” 
karya Ahmad Fuadi ?”

Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, 
maka tujuan dilakukannya penelitian 
ini adalah sebagai berikut: “Untuk 
mengetahui tentang nilai-nilai pendidikan 
yang ada dalam novel “Negeri 5 Menara” 
karya Ahmad Fuadi.”

Landasan Teori

a. Novel

Mengenai definisi novel, kata novel 
berasal dari bahasa Itali  novella yang secara 
harfiah berarti sebuah barang baru yang 
kecil dan kemudian diartikan sebagai cerita 
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pendek dalam bentuk prosa (Abrams dalam 
Nurgiyantoro, 2005, dalam http://eprints.
uns.ac.id/66/1/170031611201009521.pdf). 
Dalam bahasa Latin kata novel berasal 
novellus yang diturunkan pula dari kata 
noveis yang berarti baru. Dikatakan baru 
karena dibandingkan dengan jenis-jenis 
lain, novel ini baru muncul kemudian 
(Tarigan, 1995, dalam Ibid). Semi 
mendefinisikan bahwa novel merupakan 
karya fiksi yang mengungkapkan aspek-
aspek kemanusiaan yang lebih mendalam 
dan disajikan dengan halus. Novel yang 
diartikan sebagai memberikan konsentrasi 
kehidupan yang lebih tegas, dengan roman 
yang diartikan rancangannya lebih luas 
mengandung sejarah perkembagan yang 
biasanya terdiri dari beberapa fragmen 
dan patut ditinjau kembali (Semi, 1993, 
dalam ibid).

Sudjiman (1998, dalam Ibid) mengata-
kan bahwa novel adalah prosa rekaan yang 
menyuguhkan tokoh dan menampilkan 
serangkaian peristiwa serta latar secara 
tersusun. Novel sebagai karya imajinatif 
mengugkapkan aspek-aspek kemanusiaan 
yang mendalam dan menyajikannya 
secara halus. Novel tidak hanya sebagai 
alat hiburan, tetapi juga sebagai bentuk 
seni yang mempelajari dan meneliti 
segi-segi kehidupan dan nilai-nilai baik 
buruk (moral) dalam kehidupan ini dan 
mengarahkan pada pembaca tentang budi 
pekerti yang luhur.

Jika dikaitkan dengan konteks 
komunikasi, novel adalah media 
komunikasi antara komunikator dengan 
komunikan. Komunikator di sini adalah 
penulis novel sementara komunikan 
adalah publik luas khususnya yang 
membaca novel tersebut. Dalam proses 
komunikasi apapun, komunikator selalu 
menyampaikan pesan tertentu kepada 
komunikannya baik tersurat maupun 
tersirat. Pun dengan novel selalu ada pesan 

tertentu yang disampaikan pengarangnya 
kepada para pembacanya. Dan biasanya 
pesan-pesan dalam novel selalu terkait 
dengan pesan-pesan moral tertentu 
apapun ragam novelnya seperti kejujuran, 
kesetiaan, kasih sayang, persahabatan, 
semangat hidup, cinta Tanah Air dan lain 
sebagainya (Wijaya, 2012). 

Novel merupakan media komunikasi, 
melalui media novel itulah pengarang 
mengkomunikasikan sebuah pesan. 
Sementara, kegiatan komunikasi 
tidak dapat dipisahkan dengan proses 
pembentukan makna (Lindlof, 1995, 
dalam http://www.skripsi-indonesia.
c o m / s k r i p s i / a n a l i s i s - s e m i o l o g i -
komunikasi-sebagai-tafsir-pesan/). Dalam 
kajian budaya, segala artifak yang dapat 
dimaknai disebut sebagai teks (Ibid). Novel 
merupakan salah satu bentuk teks, novel 
memiliki sifat polisemi dan membuka 
peluang pembacanya untuk memaknai 
sebuah teks tersebut secara berbeda 
(McQuail, 1997; Ibid; Wijaya, 2012). 

Semiologi

Semiologi berasal dari kata 
“semeiotics” (Yunani: σηµειωτικός, semeio-
tikos), artinya an interpreter of signs.  Jadi, 
semiologi adalah ilmu tentang tafsir 
tanda, termasuk sistem tanda. Definisi ini 
membuat aplikasi semiologi sangat luas, 
bisa digunakan berbagai bidang keilmuan, 
karena semiologi adalah metoda tafsir 
untuk seluruh tanda yang diproduksi 
oleh manusia http://sinaukomunikasi.
wordpress.com/2011/11/17/semiologi-
komunikasi/; Wijaya, 2012).

Roland Barthes, sebagaimana 
disebutkan di muka memberikan pelajaran 
berharga tentang bagaimana menganalisis 
tanda-tanda komunikasi yang ia sebut 
sebagai semiologi komunikasi yaitu 
“mementingkan hubungan antara tanda 
dengan pengirim dan penerimanya (Aart 
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van Zoest dalam Andrik Purwasito, 
2003; Wijaya, 2012). Dengan begitu 
seorang peneliti menganalisis setiap teks 
berdasarkan konteksnya, referensinya dan 
dapat menggunakan penjelasan sintaksis 
(ketatabahasaan) dan analisis semantik 
(makna tanda-tanda), bahkan historical 
events dan objects termasuk teks tertulis 
(Ibid). Oleh karena itu semiotika, demikian 
Rolland Barthes berarti berbicara tentang 
segala yang berhubungan dengan sistem 
simbolik dan semantik dari peradaban 
manusia seluruhnya (c’est le systeme 
symbolique de notre civilisation dan son 
entier) Roland Barthes, 1985, dalam Andrik 
Purwasito, 2002; Wijaya, 2012).

Dengan kata lain, semiologi 
komunikasi sebagai metoda tafsir 
ditujukan untuk menginterpretasikan 
pesan dalam tindak komunikasi. Artinya, 
ketika terjadi proses interaksi, maka 
di sana terjadi pertukaran tanda-tanda 
(pesan) antar partisipan komunikasi. 
Proses decoding dan encoding dalam proses 
komunikasi tidak selamanya berjalan 
lancar.  Beberapa pemaknaan pesan yang 
menyimpang dapat menjadi pemicu 
masalah atau menimbulkan per-soalan. 
Tugas peneliti memberikan tafsir-tafsir 
penyebab penyimpangan makna oleh 
partisipan komunikasi. Pesan komunikasi 
juga tidak mudah dimengerti, unik dan 
mengandung maksud tersembunyi 
(misterius) (Op.Cit).

Soal pesan, Andrik Purwasito 
menegaskan pesan adalah simbol 
yang disalurkan dan dipertukarkan. 
Pesan memuat gagasan, motif-motif, 
harapan, obsesi, keinginan, kepercayaan, 
keyakinan, persepsi terhadap sesuatu, 
pandangan tentang dunia dan maksud-
maksud tertentu lain yang disalurkan dari 
sumber (komunikator) kepada penerima 
(komunikan) lewat berbagai saluran baik 
media massa maupun saluran media yang 

lain. Pesan menggambarkan realitas sosial 
yang obyektif, mendistribusikan gagasan 
individual, kelompok dan institusional 
serta pada partisipan komunikasi, publik 
dengan berbagai respons, merekuperasi, 
mengadopsi, merekonstruksi dan 
mereproduksi pesan-pesan tersebut dalam 
sebuah perjalanan transformasi simbolik 
yang secara nyata berguna dan digunakan 
oleh partisipan komunikasi dalam interaksi 
sosial keseharian (Andrik Purwasito, 2003; 
Wijaya, 2012).

Sajian dan Analisis Data

1. Menuntut Ilmu Agama

Pesan menuntut ilmu diantaranya 
terlihat dari korpus teks dalam novel 
halaman 5-13. Signifikansinya terlihat 
pada harapan ibunda Alif (Amak) yang 
mengharapkan Alif masuk madrasah aliyah 
(MA) meskipun Alif ingin meneruskan ke 
jenjang SMA. Ini terlihat dari perkataan 
Amak, “Jadi Amak minta dengan sangat 
waang tidak masuk SMA. Bukan karena uang 
tapi supaya ada bibit unggul yang masuk 
madrasah aliyah” (korpus halaman 8).

Korpus ini mengungkap bahwa 
komunikator yaitu penulis novel 
menyampaikan pesan tentang pentingnya 
menuntut ilmu terutama ilmu agama. 
Dalam ajaran Islam sebagai latar keyakinan 
penulis, banyak dalil yang menunjukkan 
keutamaan ilmu dan mempelajarinya. 
Diantaranya :

“Allah pasti mengangkat orang-orang 
yang beriman diantara kalian dan orang-
orang yang berilmu beberapa derajat” 
(QS. Al-Mujadilah: 11).

“Katakanlah, samakah orang-orang yang 
berilmu dan yang tidak berilmu?” (QS. 
Az-Zumar: 9).

“Barangsiapa menempuh jalan 
untuk mendapatkan ilmu, Allah akan 
memudahkan baginya jalan menuju 
surga” (HR. Muslim).
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Para ulama sepakat bahwa ilmu 
pertama kali yang harus dikuasai setiap 
muslim adalah ilmu agama sebagai bekal 
keselamatan dan kebahagiaan dunia dan 
akherat. Jika telah dikuasai, maka muslim 
dapat mempelajari ilmu-ilmu duniawi 
untuk menunjang kepentingan dunianya. 
Dalam salah satu hadist, Nabi Muhammad 
SAW bersabda :

“Barangsiapa yang dikehendaki 
kebaikannya oleh Allah, Dia akan 
memahamkannya tentang perkara (ilmu) 
agama” (HR. Bukhari-Muslim).

Imam Al Ghazali dalam kitabnya 
Ihya Ulumuddin mengatakan mempelajari 
ilmuilmu agama merupakan suatu 
kewajiban bagi setiap muslim (fardhu 
a’in), sedangkan mempelajari ilmu-ilmu 
nonagama adalah sebuah kewajiban 
bersifat kolektif (fardhu kifayah). Artinya 
jika ada seseorang atau sebagian orang 
mempelajari ilmu tersebut, lainnya tidak 
wajib mempelajari ilmu tersebut (Misrawi, 
2010: 208).

2. Hijrah

Pesan hijrah dalam pengertian 
menuntut ilmu tertera dalam teks novel 
dengan korpus teks halaman 14-405. 
Signifikansinya misalnya terdapat pada 
teks:

“Aku tidak kuat menahan malu 
kalau harus pulang lagi. Sudah 
aku umumkan keputusan ini ke 
segenap kawan dan handai tolan. 
Bujukan mereka agar tetap tinggal di 
kampung telah kukalahkan dengan 
argument berbahasa Arab, “uthlubul 
ilma walau bisshin”, artinya tuntutlah 
ilmu bahkan walau ke negeri sejauh 
Cina.”

Melalui teks ini, penulis hendak 
berpesan bahwa untuk menuntut ilmu, 
hendaknya pembaca tidak ragu jik harus 
meninggalkan tanah kelahiran pindah 
ke negeri lain dalam rangka belajar. Hal 
tersebut sesuai hadist Nabi Muhammad 

Saw:
“Tuntutlah ilmu bahkan walau ke negeri 
sejauh Cina” (Al Hadist).

 Demikian juga Imam Syafii dalam 
syairnya seperti tertera di awal teks novel 
ini (Fuadi, 2010) :

Orang berilmu dan beradab tidak akan 
diam di kampung halaman. 
Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke 
negeri orang. 
Merantaulah, kau akan dapatkan 
pengganti dari kerabat dan kawan. 
Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa 
setelah lelah berjuang.

Aku melihat air menjadi rusak karena 
diam tertahan
Jika mengalir menjadi jernih, jika tidak 
kan keruh menggenang

Singa jika tak tinggalkan sarang tak akan 
dapat mangsa
Anak panah jika tidak tinggalkan busur 
tak akan kena sasaran

Jika matahari di orbitnya tidak bergerak 
dan terus diam
Tentu manusia bosan padanya dan 
enggan memandang

Biji emas bagaikan tanah biasa sebelum 
digali dari tambang
Kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu 
biasa
Jika di dalam hutan

3. Belajar di Pesantren
Pesan menimba ilmu di pesantren 

setidaknya tersebar banyak di dalam 
teks novel dengan korpus teks “Pondok 
Madani” (PM) mulai halaman 12-404. 
Setidaknya siginifikansinya terdapat pada 
teks: 

“…Pak Etek punya banyak teman di 
Mesir yang lulusan Pondok Madani 
di Jawa Timur. Mereka pintar-pintar, 
bahasa Inggris dan bahasa Arabnya fasih. 
Di Madani itu mereka tinggal di asrama 
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dan diajar disiplin untuk bisa bahasa 
asing setiap hari. Kalau tertarik mungkin 
sekolah ke sana bisa jadi pertimbangan…” 
(Halaman 12).

Korpus ini menyiratkan pesan penulis 
agar menjadikan pesantren sebagai 
rujukan atau salah satu rujukan dalam 
menuntut ilmu. Meski dikenal sebagai 
lembaga pendidikan yang mengajarkan 
ilmu-ilmu agama, sebagian pesantren 
juga mengajarkan ilmu-ilmu umum 
seperti penguasaan bahasa Arab dan 
bahasa Inggris.  Pesantren adalah lembaga 
pendidikan tradisional Islam untuk 
mempelajari, memahami, mendalami 
dan mengamalkan ajaran Islam dengan 
menekankan pentingnya moral keagamaan 
dalam kehidupan sehari-hari (Mastuhi 
dalam Rofiq A, dkk, 2005).

Dalam perjalanan sejarahnya, 
pesantren terus melakukan akomodasi 
dan konsensi tertentu untuk menemukan 
pola yang dipandangnya tepat guna 
menghadapi perubahan-perubahan yang 
kian cepat berdampak luas (Azra dalam 
Rofiq, dkk, 2005). Pesantren di Indonesia 
sekarang banyak yang mengadopsi 
pendidikan modern di samping 
pendidikan agama sehingga lulusannya 
mampu bersaing dengan lulusan 
pendidikan modern nonpesantren.

4. Persaudaraan

Pesan persaudaraan setidaknya 
terlihat dari korpus teks kisah 
persahabatan lima tokoh pemeran 
utamanya (Sahibul Menara) yang berbeda 
asal baik saat berada di Pondok Madani 
maupun setelah kelulusannya. Mereka 
adalah Alif (Minangkabau), Raja (Medan), 
Said (Surabaya), Dulmajid (Sumenep), 
Atang (Bandung) dan Baso (Gowa). 
Signifikansinya yang menyiratkan pesan 
persaudaraan Sahibul Menara itu terlihat 
pada teks:

“Seperti kata orang bijak, penderitaan 
bersamalah yang menjadi semen dari 
pertemanan yang lekat. Sejak menjadi  
jasus keamanan pusat, aku, Raja, 
Said, Dulmajid, Atang dan Baso lebih 
sering berkumpul dan belajar bersama. 
Kalau lelah belajar, kami membahas 
kemungkinan untuk bebas dari jerat 
pengawasan keamanan.” (halaman 92).

Korpus ini menyiratkan bahwa 
penulis menyampaikan pesan agar orang 
bisa menebar dan menjaga persaudaraan, 
persahabatan kepada siapapun terutama 
kepada orang-orang terdekat kita. Banyak 
dalil agama yang memerintahkan agar 
manusia mengutamakan persaudaraan. 
Diantaranya :

“Wahai manusia, bertakwalah kepada 
Tuhan kalian yang telah menciptakan 
kalian dari satu jiwa dan menciptakan 
berpasang-pasangan dan darinya 
lahir kaum laki-laki dan perempuan. 
Dan bertakwalah kepada Allah yang 
mana kalian memohon kepada-Nya 
dan membangun tali persaudaraan. 
Sesungguhnya Allah Maha Menguasai 
atas kalian (QS. An-Nisaa’:1).

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu 
bersaudara” (QS. Al Hujurat: 10).

“Orang-orang yang menebarkan kasih 
sayang akan dikasihi oleh Tuhan Yang 
Maha Kasih. Tebarkanlah kasih sayang 
bagi penduduk bumi, niscaya kalian akan 
dikasihi oleh penduduk langit (HR. Abu 
Dawud).

“Seseorang dari kalian tidak disebut 
beriman sehingga mencintai saudaranya 
melebihi cintanya pada dirinya sendiri 
(HR. Muslim).

“Kalian tidak akan masuk surga kecuali 
dengan beriman. Kalian tidak akan 
beriman kecuali dengan saling mencintai. 
Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika 
kalian lakukan maka kalian akan saling 
mencintai ? Sebarkanlah salam diantara 
kalian!” (HR Muslim).
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5. Ikhtiar
Pesan ikhtiar setidaknya terdapat 

pada korpus teks “Man Jadda Wajada”. 
Korpus teks ini sepertinya menjadi inti 
pesan dari novel “Negeri 5 Menara” ini. 
Signifikansinya seperti tertera pada teks 
terakhir novel ini, “Man jadda wajada, siapa 
yang bersungguh-sungguh akan berhasil…” 
(halaman 405). Di dalam melaksanakan 
ikhtiar ini, ada rasa optimis yang dibangun 
dalam mewujudkan mimpi. Signifikasinya 
terlihat pada teks terakhir novel ini, 

“Dulu kami melukis langit dan 
membebaskan imajinasi itu lepas 
membumbung tinggi. Aku melihat 
awan yang seperti benua Amerika, Raja 
bersikeras awan yang sama berbentu 
Eropa, sementara Atang tidak yakin 
dengan kami berdua dan sangat percaya 
bahwa awan itu berbentuk benua Afrika. 
Baso malah melihat ini semua ini dari 
konteks Asia, sedangkan Said dan 
Dulmajid sangat nasionalis, awan itu 
berbentuk peta negara kesatuan Republik 
Indonesia. Dulu kami tidak takut 
bermimpi walau sejujurnya juga tidak 
tahu bagaimana merealisasikannya. Tapi 
lihatlah hari ini. Setelah kami mengerahkan 
segala ikhtiar dan menggenapkan dengan 
doa, Tuhan mengirim benua impian ke 
pelukan masing-masing. Kun fayakun, 
maka semula awan impian, kini hidup 
yang nyata. Kami berenam telah berada 
di lima negara berbeda. Di lima menara 
impian kami. Jangan pernah remehkan 
impian walau setinggi apapun. Tuhan 
sungguh Maha Mendengar. Man jadda 
wajada, siapa yang bersungguh-sungguh 
akan berhasil…”

Penulis melalui korpus teks dalam 
novel ini mengajak pembaca agar bermimpi 
tentang cita-citanya, optimis menggapai 
mimpi dan berikhtiar sungguh-sungguh 
menggapai mimpi itu dengan doa dan 
usaha. Hal ini seperti dilukiskan penulis 
dalam teks novelnya bahwa keenam 
tokoh utama berhasil mewujudkan 
mimpi-mimpi mereka selama mereka 
menempuh pendidikan di PM. Alif bekerja 
di Washinton DC, Amerika Serikat, Atang 
menempuh S3 Ilmu Hadist di Universitas 

Al Azhar, Mesir, Baso menempuh studi 
dengan beasiswa penuh di Arab Saudi, 
Said meneruskan bisnis batik keluarga Jufri 
di Ampel, Surabaya, Said dan Dulmajid 
bekerja sama mendirikan sebuah pondok 
dengan semangat PM di Surabaya. 

Dalam ajaran Islam, banyak ayat yang 
memerintahkan agar manusia berikhtiar. 
Diantaranya:

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah 
keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah apa yang ada pada diri mereka” 
(QS. Arradu: 11).

“Berbuatlah, setiap urusan akan 
dimudahkan oleh Allah atas apa yang 
telah diciptakan” (HR Thabrani).

“Gunakan lima hal sebelum lima hal 
yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu 
sebelum sakitmu, waktu luangmu 
sebelum kesibukanmu, masa mudamu 
sebelum masa tuamu dan saat kayamu 
sebelum jatuh miskinmu” (HR. Baihaqi).

Penutup

Setelah melalui analisis semiologi ter-
hadap isi teks yang terdapat dalam novel 
“Negeri 5 Menara” karya A. Fuadi, ternyata 
nilai-nilai pendidikan dalam novel tersebut 
cukup beragam, diantaranya :
1. Pesan untuk menuntut ilmu terutama 

ilmu agama. 
2. Pesan untuk hijrah dalam rangka 

menuntut ilmu.
3. Pesan untuk belajar di pesantren.
4. Pesan untuk menyambung dan meme-

lihara tali persaudaraan.
5. Pesan berikhtiar dalam menggapai 

impian hidup.
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Pendahuluan

Perkembangan media radio semakin 
pesat saat ini sebagai media hiburan dan 
media komunikasi, mulai dari masyarakat 
golongan ekonomi bawah, menengah, 
maupun atas. Radio-radio siaran 
konvensional tetap mempertahankan 
eksistensinya di tengah gempuran new 
media dan radio streaming. Gelombang 
frekuensi radio dinyatakan sebagai sumber 
daya alam yang harus dilindungi dan 
dijaga. Karena itu, penggunaan frekuensi 
harus bermanfaat bagi masyarakat, tidak 
hanya memberikan keuntungan bagi 

Manajemen Penyiaran Solo Radio untuk Mengelola 
Pendengar Anak Muda di Kota Solo dan Sekitarnya

Firdastin Ruthnia Yudiningrum
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract
Radio is one of entertainment and communication media that familiar in our society. The 
objective of the research to determine the radio management that applied for manage 
the young listeners segmentation in Solo Radio. This research belong to a qualitative 
descriptive study that emphasize how to understanding the phenomenon of the experience 
with describe it  into speech.
The result of this research is broadcasting management of Solo Radio using four stages 
theory of  George R. Terry, such as : Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. In 
this management, planning programs that’s compatible for young listeners segmentation 
is good enough in the weekly meeting, monthly meeting, and once a year meeting. 
Organizing is supported by adequate human resources and the selection of the target 
youth broadcaster. Actuating done by providing guidance, motivation, and good relations 
with the community of young listeners. Controlling done by a general manager directly or 
indirectly.
Keywords : broadcast management, Solo Radio, the young listeners.

pemegang lisensi. Radio Act 1927 telah 
membentuk Federal Radio Commission 
(FRC) yang memiliki wewenang membuat 
peraturan bidang keradioan, membuat 
klasifikasi radio, merumuskan bentuk 
acara, dan mengawasi penggunaan 
frekuensi (Wiryawan, 2007: 86-87).

Media radio memiliki kekhasan 
karakteristik yang sangat kuat membedakan 
dengan media massa lainnya, diantaranya 
yaitu : pertama, radio bersifat auditori  atau 
“suara” untuk didengar, sepintas lalu 
dan tidak dapat diulang. Kedua, transmisi 
adalah proses penyebarluasannya atau 
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penyampaian pesan kepada pendengar 
melalui pemancar. Ketiga, mengandung 
gangguan seperti timbul-tenggelam 
(fading) dan gangguan teknis (channel noise 
factor). Keempat, theatre of mind ialah radio 
mencipta gambar (makes pictures) dalam 
imajinasi pendengar dengan kekuatan kata 
dan suara. Dan yang kelima, identik dengan 
musik, artinya radio adalah sarana hiburan 
termurah dan tercepat sehingga menjadi 
media utama untuk mendengarkan musik 
(Romli, 2004: 22-23).

Profil	Solo	Radio

Solo Radio merupakan salah satu 
radio yang banyak diminati oleh kalangan 
anak muda. Hal ini dapat dilihat dari 
jumlah SMS (Short Message Services) yang 
masuk untuk turut berpartisipasi aktif 
dalam berbagai program siaran Solo 
Radio pada setiap bulannya relatif tinggi. 
Misalnya, pada bulan Desember 2012 
lalu, SMS yang masuk dari keseluruhan 
program acara sebanyak 15.339 SMS. 
Stasiun radio yang berfrekuensi 92,9 
FM dengan tagline “Famous, Fit, and 
Fashionable” ini bergenre pop. Lagu-lagu 
yang diputar Solo Radio umumnya adalah 
lagu-lagu hits pilihan para pendengar di 
kalangan anak muda. Selain lagu-lagunya 
yang up to date, berita ataupun informasi 
yang disampaikan oleh penyiar juga 
selalu aktual. Tambahan lagi, Solo Radio 
didukung oleh kecakapan penyiar yang 
diseleksi secara ketat untuk memuaskan 
selera mayoritas pendengar dari golongan 
usia muda, yang umumnya menyukai 
acara-acara radio yang dibawakan secara 
santai, ringan, kocak, informatif, dan 
interaktif, serta materi siaran yang variatif, 
sehingga tidak membosankan (Data media 
Solo Radio, 2013).

Dewasa ini stasiun radio semakin 
berkembang dan saling berkompetisi 
secara ketat untuk memperebutkan 

perhatian para pendengarnya, khususnya 
dari kalangan muda usia. Terbukti dengan 
adanya stasiun-stasiun radio di wilayah 
Kota Solo dan Solo Baru, Sukoharjo seperti 
: Radio PTPN, SAS FM, Prambors, Solopos 
FM, yang masing-masing berdiri dengan 
segmentasi khalayak berupa para pebisnis, 
keluarga, professional muda, dan kalangan 
pelajar serta mahasiswa. Dari beberapa 
stasiun radio tersebut, Solo Radio termasuk 
dalam bentuk lembaga penyiaran swasta 
niaga karena sifatnya yang komersial 
(mencari profit/keuntungan).

Manajemen sangat diperlukan 
dalam pengelolaan sebuah perusahaan, 
seperti pada stasiun radio. Pengelolaan 
manajemen tersebut penting dalam 
menjaga kelangsungan hidup suatu 
organisasi dalam hal ini adalah perusahaan 
bisnis media. Dengan adanya manajemen 
perusahaan yang telah tertata dengan 
baik, maka tujuan dapat dicapai dengan 
optimal, yaitu mengelola pendengar 
anak muda dengan menekankan pada 
hal-hal yang bersifat ringan dan santai. 
Anak-anak muda di zaman sekarang 
lebih menyukai segala sesuatu yang 
praktis -serba instan- , tidak bertele-tele, 
mudah dipahami dan dinikmati. Solo 
Radio berusaha menciptakan program-
program acara yang kreatif, menarik, dan 
memikat antusiame golongan pendengar 
usia muda. Seperti contoh salah satu 
mata acara Solo Radio yaitu “Kongkow-
Kongkow” dengan jadwal siar hari Minggu 
sampai Jumat pukul 18.00-21.00 WIB, 
menyajikan konsep acara permintaan 
lagu-lagu pop domestik yang menjadi 
favorit kalangan pendengar anak muda, 
dengan membuka line telepon sebanyak 
tiga penelpon kemudian langsung diikuti 
dengan memutarkan lagu yang diminta 
penelpon tersebut (Request Line). Para 
pendengar juga dapat berinteraksi dengan 
mengirimkan SMS dan follow atau mention 
di social media (facebook maupun tweeter).
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Dalam menjalankan kegiatan 
operasional nya, selain aktivitas rutin 
mengudara (on air) yang telah terjadwal 
dalam program siaran, Solo Radio – 
Famous, Fit, and Fashionable station juga 
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan off 
air yang bersifat community development, 
misalnya : rally mobil, turnamen tennis, 
music show, customer education, riset 
pemasaran, promo tour (roadshow), launching 
party, dan lain-lain.

Segmentasi Solo Radio adalah anak 
muda, secara demografis dari usia target 
pendengar yaitu usia 15-20 tahun : 50%, 
usia 21-30 tahun : 40%, dan usia 30 tahun 
ke atas : 10%. Dilihat dari status ekonomi 
sosialnya, A : 10%, B : 40%, C : 40%, dan D 
: 10%. Target pendengar perempuan lebih 
dominan, yaitu 70% dan laki-laki 30%. 
Sedangkan untuk komposisi musiknya, 
Solo Radio menyiarkan musik domestik 
/ Indonesia : 50%, musik mancanegara / 
Barat : 50% dengan format Top 40, Rhytm 
and Blues (RnB), Pop Kreatif, Indie, Slow Rock, 
dan Jazz (Data Media Solo Radio, 2013).

Solo Radio terbukti telah mampu 
mempertahankan segmentasi pendengar 
anak muda di tengah ketatnya persaingan 
antar stasiun radio dengan khalayak yang 
sama, yaitu membidik minat pendengar 
usia belia. Hal inilah yang menarik untuk 
ditelisik lebih lanjut mengenai manajemen 
penyiaran seperti apakah yang diterapkan 
oleh Solo Radio, sehingga dapat 
mempertahankan program-program 
siarannya selama ini sesuai dengan 
selera kalangan anak muda yang menjadi 
segmentasi pendengarnya.

Fungsi-Fungsi	Manajemen	di	Solo	Radio

Pada media penyiaran, manajer umum 
(general manager) bertanggung jawab 
kepada pemilik dan pemegang saham 
dalam melaksanakan koordinasi sumber 
daya yang ada (manusia dan barang) 

sedemikian rupa, sehingga tujuan media 
penyiaran bersangkutan dapat tercapai. 
(Morissan, 2008: 130). Fungsi dalam 
hal ini adalah sejumlah kegiatan yang 
meliputi berbagai jenis pekerjaan yang 
dapat digolongkan dalam satu kelompok 
sehingga membentuk satu-kesatuan 
administratif. Sebagaimana dikatakan 
oleh Louis A. Allen di dalam buku “The 
Professional of Management”, manajemen 
adalah suatu jenis pekerjaan khusus 
yang dikehendaki usaha mental dan 
fisik yang diperlukan untuk memimpin, 
merencanakan, menyusun, mengawasi, 
serta meneliti. (Herujito, 2001: 17).

Koontz Harold dan O’Donel Cyril 
dalam Herujito (2001: 18) menyebutkan 
terdapat lima fungsi pokok dalam 
manajemen, yaitu :
1. Planning
2. Organizing
3. Staffing
4. Directing and Leading
5. Controlling

Sedangkan George R. Terry me-
rumuskan fungsi manajemen menjadi 
empat fungsi pokok, yaitu :
1. Planning
2. Organizing
3. Actuating
4. Controlling

Sehubungan dengan hal itu, menurut 
George R. Terry perlu memahami konsep 
“PIRO” yang merupakan kepanjangan 
dari People, Ideas, Resources, dan Objectives. 
(Herujito, 2001: 18-19).

Manusia (people) merupakan 
sumber daya manajemen paling penting 
yang tersedia bagi manajer. Seperti 
contoh dalam analisis akhir manajemen 
adalah: oleh (by), melalui atau dengan 
menggunakan (through), dan untuk (for) 



Firdastin RY. Manajemen Penyiaran Solo ...

86 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 6  No. 1, Januari 2013

manusia. Artinya dalam upaya mencapai 
suatu tujuan yang telah ditentukan, maka 
setiap anggota organisasi perlu diberitahu, 
diyakini, dan dibangkitkan semangatnya. 
Selain itu, mereka juga perlu diarahkan 
sesuai dengan tugas-tugasnya agar hasil 
kerjanya dapat memuaskan.

Gagasan-gagasan (ideas) merupakan 
milik yang paling berharga dari seorang 
manajer, yaitu berupa pemahaman 
mengenai sesuatu berupa konsep-
konsep pemikiran yang diperlukan. 
Objectives merupakan tujuan-tujuan yang 
memberikan makna bagi penggunaan 
manusia, gagasan, dan sumber daya. Jadi 
jelas ada suatu tujuan yang dicapai dan 
suatu misi yang harus diemban sesuai 
dengan sasaran dari setiap kegiatan 
organisasi. (Herujito, 2001: 19).

Sesungguhnya pandangan mengenai 
fungsi manajemen itu tidak berbeda antara 
beberapa ahli tersebut, hanya yang satu 
memasukkan salah satu atau dua fungsi 
ke dalam satu fungsi, sedangkan yang 
lain membaginya lagi sehingga menjadi 
beberapa  fungsi yang lebih terperinci. 
Semua susunan, rencana-rencana, alat-alat 
pengawas dan peneliti tidak berguna tanpa 
adanya penggerak dari orang-orang yang 
dipimpin, yaitu manusianya. Oleh karena 
itu, manusia adalah unsur manajemen yang 
terpenting dalam setiap organisasi. Adapun 
fungsi-fungsi menurut George R. Terry 
yang membentuk manajemen sebagai salah 
satu proses yaitu : (Herujito, 2001: 20-27)

Planning yaitu kegiatan yang 
menentukan berbagai tujuan dan 
penyebab tindakan-tindakan selanjutnya. 
Solo Radio melaksanakan planning sebagai 
bagian dari fungsi manajemen penyiaran 
untuk mengelola pendengar anak muda 
ini melalui kegiatan :
a. Rapat Mingguan.
b. Rapat Bulanan.
c. Rapat Tahunan.

1. Organizing yaitu kegiatan membagi 
pekerjaan diantara anggota kelompok 
dan membuat ketentuan dalam 
hubungan-hubungan yang diperlukan, 
seperti :

a. Pengorganisasian.
b. Recruitment tenaga kerja.
c. Pengorganisasian acara.
2. Actuating yaitu kegiatan menggerakkan 

anggota-anggota kelompok untuk 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 
tugas masing-masing, meliputi :

a. Pengarahan dan pemberian motivasi.
b. Hubungan komunikasi.
c. Pendekatan terhadap pendengar anak 

muda.
3. Controlling yaitu kegiatan untuk 

menyesuaikan antara pelaksanaan dan 
rencana-rencana yang telah ditentukan 
sebelumnya, antara lain berupa :

a. Pengawasan Human Resources 
Development (HRD), General Manager 
(GM), dan Program Director (PD).

b. Kendala-kendala yang dihadapi.

Manajemen	 Solo	Radio	Mengelola	 Pen-
dengar Anak Muda

Solo Radio didukung oleh 
sistem manajemen radio siaran yang 
berpengalaman dan telah teruji puluhan 
tahun di berbagai daerah, dan terbukti 
mampu mengantarkan beberapa stasiun 
radio siaran tersebut menjadi radio siaran” 
terbaik dalam pelayanan” di kota-kota 
besar, dan senantiasa berkembang lebih 
cepat melampaui para kompetitornya. 
Radio-radio terkemuka yang berada 
dalam  satu naungan manajemen dengan 
Solo Radio adalah : Radio Ardan Bandung 
– High Tech FM dengan target pendengar 
anak muda dan dewasa berdaya beli tinggi. 
Kuta FM Denpasar Bali – all about surfing, 
dan Radio Star Tangerang – indo gateway, 
yang semuanya memiliki kesamaan yaitu 
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membidik pendengar dari kalangan 
anak muda dengan status sosial ekonomi 
menengah ke atas. 

Manajemen Solo Radio dipimpin oleh 
Dewan Komisaris yang membawahi  Station 
Director dan General Manager. Di bawah 
posisi General Manager ada Kepala-kepala 
Divisi dengan tugas dan kewenangan 
masing-masing. Para anggota komisaris 
Solo Radio juga mendirikan bisnis pada 
bidang lain (non media) yang berkembang 
pesat dan mampu memenangkan 
persaingan usaha di bidangnya secara 
sehat dan professional. Oleh karena itu 
usaha-usaha inilah yang menjadi pilar 
utama dari jaringan usaha PT. Bintang 
Media Swara sebagai penyelenggara bisnis 
media Solo Radio. Perusahaan-perusahaan 
yang dimiliki oleh Dewan Komisaris Solo 
Radio diantaranya adalah Radio Ardan 
Bandung yang didirikan sejak tahun 1984 
dan kini mampu menduduki posisi radio 
nomor satu di Bandung. Radio Cosmo – 
radio dangdut paling keren di Bandung 
sejak 2001. B Radio Bandung, stasiun radio 
yang fokus dalam bidang kesehatan mulai 
awal siarannya pada tahun 2003. Kallista, 
perusahaan garment yang berorientasi 
ekspor di Solo sejak 1995. Putri Salju, 
perusahaan es batu di Solo yang didirikan 
pada tahun 1987. Orient Restaurant, 
restoran Chinese Food terkenal di Kota 
Solo. PT. Panggung Motor, main dealer 
Yamaha Motor. Hotel Pondok Asri 
Tawangmangu Karanganyar, merupakan 
satu-satunya penginapan paling eksklusif 
di kawasan wisata Tawangmangu. 

1. Planning
Planning merupakan suatu perencana-

an mulai tahap awal untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan 
prosedur.  Solo Radio melakukan  upaya 
untuk mengelola pendengar anak muda 
dalam manajemen penyiarannya dengan 
menyelenggarakan rapat rutin, meliputi :

a. Rapat Mingguan
Rapat mingguan dihadiri oleh 

semua kepala divisi, General Manager, 
Corporate Secretary, dan Human Resources 
Development (HRD) di bawah pengawasan 
Station Director. Rapat tersebut membahas 
program kerja yang direncanakan setiap 
divisi dan disampaikan oleh kepala divisi 
masing-masing. Setiap peserta rapat dapat 
mengungkapkan pendapatnya, baik 
itu merevisi program kerja, menerima 
maupun menolak program kerja yang 
diajukan oleh masing-masing divisi. Hasil 
rapat mingguan ini menjadi bahan acuan 
untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya 
General Manager  (GM) bersama Human 
Resources Development (HRD) yang bertugas 
mengambil keputusan tentang diterima 
atau tidaknya program kerja tersebut.
b. Rapat Bulanan

Rapat bulanan ini membahas 
hasil program kerja setiap minggunya, 
membahas kegiatan yang akan dilakukan 
untuk event-event di bulan berikutnya. 
Contoh dalam on air pada bulan-bulan 
tertentu terdapat peringatan hari-hari 
besar yang pantas untuk dijadikan 
tema dalam satu bulan program siaran. 
Masing-masing divisi memiliki project 
sendiri. Oleh karena itu, perlu diadakan 
rapat setiap sebulan sekali agar dapat 
saling mengetahui project apa saja yang 
sedang dikerjakan oleh masing-masing 
divisi. Tugas General Manager, Corporate 
Secretary, dan HRD untuk mengetahui dan 
menyetujui atau tidaknya pelaksanaan 
program atau project tersebut. 
c. Rapat Tahunan (biasa disebut raker-

rapat kerja)
Rapat ini diselenggarakan setahun 

sekali untuk membahas hasil kerja selama 
setahun dengan presentasi di hadapan 
semua pengurus Solo Radio, baik dari 
jajaran petinggi seperti Komisaris, 
Direktur hingga bawahan-bawahannya. 
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Perkembangan atau penurunan program 
kerja dibicarakan dalam rapat tahunan ini, 
untuk mengetahui apabila ada penyebab 
ketidakberhasilan suatu acara dan mencari 
solusi untuk mengembangkan kegiatan 
agar lebih baik lagi atau ada peningkatan 
dari hasil sebelumnya. 
3. Organizing

Solo Radio dalam membagi posisi 
atau jabatan pada organisasi tidak hanya 
berdasarkan pada tingkat pendidikan 
dan usia pegawainya, tetapi lebih 
menitikberatkan pada tingkat pengalaman, 
kemampuan, dan keahlian yang dimiliki. 
Dalam perekrutan tenaga kerja, Solo 
Radio mengumumkannya melalui media 
massa, seperti surat kabar, radio, ataupun 
via jejaring sosial seperti facebook dan 
tweeter. Solo Radio melakukan pelatihan 
terhadap karyawan baru selama tiga bulan 
masa trainning. Solo Radio membatasi 
umur bagi seorang penyiar tidak lebih 
dari 30 tahun karena disesuaikan dengan 
suara yang cocok untuk segmentasi anak 
muda. Apabila ada penyiar yang usianya 
telah melebihi 30 tahun, maka kontrak 
kerjanya tidak akan diperpanjang. Dalam 
hal pengorganisasian acara, Solo Radio 
konsisten untuk menjaga program acara 
yang disesuaikan dengan target audiens 
dari kalangan anak muda dengan status 
sosial ekonomi menengah ke atas. Solo 
Radio sangat membatasi penyiaran lagu-
lagu dangdut demi mempertahankan 
eksistensinya sebagai radio anak muda 
yang memiliki tempat istimewa di hati 
pendengar setianya di Kota Solo ini.
4. Actuating

Actuating merupakan kegiatan 
menggerakkan anggota kelompok yang 
terlibat di dalam suatu organisasi/
perusahaan agar mampu melaksanakan 
tugas sesuai dengan job description yang 
telah ditentukan. Para anggota kelompok 
tersebut wajib mentaati dan mematuhi 

semua peraturan yang berlaku dalam 
perusahaan. Pengarahan dan pemberian 
motivasi terhadap karyawan senantiasa 
dilakukan oleh pihak manajemen atau 
pengelola Solo Radio, supaya para karyawan 
mampu meningkatkan kinerjanya dengan 
memberikan penghargaan apabila 
mereka mencapai prestasi kerja yang 
membanggakan. Selain itu hubungan 
komunikasi yang efektif antara atasan 
dan bawahan dilakukan baik secara tatap-
muka seperti dalam kegiatan makan siang 
bersama dan outbond maupun melalui BBM 
(Blacberry Messager), SMS, telepon atau 
email. Selain kegiatan penyiaran (on air) 
yang rutin dilaksanakan, Solo Radio juga 
aktif menyelenggarakan off air di luar studio, 
seperti sepeda santai, ngabuburit saat bulan 
Ramadhan, dan menggelar Parade Band 
bekerjasama dengan komunitas musik 
Indie di Kota Solo.
5. Controlling

Pengawasan dilakukan untuk 
mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan 
berhasil atau tidak dan dapat diketahui 
sejauh mana tingkat pencapaiannya oleh 
manajemen sebagai pengelola Solo Radio. 
Sejauh ini dapat dikatakan program 
acaranya sudah sesuai dengan rancangan 
atau planning awal. Fungsi pengawasan 
juga telah dijalankan dengan sangat baik, 
apabila General Manager telah menegur 
karyawan yang berbuat kesalahan, tetapi 
ternyata karyawan tersebut masih saja 
tidak merubah sikapnya dan tetap tidak 
mengikuti aturan yang ada di Solo Radio, 
maka Human Resources Development atau 
HRD yang langsung mengambil alih 
tindakan  pengawasan terhadap karyawan 
tersebut. HRD mula-mula memanggil orang 
yang telah melanggar aturan tersebut, diajak 
berbincang untuk mengingatkan kembali 
atas kesalahan-kesalahannya sebelum 
dikeluarkan surat peringatan. Kendala 
yang sering dihadapi manajemen Solo 
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Radio adalah sumber daya manusianya. 
Misalnya saat penjadwalan penyiar sesuai 
karakter atau DJ style masing-masing 
program acara, ternyata tiba-tiba ada salah 
seorang penyiar yang berhalangan hadir. 
Penyiar lain wajib menggantikan posisi 
penyiar yang tidak hadir tersebut, dengan 
resiko gaya dalam membawakan acara pasti 
berbeda meskipun garis besar tata cara atau 
kecakapan penyiaran hampir sama.

Kesimpulan

Manajemen Solo Radio telah 
menjalankan keempat fungsi manajemen, 
yaitu: planning, organizing, actuating, dan 
controlling. Secara keseluruhan proses 
pengelolaan pendengar anak muda 
dilakukan mulai dari semua tahapan 
untuk membidik target pendengar usia 
15-25 tahun. Kegiatannya diawali dari 
perencanaan program dalam satu tahun, 
dengan mengambil tema-tema sesuai 
Hari-hari besar atau peringatan peristiwa 
tertentu pada setiap bulan. Caranya melalui 
produksi Id’s (Identity Station), jingle, 
radio expose, iklan layanan masyarakat 
(PSA –Public Service Announcement), dan 
inserting mengenai informasi-informasi 
khas yang menarik pendengar anak 
muda. Pengorganisasian program acara 
baik on air maupun off air dikawal secara 
ketat untuk menjaga eksistensi Solo Radio 
sebagai radionya anak muda Solo. Proses 
penggerakannya dilakukan melalui 
pendekatan program, isi acara, konten 
siaran, dan gaya siaran interaktif antara 
penyiar dengan pendengar via telepon, 
sms, atau social media (facebook dan tweeter). 
Pengawasan dalam penyiaran dilakukan 
oleh Program Director yang memiliki 
garis koordinasi langsung terhadap para 
penyiar, di bawah pantauan seorang 
General Manager yang mengawasi jalannya 
program siaran secara jarak jauh dengan 
melakukan monitoring siaran radio. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, 
diharapkan Solo Radio mampu meningkat-
kan pengelolaan terhadap pendengar anak 
muda dengan beberapa upaya, diantara-
nya :
1. Mengadakan audisi secara langsung 

terhadap potensi anak-anak muda 
di wilayah Kota Solo dan sekitarnya 
untuk menjadi teens announcer (penyiar 
remaja).

2. Membentuk komuniatas pendengar 
Solo Radio sebagai wadah bagi 
masyarakat, khususnya anak muda 
peng gemarnya.

3. Tetap menjaga konsistensi Solo 
Radio yang memilki segmentasi 
penggemar anak muda, dengan 
terus menumbuhkan kreativitas 
dalam program siaran on air maupun 
kegiatan-kegiatan off air yang menarik 
bagi publik pendengarnya.

4. Tata-kelola manajemen penyiaran 
Solo Radio perlu ditingkatkan dengan 
lebih memperhatikan kebutuhan 
pasar (pendengar anak muda) yang 
terus mengalami dinamika tanpa 
meninggalkan jati diri sebagai penerus 
bangsa yang menjunjung tinggi budaya 
ke-Timur-an.
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Abstract
The development of information and communication technology is able to give birth to new 
media (new media) as a support in the interaction process. The new media is a development 
of the conventional media forms that have been there all along. The emergence of new 
media can not be separated from the presence of the internet as the main support of this 
media. Online media as new media development community in addition be used to meet 
personal needs, but can be used as a medium of information for community groups and 
institutions because of the open nature and characteristics can then be used as a medium 
to show the existence and promotion.
Key words: communications technology, new media, online media

Pendahuluan

Dunia saat ini mengalami perubahan 
dan akan terus berubah. Interaksi manusia 
tidak hanya terbatas pada relasi antar 
manusia secara langsung dan tatap muka. 
Perkembangan teknologi komunikasi 
menjadi salah satu pemicu bergesernya 
tipe komunikasi yang dilakukan 
manusia. Media dalam komunikasi 
menjadi demikian beragam. Beberapa 
puluh tahun lalu, kita masih terpukau 
saat kemunculan televisi yang mampu 
membagi informasi berupa gambar dan 
suara pada saat bersamaan. Sekarang 
perkembangan teknologi demikian pesat 
yang memungkinkan manusia untuk 
berbagi informasi kepada siapa saja dan 
saling melihat lawan bicara melalui media 
internet yang beragam.

Internet merupakan alat yang 
banyak dipakai masyarakat pada saat ini. 

Teknologi komunikasi ini banyak dipakai 
karena dapat digunakan di mana saja, 
kapan saja, oleh siapa saja, dan tentunya 
mudah digunakan. Media internet sangat 
melekat di masyarakat, karena dapat 
berkomunikasi dari dalam negeri hingga 
ke luar negeri dan mengetahui informasi 
di belahan dunia, serta menjalin kerjasama 
untuk mempromosikan suatu produk 
ataupun jasa. Dengan berbagai kelebihan 
dan karakternya, internet menjadi bagian 
penting dalam kehidupan manusia 
modern saat ini. 

Saat teknologi internet dan mobile 
phone makin maju maka media sosial pun 
ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk 
mengakses facebook atau twitter misalnya, 
bisa dilakukan dimana saja dan kapan 
saja hanya dengan menggunakan sebuah 
mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa 
mengakses media sosial mengakibatkan 
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terjadinya fenomena besar terhadap arus 
informasi tidak hanya di negara-negara 
maju, tetapi juga di Indonesia. Karena 
kecepatannya media sosial juga mulai 
tampak menggantikan peranan media 
massa konvensional dalam menyebarkan 
berita-berita.

Pesatnya perkembangan media sosial 
kini dikarenakan semua orang seperti 
bisa memiliki media sendiri. Jika untuk 
memiliki media tradisional seperti televisi, 
radio, atau koran dibutuhkan modal 
yang besar dan tenaga kerja yang banyak, 
maka lain halnya dengan media. Seorang 
pengguna media sosial bisa mengakses 
menggunakan sosial media dengan 
jaringan internet bahkan yang aksesnya 
lambat sekalipun, tanpa biaya besar, 
tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri 
tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna 
sosial media dengan bebas bisa mengedit, 
menambahkan, memodifikasi baik tulisan, 
gambar, video, grafis, dan berbagai model 
content lainnya.

Tinjauan Pustaka

a. Internet

Menurut Lee M dan Carla Johnson 
(2007:382-383), internet juga dirujuk 
sebagai ruang maya atau informasi super 
cepat (information superhigway), dan 
memungkinkan transfer informasi secara 
elektronik. Ini merupakan jaringan global 
dari komputer-komputer yang saling 
terhubungkan dimana satu jaringan yang 
terhubung dengan sebuah jaringan, dari 
ribuan komputer lain, dan terhubungkan 
dengan berbagai jaringan. Tanpa 
tergantung dari sistem operasi jaringan 
yang lain atau komputer pribadi, internet 
menawarkan beberapa mode pertukaran 
informasi :
a. E-mail, merupakan sumber dominan 

lalu lintas dan sarana penyampaian 

yang mudah disesuaikan.
b. World Wide Web (WWW), merupakan 

anjungan multimedia pertama. Pada 
umumnya masyarakat mengetahui 
istilah ini sebagai website. (Misalnya: 
www.facebook.com, www.yahoo. com, 
dan sebagainya).

c. IRC (Internet Relay Chat), merupakan per-
cakapan berbasis teks secara langsung.

b. Media Sosial

Media sosial atau sosial media adalah 
sebuah media untuk bersosialisasi satu 
sama lain dan dilakukan secara online yang 
memungkinkan manusia untuk saling 
berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan 
waktu. Sosial media dapat dikelompokkan 
menjadi beberapa bagian besar yaitu 
(http://unpas.ac.id/pages/apa-itu-sosial-
media/):
1. Sosial Networks, media sosial untuk 

bersosialisasi dan berinteraksi 
(Facebook, Myspace, Hi5, Linked in, Bebo, 
dan sebagainya)

2. Discuss, media sosial yang memfasilitasi 
sekelompok orang untuk melakukan 
obrolan dan diskusi (Google Talk, Yahoo! 
M, Skype, Pho rum, dan sebagainya).

3. Share, media sosial yang memfasilitasi 
kita untuk saling berbagi file, video, music 
(Youtube, Slideshare, Feedback, Flickr, 
Crowdstorm, dan sebagainya)

4. Publish, (Wordpredss, Wikipedia, Blog, 
Wikia, Digg, dan sebagainya).

5. Sosial game, media sosial berupa game 
yang dapat dilakukan atau dimainkan 
bersama-sama (Koongregate, Doof, Pogo, 
Cafe.com, dan sebagainya).

6. MMO (Kartrider, Warcraft, Neopets, 
Conan, dan sebagainya).

7. Virtual worlds (Habbo, Imvu, Starday, dan 
sebagainya).

8. Livecast (Y! Live, Blog tv, Justin tv, Listream 
tv, Livecastr, dan sebagainya)
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9. Livestream (Sosializr, Froendsfreed, 
Sosialthings!, dan sebagainya).

10. Micro blog (Twitter, Plurk, Pownce, 
Ttwirxr, Plazes, Tweetpeek, dan sebagai-
nya).

c. New Media 

New media memiliki konsep cukup 
luas dan perkembangannya pun cukup 
pesat. Dengan perkembangan ini, banyak 
hal turut berubah, seperti kebiasaan, 
pola hidup, hingga cara berkomunikasi. 
Perubahan jelas berdampak positif maupun 
negatif. Ketika teknologi komunikasi 
berkembang, cara orang berkomunikasi 
pun berubah, dan pasti ada efek positif dan 
negatifnya. Positifnya, arus informasi jadi 
lebih mudah, cepat, real time. Negatifnya, 
aktivitas komunikasi ini bahkan cenderung 
meminimalkan komunikasi sosial yang 
bersifat tatap muka baik secara personal 
maupun kelompok. Tanpa disadari 
pengguna sering mengabaikan orang 
lain atau lingkungan sekitar karena sibuk 
dengan aktifitas meng-update, membaca, 
mengomentari atau sekadar melihat status 
melalui gadget yang mereka miliki. New 
media dengan media online dan media 
sosial yang terdapat didalamnya menjadi 
dunia baru yang memberi ruang sosial 
berbeda bagi kehidupan penggunanya.

New media merupakan perkembangan 
dari media-media yang telah digunakan 
manusia. Keberadaan new media 
didasari oleh pemikiran modernis pada 
perkembangan sosial yang dipengaruhi oleh 
perkembangan teknologi yang merubah 
ke arah perkembangan sosial modern. New 
media  hadir dalam beragam bentuk dan 
varian yang dibangun dan disesuaikan  
pada kebutuhan penggunanya. Listen, 
Dovey, Sidding dan Kelly dalam Prabowo 
(2011) mengungkapkan terdapat beberapa 
bentuk hasil produksi dimana terdapat 
perubahan bentuk yang dihasilkan 

dan dimediasikan oleh perkembangan 
teknologi diantaranya:
1. Computer Mediates Communication : 

email, ruang chat, forum komunikasi 
yang di mediasi kan oleh avatar, situs 
jejaring sosial, transmisi gambar/video 
dan suara, the World Wide Web, blog 
dan gadget pintar lain yang memiliki 
fasilitas koneksi komunikasi.

2. New ways of distriuting and 
consuming: dimana teks media yang 
dikarakteristrikan oleh interaksivitas 
dan format hypertekstual seperti The 
World Wide Web, CD, DVD, podchast 
dan beberapa platform dari video game.

3. Vitual “realities”: lingkungan 
yang tersimulasikan dan ruang 
representasional yang kemudian mem-
bentuk dunia baru yang meng adopsi 
dari dunia yang sebenarnya

4. A whole range of transformation and 
dislocations of establihed media: sebagai 
contoh fotografi, animasi, televisi, 
jurnalisme film dan sinema.

Dari beragam bentuk media yang 
disebutkan salah satu bentuk media 
yang membawa perubahan yang sangat 
signifikan dalam perubahan sosial, 
budaya dan pola komunikasi masyarakat 
adalah computer mediated communication 
atau komunikasi yang dimediasikan oleh 
komputer yang perkembangannya sangat 
ditentukan oleh perkembangan internet 
yang kemudian disebut sebagai new media. 

Media sosial memiliki kelebihan 
dibandingkan dengan media konvensional, 
antara lain :
1. Kesederhanaan
 Dalam sebuah produksi media konven-

sional dibutuhkan keterampilan tingkat 
tinggi dan keterampilan marketing 
yang unggul. Sedangkan media sosial 
sangat mudah digunakan, bahkan 
untuk orang tanpa dasar TI pun dapat 
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mengaksesnya, yang dibutuhkan 
hanyalah komputer dan koneksi 
internet.

2. Membangun Hubungan
 Media sosial menawarkan kesempatan 

tak tertandingi untuk berinteraksi 
dengan  pelanggan dan membangun 
hubungan. Perusahaan mendapatkan 
sebuah feedback langsung, ide, 
pengujian dan mengelola layanan 
pelanggan dengan cepat. Tidak 
dengan media tradisional yang 
tidak dapat melakukan hal tersebut, 
media tradisional hanya melakukan 
komunikasi satu arah.

3. Jangkauan Global
 Media tradisional dapat menjangkau 

secara global tetapi tentu saja dengan 
biaya sangat mahal dan memakan 
waktu. Melalui media sosial, 
bisnis dapat mengkomunikasikan 
informasi dalam sekejap, terlepas dari 
lokasi geografis. Media sosial juga 
memungkinkan untuk menyesuaikan 
konten anda untuk setiap segmen 
pasar dan memberikan kesempatan 
bisnis untuk mengirimkan pesan ke 
lebih banyak pengguna.

4. Terukur
 Dengan sistem tracking yang mudah, 

pengiriman pesan dapat terukur, 
sehingga perusahaan langsung dapat 
mengetahui efektifitas promosi. Tidak 
demikian dengan media konvensional 
yang membutuhkan waktu yang lama.

c. Komunikasi Massa

Komunikasi massa (Nurudin, 2007: 
4) adalah komunikasi melalui media 
massa (cetak dan elektronik). Di awal 
perkembangannya saja, komunikasi massa 
berasal dari pengembangan kata media of 
mass communication (media komunikasi 
massa). Media massa atau media saluran 

yang dihasilkan oleh teknologi modern. 
Hal ini perlu ditekankan sebab ada media 
yang bukan media massa yakni media 
tradisional seperti kentongan, angklung, 
gamelan dan lain-lain. Jadi, media massa 
menunjuk pada hasil produk teknologi 
modern sebagai saluran dalam komunikasi 
massa.

Komunikasi massa (mass 
communication), dapat didefinisikan 
sebagai suatu jenis komunikasi yang 
ditujukan kepada sejumlah audiens yang 
tersebar, heterogen, dan anonim melalui 
media massa cetak atau elektronik 
sehingga pesan yang sama dapat diterima 
secara serentak dan sesaat. Menurut 
Mulyana (2007: 83), komunikasi massa 
adalah komunikasi yang menggunakan 
media massa, baik cetak (surat kabar, 
majalah) atau elektronik (radio, televisi), 
berbiaya relatif mahal, yang dikelola 
oleh suatu lembaga atau orang yang 
dilembagakannya, yang ditujukan 
kepada sejumlah besar orang yang 
tersebar dibanyak tempat, anonim, dan 
heterogen.

Definisi komunikasi massa yang paling 
sederhana dikemukakan oleh Bittner, 
(Rakhmat, 2004;1 88) adalah pesan yang 
dikomunikasikan melalui media massa pada 
sejumlah besar orang. Ahli komunikasi 
lainnya, Joseph A. Devito merumuskan 
defenisi komunikasi massa yang 
pada intinya merupakan penjelasan 
tentang pengertian massa serta media 
yang digunakan. Dia mengemukakan 
defenisinya dalam dua bagian yaitu: 
Pertama, komunikasi massa adalah 
komunikasi yang ditujukan kepada 
massa, kepada khalayak yang luar biasa 
banyaknya. Kedua, komunikasi massa 
adalah komunikasi yang disalurkan oleh 
pemancar-pemancar audio atau visual. 
Komunikasi massa barangkali akan lebih 
mudah dan lebih logis didefenisikan 
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menurut bentuknya, televisi, radio, siaran, 
surat kabar, majalah, dan film (Effendy, 
2003: 26).

Tujuan dari komunikasi massa itu 
adalah untuk mempengaruhi orang lain 
dengan menggunakan berbagai media 
yang ada. Semakin berkembangnya ilmu 
pengetahuan, komunikasi massa yang 
hanya dahulu menggunakan media cetak 
ataupun media elektronik, menjadi 
luas dalam memberikan informasi dan 
berkembang menjadi media baru atau new 
media.

Pembahasan

a. Nalar Terminologi

Sebenarnya, Istilah baru dalam 
dunia media adalah “ New Media “. New 
Media diambil dari bahasa Inggris, yang 
secara kasarnya bisa kita artikan sebagai 
media baru. Media yg dimaksud di sini 
adalah perantara atau penghantar dalam 
menyampaikan suatu pesan. Pesan itu 
dapat berupa informasi-informasi paling 
baru yang sedang hangat dibicarakan 
banyak orang. Dengan hanya berpandukan 
mesin pencari seperti Google, pengguna di 
seluruh dunia mempunyai akses Internet 
yang mudah atas bermacam-macam 
informasi. Dibanding dengan buku dan 
perpustakaan, Internet melambangkan 
penyebaran (decentralization) / pengetahuan 
(knowledge) informasi dan data secara 
ekstrim.  Jumlah pengguna Internet yang 
besar dan semakin berkembang, telah 
mewujudkan budaya Internet. Internet 
juga mempunyai pengaruh yang besar 
atas ilmu, dan pandangan dunia.

R.Cahyo Prabowo dalam Kompasiana 
14 Juli 2013 menjelaskan bahwa  media 
online / media baru (new media) pada 
saat ini banyak masyarakat kita sering 
menggunakan media online sebagai tempat 
mencari informasi, jual-beli, interaksi 

dan juga untuk kehidupan sehari-hari. 
Media online / media baru (new media) 
memang masih dalam perbincangan yang 
sangat hangat untuk menemukan teorinya 
dimana letak sesungguhnya media online/ 
media baru (new media) itu sendiri.

Mengapa media online/ media baru 
(new media) sudah termasuk dalam ilmu 
komunikasi massa? karena pesan yang 
disampaikan kepada khalayak luas melalui 
saluran media massa dan menyampaikan 
pesan kepada khalayak dengan cepat, 
akurat,  terlembaga dan media online / 
media baru (new media) pasti punya kantor 
supaya terlembaga. Jangan disamaratakan 
dengan media konvensional, sudah jelas 
berbeda dengan konteksnya antara media 
online/ media baru (new media) dengan 
media konvensional lainnya meskipun 
teorinya komunikasi massa.

Suatu saat nanti pola komunikasi 
manusia di Indonesia akan berubah 
melalui media online / media baru (new 
media) jika manusianya bisa menggunakan 
media online/ media baru (new media) 
selain tatap muka untuk bersosialisasi dan 
kehidupan sehari-hari bisa menggunakan 
media online/ media baru (new media).

b. Dampak Media Sosial

Ada dampak positif dan negatif dari 
kemunculan media baru ini. Dampak 
positif media sosial ini diantaranya:
1. Kita dapat belajar mengembangkan 

keterampilan teknis dan sosial yang 
sangat di butuhkan di zaman digital 
seperti sekarang ini

2. Memperluas jaringan pertemanan
3. Motivasi untuk belajar mengembangkan 

diri melalui  jaringan yang kita jumpai 
secara online.

4. Situs jejaring sosial membuat kita  
menjadi lebih bersahabat, perhatian, 
dan empati.      
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5. Media pertukaran data : dengan 
menggunakan email, newsgroup, ftp 
dan www (world wide web : jaringan 
situs-situs web) para pengguna internet 
di seluruh dunia dapat saling bertukar 
informasi dengan cepat dan murah.

6. Media untuk mencari informasi atau 
data 

7. Kemudahan memperoleh informasi 
8. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis 

dalam bidang perdagangan.

Selain dampak positif , internet juga 
memiliki dampak negative, antara lain : 
1. Mengurangi sifat sosial manusia karena 

cenderung lebih suka berhubungan 
lewat internet daripada bertemu secara 
langsung (face to face).

2. Dari sifat sosial yang berubah dapat 
mengakibatkan perubahan pola 
masyarakat dalam berinteraksi.

3. Kejahatan dunia maya mengalami 
peningkatan 

4. Dapat menimbulkan kecanduan atau 
adiktif  terutama yang menyangkut 
pornografi dan dapat menghabiskan 
uang karena hanya untuk melayani 
kecanduan tersebut

Kesimpulan

Manusia adalah makhluk sosial 
yang tidak dapat lepas dari interaksi 
dan komunikasi sebagai salah satu 
kebutuhannya. Perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi mampu me-
lahirkan media baru (new media) sebagai 
penunjang dalam proses interaksi ter-
sebut. Media baru merupakan bentuk 
pengembangan dari media konvensional 
yang telah ada selama ini. Kemunculan 
media baru tidak dapat dilepaskan dari 
hadirnya internet sebagai penunjang utama 
media ini. Salah satu dampak positif media 
baru ini adalah factor kecepatan penyebaran 

informasi tanpa batas ruang dan waktu
Media online sebagai pengembangan 

media baru selain dipakai masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan pribadi 
namun dapat dimanfaatkan sebagai media 
informasi bagi kelompok masyarakat 
maupun institusi karena sifat dan 
karakteristiknya yang terbuka maka 
dapat dijadikan sebagai media untuk 
memperlihatkan eksistensi dan promosi.
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Pendahuluan

Diantara prinsip pokok yang di-
pedomani kalangan media dalam men-
jalankan kewajiban jurnalismenya adalah 
prinsip independensi. Secara sederhana 
makna independensi ini adalah bebas 
dari intervensi pihak manapun dalam 
menentukan kebijakan lembaga dalam 
pengertian yang lebih khusus terkait 
dengan kemandirian pemberitaan. 

Istilah kemandirian pemberitaan atau 
otonomi pemberitaan di sini khususnya 
merujuk pada kebebasan para jurnalis 
dalam menulis dan mengedit berita serta 
merumuskan kesimpulan berdasarkan 
pendapatnya sendiri atau praktik 
mengutamakan kebenaran menurut 
versinya sendiri ketimbang menurut 
versinya (termasuk pemilik media dimana 

Menakar Praksis Etik Independensi di Keredaksian 
Media Massa

Nuryanto
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract
Press life especially in Indonesia trough try to choose ideal construction. This is try aplicate 
theory and practice of social responbility. That mass media have freedom to publicate 
but it must be followed social responbility to the society. One of serious thing in media 
life is media independence. Media independent is media freedom in political publication 
without intervension from other interest. But in reality, there is media independence have 
dynamics development especially face of mass media history in Indonesia. In reality, there 
are four source as main actor no indepencence of media content such as state, society, 
owner media company and journalist. Interest in information fact is usual reason to do 
intervension to political publication in mass media.
Key words: Mass media, independence, political publication

ia bekerja) (Rivers, Jensen & Peterson, 
2003: 9). Independensi keredaksian ini juga 
berlaku untuk pihak di luar perusahaan 
pers terkait seperti negara, masyarakat 
dan hingga pengiklan.

Urgensi Independensi

Independensi keredaksian menjadi 
diantara ruh utama dalam mengepakkan 
sayap informasi kebenaran. Tanpa adanya 
independensi, media akan kehilangan 
jati diri sebenarnya sebagai salah satu 
tiang penyangga kebenaran informasi 
dalam kehidupan di mata publik. Selain 
akan berhadapan dengan nurani dirinya 
sendiri yang menghendaki kebebasan dan 
obyektifitas, nir-independensi bisa mengoyak 
nilai-nilai profesionalisme yang selayaknya 
dijunjung tinggi setiap awak media. 
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Bill Kovach & Tom Rosenstiel dalam 
bukunya yang terkenal “Sembilan Elemen 
Jurnalisme” (2006: 119 & 233) menyebut 
diantara sembilan elemen jurnalisme 
adalah praktisi jurnalisme harus menjaga 
independensi terhadap sumber berita dan 
praktisi jurnalisme harus diperbolehkan 
mengikuti nurani mereka. Wartawan 
harus tetap independen dari pihak yang 
mereka liput. Hal ini berlaku bahkan pada 
mereka yang bekerja di ranah opini, kritik 
dan komentar. Independensi semangat 
dan pikiran inilah dan bukannya netralitas 
yang harus diperhatikan sungguh-sungguh 
oleh wartawan. Independensi tidak sebatas 
pada ideologi, namun juga independensi 
dari kelas atau status ekonomi, ras, etnis, 
agama dan jender (Ibid, 236).

Setiap wartawan – dari redaksi 
hingga dewan redaksi – harus punya 
rasa etika dan tanggung jawab personal 
– sebuah panduan moral. Terlebih lagi 
mereka mempunyai tanggung jawab 
untuk menyuarakan sekuat-kuatnya 
nurani mereka dan membiarkan yang lain 
melakukan hal yang serupa. Agar hal ini 
terwujud, keterbukaan redaksi adalah hal 
yang penting untuk memenuhi semua 
prinsip (jurnalisme). Hanya di sebuah 
redaksi dimana semua orang bisa membawa 
pandangan mereka yang beragam yang 
mampu menghasilkan berita yang punya 
kesempatan untuk mengantisipasi 
secara akurat dan mencerminkan kian 
beragamnya perspektif. (Ibid, 236).

Nir-independensi media juga bisa 
mem bahayakan kemaslahatan publik karena 
kerentanan efek negatif langsung maupun 
tidak langsung dari ketidakobyektifan berita 
yang ditransformasikan media. Masyarakat 
akan mendapatkan informasi yang kabur 
atau bahkan salah yang berakibat pada 
pembentukan opini publik yang tidak jelas 
dan tidak sebenarnya. Muara terakhir adalah 
bisa mengarah pada tragedi fitnah yang 

notabene diilustrasikan oleh publik bahwa 
fitnah lebih kejam dari pembunuhan.

Nir-independensi media juga ber-
tabrakan dengan fungsi media sendiri 
dalam ragam fungsinya. Harold Lasswell 
(Wright, 1985; Mursito, 2006) menyebut 
sejumlah fungsi pokok media antara lain 
(1) pengawasan lingkungan, (2) korelasi 
antarbagian masyarakat dalam menanggapi 
lingkungan, (3) transmisi warisan sosial 
dari suatu generasi ke generasi berikutnya, 
(4) hiburan. Bagaimana mungkin media 
bisa melakukan pengawasan hingga 
bisa membongkar kasus-kasus korupsi 
seperti yang menggurita di negeri ini jika 
pemberitaannya tidak obyektif ?

Jika dikohesikan dengan regulasi 
positif pun, nir-independensi media 
adalah sesuatu yang fatal posisi 
kekeliruannya. Semua kitab suci apapun 
kenyakinan agamanya mengajarkan amar 
mar’uf nahi munkar (mengajak ke kebaikan 
dan menghindari dari keburukan). Lagi, 
bagaimana mungkin media mampu 
melakukan fungsi tersebut jika isi 
pemberitaannya kabur, tidak berimbang, 
tidak akurat atau bahkan tidak benar 
lantaran ada intervensi dari pihak lain ke 
ranah keredaksian ? Pun demikian prinsip 
independensi media sebagaimana yang 
termuat dalam aturan-aturan positif lain 
yang fokus mengatur kehidupan media di 
negeri ini seperti UU No 40/1999 tentang 
Pers, UU No 32/2002 tentang Penyiaran, 
UU No 11/2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (ITE) serta kode etik 
organisasi-organisasi media.

Aktor	dan	Penyebab	Nir-Independensi

Jika dilihat dari aktor penyebab 
nir-independensi media, setidaknya 
ada empat aktor utama yang berperan 
yaitu (1) Penguasa (pemerintah, 
parlemen, peradilan, narasumber); 
(2) Masyarakat (personal/kelompok/
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lembaga/narasumber); (3) Pemilik 
modal/perusahaan pers (personal atau 
dewan direksi, narasumber); (4) Praktisi 
jurnalisme (jurnalis, awak redaksi)

Dalam aplikasinya di lapangan, nir-
intervensi keredaksian media menyangkut 
banyak hal yang secara garis besar 
menyangkut fakta peristiwa yang bersifat 
(1) Merugikan yaitu segala pemberitaan 
yang dianggap berkonotasi negatif atau 
berdampak negatif atas fakta peristiwa 
tertentu sehingga perlu adanya intervensi 
agar bisa diminimalisasi, tidak terulang 
kembali dan menjadi efek jera bagi media. 
Misalnya jurnalis diancam dianiaya jika 
memberitakan hal tertentu sehingga ia 
tidak jadi menulis beritanya.

(2) Menguntungkan yaitu segala 
pemberitaan yang dianggap berkonotasi 
positif bagi pihak-pihak yang ber-
kepentingan sehingga perlu diitervensi 
se demikian rupa agar berdampak positif 
bagi pihak-pihak terkait seperti konstruksi 
citra positif. Hal ini banyak terjadi pada 
sebagian ranah publikasi iklan. Misalnya 
perubahan lay out pemberitaan oleh pihak 
redaksi lantaran adanya iklan masuk. Atau 
mungkin ada jurnalis menerima amplop 
tertentu dari narasumber sehingga ia 
memberitakan yang baik-baik saja tentang 
narasumber. 

Atau mungkin publikasi pemilik 
perusahaan secara intens oleh media yang 
dimilikinya lantaran dirinya mencalonkan 
diri sebagai kandidat pimpinan Parpol atau 
kiprah tertentu seperti pengalaman Surya 
Paloh dengan media miliknya, Metro TV 
dan Media Indonesia saat pencalonannya 
sebagai salah satu kandidat Ketua Umum 
Golkar tahun 2003 dan saat Surya Paloh 
bergabung dengan Ormas Nasional 
Demokrat (Nasdem). Saat kedua fakta 
peristiwa ini, wajah Surya Paloh relatif 
sering tampil di media yang dimilikinya 
tersebut.

Dalam praktiknya, ada media 
yang tetap kokoh dengan kebijakan 
keredaksiaannya dan ada juga yang 
akhirnya melakukan konstruksi dan atau 
rekonstruksi kebijakan keredaksiannya 
setelah ada intervensi dari pihak-pihak 
yang berkepentingan. Ada banyak alasan 
mengapa misal redaksi bisa diintervensi 
oleh pihak tertentu, namun setidaknya 
adalah pertimbangan keselamatan (jiwa) 
diri, takut, frustasi, ragu-ragu, kurang/
tidak paham nilai-nilai jurnalisme, sebagai 
strategi atau faktor ekonomis seperti 
mendapatkan imbalan tertentu atau agar 
tidak dipecat dari pekerjaan. 

Sementara fakta-fakta peristiwa yang 
bisa memunculkan intervensi terhadap 
kebijakan keredaksiaan bisa berasal 
dari semua bidang (desk) seperti politik, 
ekonomi, hukum, kriminal, agama, 
pendidikan, kebudayaan, dan lainnya. 
Dari aspek geografis, intervensi bisa dari 
kalangan lokal, regional, nasional bahkan 
internasional tergantung pada lingkup isi 
pemberitaannya dan kepentingan pihak-
pihak yang berkepentingan.

Potret Independensi

Meskipun telah ada panduan 
secara langsung maupun tidak langsung 
tentang “hendaknya media menjaga 
independensi keredaksiannya”, namun di 
lapangan mengalami dinamika dan belum 
sepenuhnya teraplikasi dengan optimal. 
Setidaknya potret nir-independensi 
dari aspek historis dapat kita lihat 
dari perjalanan pers Indonesia dari 
prakemerdekaan hingga saat ini :

(1) Era prakemerdekaan (sebelum 
1945) keredaksian pers di Indonesia 
mengalami intervensi kuat dari kaum 
penjajah. Berbagai media pribumi di 
Indonesia pada zaman Belanda mulai 1700-
an hingga 1941 dikendalikan isinya agar 
tidak memberitakan informasi-informasi 
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bernada subversif pada kolonial Belanda. 
Pun pada masa pendudukan Jepang, pers 
Indonesia juga diintervensi keredaksiannya 
agar tidak menginformasikan berita-
berita kemenangan Jepang atas Sekutu 
dan larangan menginformasikan hal-hal 
bersifat subversif. Jika pers menolak, maka 
pembredelan adalah sanksinya.

(2) Era pascakemerdekaan khususnya 
saat Demokrasi Liberal Orde Lama (1949-
1959), nir-independensi terjadi pada 
lingkup internal keredaksian pers terkait. 
Pada masa itu, dominasi golongan/
kelompok/parpol mendominasi sehingga 
berkembang pers partisan. Intervensi 
pada keredaksian masing-masing media 
lebih cenderung dari petinggi golongan/
kelompok/parpol sehingga nyaris bisa 
dikatakan suara media adalah suara 
kelompok tertentu yang tak jarang 
cenderung stereotip pada kelompok lain.

(3) Era Demokrasi Terpimpin Orde 
Lama (1959-1966), nir-independensi 
keredaksian media cenderung dilakukan 
negara atas media-media yang kritis 
bersuara baik independen maupun 
partisan. Media apapun boleh bersuara 
asal tidak bernada kontrarevolusi atas 
kebijakan penguasa. Sanksi berupa sensor 
hingga breidel adalah respons negara bagi 
media manapun yang berani menentang.

(4) Era Demokrasi Orde Baru (1968-
1998), nir-independensi keredaksian 
media Indonesia juga terjadi khususnya 
paska Peristiwa Malari (1974) hingga saat 
tumbangnya Orde Baru. Intervensi negara 
sedemikian kuat kepada semua media 
baik media partisan maupun independen. 
Bukan hanya sensor dan breidel yang 
dilakukan namun juga ancaman sanksi 
penjara adalah sikap pemerintah bagi siapa 
yang menentang. Tak heran, hampir berita 
semua media selalu berkonotasi positif atas 
kebijakan pemerintah meski di sana-sini 
ditemukan berbagai kasus menyedihkan. 

Pemerintah tetap memberikan kebebasan 
bersuara asalkan tidak menyangkut politik 
dan subversif mengingat Orde Baru saat 
berkuasa berparadigma ekonomi sebagai 
panglima.

(4) Era Orde Reformasi (1999 - 
sekarang), nir-independensi keredaksian 
media cenderung berasal dari masyarakat 
dan pemilik modal (perusahaan pers 
terkait). Pasca Orde Baru, media mengalami 
euphoria sehingga tak jarang aplikasinya 
menjadi kebablasan. Berita-berita berbasis 
sensasional, konflik, skandal, seks dan 
mistik marak berkembang yang oleh 
mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI), Prof. Sasa Djuarsa Senjaja (2002) 
dilabeli sebagai “jurnalisme selera rendah”. 

Intervensi masyarakat berasal 
dari kelompok-kelompok masyarakat 
berupa tekanan, ancaman, penganiayaan, 
pembunuhan hingga perusakan agar 
media tidak memberitakan hal-hal yang 
dianggap merugikan mereka. Sementara 
intervensi oleh pemilik perusahaan berupa 
arahan dari pemilik perusahaan agar tidak 
memberitakan hal-hal yang merugikan 
nama baik pemilik perusahaan, perusahaan, 
pengiklan, mitra-mitra strategis lain serta 
mendorong pemberitaan yang positif atas 
kiprah tertentu dari pemilik perusahaan 
baik politis maupun nonpolitis.

Nir-independensi lain yang tampak 
menonjol adalah menguatnya media 
partisan yakni pemilik media menjadi 
bagian dari politik praktis. Sejumlah 
pemilik media seperti Surya Paloh, Harry 
Tanoesudibyo dan Aburizal Bakrie menjadi 
petinggi di partai politik. Surya Paloh yang 
menjadi pemilik Media Group (MetroTV 
dan Koran Media Indonesia) adalah Ketua 
Umum Partai Nasdem. Harry Tanoe 
Sudibyo yang menguasai MNC Group 
(MNCTV, RCTI, Global TV, Koran Sindo) 
adalah petinggi Partai Hanura. Sementara 
Aburizal Bakrie yang menjabat sebagai 
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Ketua Umum Partai Golkar adalah pemilik 
dari TVOne dan ANTV. Nir-independensi 
sangat tampak selama masa kampanye 
pada Pemilu 2014 yang banyak diwarnai 
dengan pemberitaan yang cenderung 
banyak mempositifkan citra pemilik media 
dan partai politik yang diikuitinya.

Mengokohkan Independensi

Mengingat independensi keredaksian 
adalah diantara ruh kehidupan media, 
maka sebaiknya independensi keredaksian 
media makin dikokohkan. Urgensinya 
tidak hanya menyangkut filosofi dan jati 
diri media itu sendiri, namun juga nilai 
efek yang dirasakan publik luas. Untuk itu 
ada beberapa langkah yang bisa dilakukan 
untuk mengoptimalkan pengokohan 
independensi keredaksian media.

(1) Secara eksternal khususnya di tuju-
kan kepada negara dan masyarakat agar me-
ningkatkan pemahaman diri secara kontinu 
akan posisi penting independensi media 
demi supremasi kebenaran dan ke adilan. 
Hal ini bisa dilakukan melalui pe maksimalan 
sosialisasi aturan-aturan yang berlaku 
seperti UU Pers, UU Penyiaran, UU ITE, 
kode etik jurnalistik hingga KUHP. Tanpa 
adanya independensi media, yang akan 
terjadi hanyalah pengekangan ke  bebasan 
bersuara yang notabene kontraproduktif 
bagi pengembangan masya rakat madani di 
era demokrasi saat ini.

(2) Secara internal khususnya 
ditujukan kepada pemilik perusahaan 
pers, pemimpin perusahaan pers atau 
pihak-pihak yang punya akses kuat 
terhadap perusahaan pers terkait agar 
menyadari secara kontinu nilai pentingnya 
independensi media. Nilai efeknya tidak 
hanya bagi filosofi, etika dan nilai-nilai 
jurnalisme itu sendiri yang memang 
mengajarkan praksis independensi media, 
namun juga efek bagi citra perusahaan 
serta kemaslahatan masyarakat.

(3) Bagi kalangan jurnalis adalah 
tetap kokoh dengan hati nuraninya dalam 
menyuarakan kebenaran meskipun 
berhadapan dengan aneka tekanan baik 
halus maupun kasar atau raga miming-
iming menggiurkan dari narasumber 
atau pihak lain. Memang hal ini tidak 
mudah, namun kepada siapa sekarang 
kita berharap untuk menyalurkan aspirasi 
kalau tidak kepada media dimana jurnalis 
sebagai ujung tombaknya.

Jurnalisme memang sebuah profesi. 
Karenanya jurnalis harus bekerja sesuai 
profesi nya dengan segala konsekuensi ideal-
nya. Hanya profesi itu seringkali luluh karena 
persoalan kebutuhan materi dan “invisible 
hand” (tangan tersembunyi) yang mengitari 
jurnalis. Sekarang bagaimana jurnalis 
menyiasati itu demi panggilan nurani-
nya. Jawabannya ada pada nurani jurnalis 
masing-masing bukan terletak pada sesuatu 
yang diucapkan (Nurudin, 2009: 120).

Meminjam istilah pegiat media watch, 
Sirikit Syah, jurnalis harus mengedepankan 
perasaannya juga dalam meliput. Ini 
antara lain yang menciptakan “journalism 
of attachment” (jurnalisme perasaan) dan 
jurnalisme empati seperti yang diterapkan 
para wartawan peliput perang Bosnia dan 
Palestina (2011: 148). 

Untuk itu, upaya-upaya untuk mem-
perbaiki pendidikan kewartawanan me-
nunjuk kan bahwa “profesionalisasi” 
da pat diharapkan semakin meningkat 
dalam lapangan pekerjaan jurnalistik yang 
kemungkinan besar mengarah pada oto-
nomi yang lebih mantap dan kekuatan 
lebih besar untuk menahan tekanan-
tekanan dan pengaruh dari kelompok-
kelompok kepentingan dalam masyarakat 
(Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2009: 
116).

(4) Media, negara dan masyarakat 
hendaknya terus didorong agar 
mengedepankan nilai-nilai jurnalisme yang 
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baik dan benar seperti penggunaan Hak 
Tolak, Hak Jawab, Hak Koreksi dan lainnya 
sekaligus penegakan hukum yang jelas dan 
tegas jika terjadi permasalahan yang masuk 
ke ranah hukum seperti delik pers. Dengan 
demikian akan tercipta relasi yang sehat 
dalam membangun tatanan bermasyarakat 
dan bernegara yang lebih baik dimana 
media menjadi salah satu tiang pokoknya. 
Untuk itu pentingnya media literacy (melek 
media) bagi semua kalangan secara 
kontinu dan profesional. Melek media 
dapat digalakkan melalui praktik-praktik 
jurnalisme positif, pendidikan jurnalisme 
dan penegakan hukum yang tegas dan adil 
di ranah pelanggaran jurnalisme.

Penutup

Kehidupan pers khususnya di negeri 
ini terus berupaya menentukan bentuk 
idealnya yaitu berupaya mengaplikasikan 
praksis tanggung jawab sosial, bahwa media 
memiliki kebebasan dalam publikasinya 
dengan mengindahkan tanggung jawab 
sosial kepada masyarakatnya. Salah satu 
hal krusial dalam kehidupan media adalah 
independensi media yaitu kebebasan media 
menentukan kebijakan keredaksiannya 
tanpa ada dan tanpa boleh diintervensi 
oleh pihak manapun. Namun dalam 
praktiknya, independensi keredaksian 
media mengalami dinamika khususnya 
dalam potret historis pers di negeri ini. 

Dalam praktiknya, setidaknya 
ada empat pihak yang sampai tingkat 
tertentu dianggap sebagai aktor utama 
nir-independensi keredaksian media yaitu 
negara, masyarakat, pemilik perusahaan 
(modal) dan jurnalis (awak redaksi). 
Kepentingan di balik fakta peristiwa 
merugikan dan atau menguntungkan 
adalah alasan general yang biasa digunakan 
sebagai dalih melakukan intervensi. 
Untuk itu pengokohan independensi 
keredaksian media perlu lebih dioptimalkan 

oleh semua pihak yang berkepentingan 
terutama negara, masyarakat, pemilik 
perusahaan di samping awak redaksi 
media terkait. Diantara langkahnya adalah 
sosialisasi kontinu aturan-aturan jurnalistik, 
mendorong penerapan nilai-nilai jurnalisme 
yang baik dan benar serta penegakan 
supremasi hukum yang jelas dan tegas atas 
kasus-kasus yang masuk ranah hukum.

Daftar Pustaka
Kusumaningrat, Hikmat & Kusumaningrat, 

Kusuma. (2009). Jurnalistik Teori dan 
Praktik. Cetakan Keempat. Bandung: 
Remaja Rosdakarya.

Nurudin. (2009). Jurnalisme Masa Kini. 
Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kovach, Bill & Tom Rosenstiel. (2006). 
Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa yang 
Se harusnya Diketahui Wartawan dan 
Diharapkan Publik. Edisi Terjemahan. 
Cetak an Pertama. Jakarta: Yayasan 
Pantau.

Mursito BM. (2006). Memahami Institusi 
Media: Sebuah Pengantar. Cetakan Ke-
1. Surakarta: Lindu Pustaka bekerja 
sama dengan SPIKOM.

Rivers, William L, Jay W Jensen & Thedore 
Peterson. (2003). Media Massa dan 
Masyarakat Modern. Edisi Terjemahan. 
Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada 
Media.

Syah, Sirikit. (2011). Rambu-Rambu 
Jurnalistik Dari Undang-Undang 
hingga Hati Nurani. Cetakan Pertama. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sendjaja, Sasa Djuarsa. (2002). Kebebasan Media 
Massa di Era Reformasi. Makalah Kuliah 
PPs S2 Ilmu Komunikasi. Surakarta: 
Universitas Sebelas Maret (UNS).

UU No. 40/1999 tentang Pers.

UU No. 32/2002 tentang Penyiaran.

UU No. 11/2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (ITE).



Jurnal Komunikasi Massa Vol. 6  No. 1, Januari 2013 105

Syarat-syarat Penulisan Artikel

1. Artikel merupakan hasil refleksi, penelitian, atau kajian analitis terhadap berbagai 
fenomena komunikasi, khususnya komunikasi massa, yang belum pernah dipublikasikan 
di media lain.

2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan panjang tulisan antara 
6.000-8.000 kata, diketik di halaman A4, spasi tunggal, margin atas dan kiri 4 cm, 
margin bawah dan kanan 3 cm, menggunakan font Times New Roman 11 point. Artikel 
dilengkapi dengan abstrak sepanjang 100-150 kata dan 3-5 kata kunci.

3. Artikel memuat: Judul, Nama Penulis, Instansi asal Penulis, Alamat Kontak Penulis 
(termasuk telepon dan email), Abstrak, Kata-kata kunci, Pendahuluan (tanpa anak 
judul), Sub-sub Judul (sesuai kebutuhan), Penutup atau Simpulan, Catatan-catatan dan 
Daftar Kepustakaan.

4. Kata atau istilah asing yang belum diubah menjadi kata/istilah Indonesia atau belum 
menjadi istilah teknis, diketik dengan huruf miring.

5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai endnotes.
6. Kutipan langsung 5 baris atau lebih diketik dengan spasi tunggal dan diberi baris 

baru. Kutipan langsung kurang dari 5 baris dituliskan sebagai sambungan kalimat dan 
dimasukkan dalam teks di antara dua tanda petik. Kutipan tidak langsung (parafrase) 
ditulis tanpa tanda petik.

7. Daftar Kepustakaan diurutkan secara alfabetis, dan hanya memuat literatur yang 
dirujuk dalam artikel. Penulisan referensi menggunakan sistem American Pschycological 
Association (APA)

 Contoh:
 Fakih, M. (1997). .Analisis gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. Holmer-Nadesan, M. (1986). “Organizational Identity and Space 
ofAction”, 17 (1), 1986, hal. 49-81.

8. Penulis diminta menyertakan biodata singkat.
9. Artikel dikirimkan kepada Tim Penyunting dalam bentuk file MicrosoftWord (.doc 

atau .rtf) disimpan dalam disket, CD, USB flashdisk, ataupun sebagai attachment dalam 
e-mail.

10. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah diberitahukan kepada penulis melalui 
surat atau email. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan kepada penulis, 
kecuali atas permintaan penulis.

11. Penulis yang artikelnya dimuat akan menerima ucapan terima kasih berupa nomor 
bukti 3 eksemplar.

12. Artikel dikirimkan ke alamat di bawah ini:

JURNAL KOMUNIKASI MASSA
Prodi.  Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami 36A, Kentingan, Surakarta 57126. Tlp. (0271)632478
Email: r_windya@yahoo.com



106 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 6  No. 1, Januari 2013


