
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian tentang Infotainment masih tergolong langka, namun terdapat beberapa 

judul penelitan yang penulis temukan misalnya Simulasi dan Tabloidisasi Informasi Hiburan 

di Televisi (Santosa, 2005), (juga diterbitkan dalam buku “menelisik lika-liku infotainment di 

media televisi”), Hubungan Tayangan Infotainment "Insert Siang" di Trans TV dengan Sikap 

Ibu-Ibu Rumah Tangga Terhadap Dunia Selebritis (Anggraeni, 2011), dan Persepsi Pemirsa 

tentang Tayangan Infotainment di Televisi (Sukarelawati, 2009). Berbagai penelitian tersebut 

belum ada yang menggunakan metode semiotika sehingga penelitian ini menjadi hal yang 

penting.  

Infotainment menjadi kasus yang menarik beberapa waktu terakhir dengan adanya 

kasus Luna Maya di media elektronik, dan media cetak. Luna Maya dalam situs jejaring 

massa twitter mengatakan bahwa ”Infotainment derajatnya lebh HINA dr pd 

PELACUR,PEMBUNUH!!!!may ur soul burn in hell!!” (www.twitter.com). Pernyataan yang 

dituliskan lewat jejaring sosial tersebut berasal dari kekesalan Luna Maya yang merasa 

urusan privatnya dicampuri oleh pihak infotainment. Saat itu Luna Maya marah karena 

merasa terganggu saat menggendong anak dari ariel “Peterpan”. Luna Maya diadukan ke 

Polda Metro Jaya Kamis (17/12/2009) dengan UU ITE, dan KUHP 

(www.tempointeraktif.com Jum'at, 18 Desember 2009 | 17:53 WIB). 

Infotainment merupakan transformasi dari pencampuran hiburan, dan berita. 

(Syahputra, 2006: 67). Program yang memberikan berita-berita namun dikemas dalam bentuk 

hiburan. Apa yang menjadi bad news sering kali menjadi good news untuk diberikan pada 

publik. Berita tentang perceraian, perselingkuhan yang terjadi pada Krisdayanti, Khrisna 
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Mukti, dll menunjukkan bagaimana infotainment lebih menonjolkan sisi hiburan dibanding 

dengan kualitas berita. Penonjolan berita pribadi demi kepentingan publik merupakan hal 

yang berkontradiksi karena dapat melanggar hak pribadi narasumber.  

Infotainment awalnya berasal dari John Hopkin University (JHU), Baltimore, 

Amerika Serikat (Syahputra, 2006: 65). JHU adalah universitas yang riset kedokterannya 

memiliki jaringan organisasi nirlaba internasional yang bergerak dalam misi kemanusiaan 

meningkatkan kesejahteraan umat manusia melalui berbagai aspek kesehatan. Center of 

Communication Program (CCP) mendukung misi kesehatan JHU untuk mengkomunikasikan 

pesan-pesan yang metodenya secara positif dapat mengubah perilaku. Infotainment 

merupakan salah satu konsep yang dihasilkannya.  

Infotainment juga muncul sebagai bentuk dari upaya kapitalis media dalam 

menciptakan produk budaya. Kapitalisme dalam industri media tersebut telah memberikan 

dampak bagi perkembangan dalam bidang industri budaya. Dominasi kapitalis terlihat dalam 

berbagai program yang dikritik oleh masyarakat karena bersifat tidak mendidik. Dominasi 

kapitalis menghegemoni meskipun khalayak aktif mempunyai interpretasi sendiri atas isi 

program.  

Menurut Ben Bagdikian, kapitalis dalam memperbesar keuntungan ekonomi dengan 

melakukan integrasi vertikal, dan integrasi horizontal (Bagdikian dalam Croteau, dan 

Hoyness, 2000: 41). Sehubungan dengan penelitian ini, masalah kepemilikan media juga 

sempat mencuat di media (www.tempointeraktif.com Senin 17 Desember 2009). Salah satu 

perusahaan media yang telah melakukan integrasi adalah Group PARA yang dimiliki oleh 

Chairul Tanjung. Di bawahnya terdapat televisi yang besar di Indonesia yaitu Trans TV, dan 

Trans 7. Kedua stasiun ini sangat gencar dalam memproduksi acara-acara sendiri. Hampir di 

setiap acara/program yang disiarkan dari pagi sampai malam diproduksi sendiri. Mereka 
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menampilkan artis-artis yang berpenampilan menarik. Hal ini bertujuan agar menarik 

khalayak. 

Karena mendasarkan pada keuntungan ekonomi tidak jarang produk budaya yang 

diproduksi tidak memenuhi standar etika media. Berbagai kontroversi seputar tayangan 

media terjadi disampaikan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Program-program acara dinilai 

membodohi masyarakat. Selain itu, ada kecenderungan media menonjolkan realitas 

psikologis. Program tayangan Empat Mata, dan Curhat dengan Anjasmara merupakan 

contoh program yang menimbulkan kontroversi. (http://www.kpi.go.id/).  

Kemunculan kontradiksi infotainment sebagai produk ekonomi belaka, dan produk 

hegemoni dari kapitalisme menunjukkan hubungan antara analisis ekonomi dengan kajian 

budaya, meskipun keduanya mempunyai konteks masing-masing (Barker, 2000: 52). Pada 

satu sisi infotainment diharamkan tetapi pada sisi lain rating tetap tinggi (http://www.harian-

global.com). Analisis ekonomi politik, dan kajian budaya sama-sama memberikan respon 

atas kapitalisme. Infotainment, dan program hiburan berjenis lainnya merupakan sebuah 

produk budaya yang dihasilkan industri budaya. Dalam konteks kajian budaya, produk 

budaya tersebut direspon secara berbeda oleh semua elemen yang melakukan proses 

konsumsi. Penekanan yang penulis sampaikan bahwa banyak pihak yang merasa dampak 

negatif dari tayangan media. Pihak tersebut seperti KPI, masyarakat, organisasi keagamaan, 

dll. 

Permasahan Luna Maya dengan infotainment pada awal pembicaraan menunjukkan 

bahwa konflik ternyata juga terjadi pada subjek yang selama ini bersifat mutualisme yaitu 

selebriti, dan media. Hubungan mutualisme tersebut berubah menjadi hubungan persaingan 

yang diwarnai dengan melodrama antara pihak wartawan, dan pihak Luna Maya. Terdapat 

pandangan pihak lain (masyarakat), misalnya dukungan terhadap selebriti tersebut melalui 
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situs jejaring sosial (http://showbiz.vivanews.com). Beberapa kelompok di dalam situs 

facebook yang membela Luna Maya misalnya: 

1. Revesi UU ITE Psl 27 Ayat 3 Saat Ini Juga: Dukung Luna Maya 

2. Dukung Luna Maya, STOP INFOTAINMEN GOSIP 

3. Gerakan 1.000.000 Facebookers Cinta Luna Maya 

4. 1.000.000 Facebooker Dukung Luna Maya 

5. Dukung Luna Maya untuk Media yang Lebih Baik 

6. Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Luna Maya Lawan Infotainment 

7. Dan masih 18 gerakan lagi. 

Pihak infotainment dalam kasus ini kalah (http://entertainment.kompas.com) 

Meskipun kasus tersebut dimenangkan oleh Luna Maya, tetapi terdapat persoalan mendasar 

yang menjadi kontroversi yaitu mengenai boleh-tidaknya tayangan infotainment bagi 

masyarakat. Tayangan infotainment masih mempunyai rating tinggi, dan dikatakan masih 

digemari (http://www.harian-global.com). Menurut Marketing Public Relations Trans TV, A. 

Hadiansyah Lubis bahwa rating Insert Selebritis mempunyai share 13,5 persen.  

Selebritis memang menjadi daya tarik untuk dikomodifikasi. Menurut wikipedia, 

selebriti berasal dari bahasa Inggris, celebrity yang berarti pesohor atau orang terkenal karena 

terlalu dekatnya dengan dunia pemberitaan (pers). Tidak hanya di Indonesia, menurut 

Croteau, dan Hoyness bahwa kapitalisme membuat program-program berita ekonomi politik 

tergeser karena berita-berita selebritis Hollywood (Croteau dan Hoyness, 2000: 47). 

Kehidupan selebritis menjadi kontroversi di sisi lain, tetapi selebritis dapat dipandang juga 

sebagai kekuatan yang kuat dalam industri budaya. Tampilan fisik, dan gaya hidup selebritis 

menunjukkan keenakan hidup karena penghasilan yang tinggi. Kehidupan selebritis yang 

glamor, dan menjadi figur publik menyebabkan tidak sedikit orang mencoba ingin menjadi 
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selebritis (Indonesian Idol, AFI, Dream Band, Film Casting). Penelitian di Singapura (hasil 

lebih signifikan daripada di China atau India) terhadap anak-anak remaja menunjukkan 

adanya hubungan postitif antara pemujaan selebritis terhadap nilai materialistis, dan 

penghargaan diri sendiri (Stella Chia dan Yip Ling Poo, 2009: 14-22).  

Alasan utama mengapa bintang-bintang (stars) sangat terlihat, dan seperti 

mendominasi media massa kita karena produksi ”hits”-yang berasal dari bintang-bintang, dan 

penciptaan bintang baru- adalah tujuan ekonomi sebagai organisasi media massa (Croteau, 

dan Hoyness, 2000: 151). Infotainment memiliki kepentingan ekonomi dibalik fungsi 

normatif untuk memberikan informasi kehidupan yang mungkin memang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Media massa menggunakan beberapa prinsip seperti keterkenalan, dan 

kebintangan, memperlihatkan tentang betapa pentingnya bintang-bintang pada industri media. 

Meskipun demikian, bagaimana menciptakan ”hits” sulit diprediksi karena dibutuhkan 

kredibilitas/reputasi dari program. Dengan kata lain menurut Croteau, dan Hoynes bahwa 

pengaruh perusahaan media, dan bintang-bintang saling mempengaruhi, tetapi dengan 

proporsi pengaruh khalayak yang lebih kecil.  

Fakta mencengangkan yang penulis temukan mengenai kontradiksi infotainment 

adalah kasus penyerempetan mobil milik artis Sarah Ashari oleh pekerja infotainment yang 

memburu informasi (http://vibizdaily.com/ 21 Desember 2009). Tamara Bleszinky yang 

melarikan diri karena dikejar puluhan pekerja infotainment yang ingin mengorek seputar 

informasi pribadinya (www.info-artis.com). Selain itu, artis Dewi Sandra menyewa 

bodyguard untuk melindungi dirinya dari wartawan infotainment yang berusaha mengorek 

informasi tentang pernikahannya dengan Glenn Fredly 

(http://www.kapanlagi.com/h/0000110116.html Selasa, 4 April 2006). Hal yang paling 

menarik adalah saat komedian Parto memberikan tembakan peringatan ke udara untuk 
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membubarkan pekerja infotainment yang memaksa dirinya memberikan keterangan seputar 

kehidupan pribadinya (http://www.kapanlagi.com/ Selasa, 24 Agustus 2004).  

Bahasa kamera sebagai teks yang merepresentasikan pesan yang ingin disampaikan. 

Ketika kecantikan artis diarahkan dengan berpakaian seksi ditangkap menggunakan kamera, 

hal ini membawa arti seksualitas. Seksualitas menjadi komoditas yang penting untuk 

diperdagangkan sebagai bagian dari produksi khalayak konsumen. Hal ini tentu akan 

mempengaruhi secara kontemporer tentang konsep cantik.  

Konsep kecantikan mengalami perubahan penekanan secara kontemporer diantara 

pengertian kecantikan dari luar, dan pengertian kecantikan dari dalam. Dalam sebuah talk 

show ”You Can Change Anything” tanggal 18 Juli 2009 di Gereja Alfa Omega Semarang 

(promosi buku You Can Change Anything (Fransiska, 2006)), seorang mantan Putri Indonesia 

Imelda Fransiska menceritakan tentang bagaimana dia menolak untuk menjadi presenter 

karena disuruh berpakaian seksi (rok mini). Banyaknya tawaran untuk menjadi presenter 

ditolaknya, dan pada saat tulisan ini disusun ia menjadi presenter Sesame Street di salah satu 

stasiun televisi milik Group PARA. Menurutnya kecantikan tidak hanya diukur secara fisik, 

tetapi sejarah dari seseorang yang membuat diri hebat. 

Insert Selebritis merupakan program tayangan milik Trans TV. Program ini 

mengalami duplikasi misalnya Insert Pagi, Insert Siang, Insert Sore, dan Insert Investigasi. 

Duplikasi merupakan hasil dari proses yang tidak bisa dilepaskan dari kapitalisme media. Di 

antara infotainment yang lain, program ini lebih banyak memberikan tempat bagi komentar 

pedas presenternya sehingga hal ini juga lebih banyak menampilkan gambar presenter yang 

menggunakan pakaian seksi serta menonjolkan berita tentang kehidupan pribadi selebritis.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan. Penelitian ini berada di tingkat/level media tentang pesan yang memiliki makna 

tertentu. Pesan media selalu bersifat tidak bebas nilai (value laden) karena terdapat 

kepentingan kapitalis media. Penelitian kualitatif yang digunakan ini mencoba melakukan 

interpretasi teks media sehingga antara peneliti dengan yang diteliti tidak berjarak. Gambar 

visual (teks gambar) pada video tape mengandung pesan tertentu yang ditunjukkan dengan 

cara kamera menonjolkan objek tertentu. Selain gambar visual, terdapat teks naratif yang ada 

pada backsound atau suara presenter/reporter/pengisi berita. Nilai-nilai kontradiktif yang ada 

pada teks media tersebut terwujud tidak hanya pada presenter program wanita tetapi juga 

pada berita yang merepresentasikan wanita. Selain format program dengan sarana prasarana 

(host, cara penyampaian berita, pakaian, pernak-pernik, efek, dll) isi dari berita infotainment 

yang kontradiktif karena menyangkut permasalahan publik-privat. Berbagai bahasa kamera 

pada wanita dalam video tayangan Insert menunjukkan makna ideologi tertentu sehingga 

penelitian ini akan melakukan analisis bagaimana isi pesan melalui teks media secara 

eksplisit, dan implisit yang memaparkan ideologi tertentu. Ideologi tersebut merupakan hasil 

dari kumpulan naratif makna konotasi, dan mitos. Nilai-nilai ini terlihat baik pada teks 

gambar pada host, dan juga isi berita infotainment.  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan representasi teks, yaitu gambar berdasarkan bahasa kamera, 

dan narasi pada tayangan infotainment yang bersifat voyeuristik yaitu pada level 

pertama, kedua (konotasi), dan ketiga (ideologi, mitos).  

2. Untuk menerapkan konsep voyeurism pada teks berita Infotainment. 
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1.4 Signifikasi Penelitian 

Penelitian ini signifikan untuk dilakukan karena berkaitan dengan kemanfaatan dalam 

hal:  

1.4.1 Signifikasi Teoritis 

Penelitian ini menjelaskan konsep voyeurism pada teks media yang terdapat pada 

infotainment. Tawaran perluasan interpretasi pada teori psikoanalisis Mulvey, yaitu 

bagaimana voyeurism diterapkan tidak hanya dalam melihat wanita sebagai obyek tetapi 

penerapan voyeurism dalam melihat informasi pribadi orang lain. Sebagaimana kebanyakan 

khalayak Insert Selebritis adalah wanita, penelitian ini menjelaskan bagaimana khalayak 

wanita dapat menikmati isi program. Penelitian ini juga dapat menjelaskan tentang adanya 

bagaimana campuran perspektif teori postmodern dengan perspektif modern, serta perspektif 

tradisional. Berbagai manfaat teoritis ini tentu sangat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu 

Komunikasi (Konsentrasi Kebijakan Media). 

1.4.2 Signifikasi Sosial 

Dengan menggunakan persepektif konstruktivisme kritis penelitian ini akan 

membongkar bagaimana teks media memproduksi makna yang penuh dengan ideologi. 

Sebagaimana menggunakan perpektif kritis, hasil penelitian ini dapat mempunyai kekuatan 

emansipatoris karena peneliti tidak memiliki jarak dengan subyek penelitian. Sisi 

emansipatoris ada saat membongkar ketidaksadaran yang ada pada teks sehingga masuk 

dalam alam sadar kita. Pembongkaran kepentingan yang disampaikan dalam teks akan 

bermanfaat bagi pihak yang telah dimarginalisasi terutama wanita.  Persoalan identitas tidak 

hanya menjawab mengenai permasalahan media, tetapi menyangkut seluruh kehidupan 

ekonomi, sosial, dan politik. Hasil dari penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai 

masukan pada pihak media untuk dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. Masukan tidak 
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dapat hanya disampaikan pada pihak media tetapi juga masyarakat sebagai kelompok yang 

harus dibela. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

sebagai khalayak aktif agar semakin menambah pilihan interpretasi makna. 

1.5 Kerangka Berpikir 

Pengetahuan merupakan hasil konstruksi dari individu, dan dapat ditransfer kepada 

individu lain. Menurut Hall, pendekatan konstruktivisme memberi penekanan pada 

pentingnya bahasa bahwa sistem bahasa yang menyampaikan makna (Hall, 1997: 25). 

Namun demikian penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme kritis. Konstruksi 

pihak berkuasa dalam mengkonstruksi permasalahan sosial. Meminjam teori marxis, 

penganut konstruktivisme kritis mengatakan tentang bagaimana berbagai masalah sosial 

dikonstruksi, dipikirkan, dan dipresentasi pada publik dengan lebih menekankan pada sudut 

padang elit daripada pandangan mainstream, dan mengorbankan orang-orang kecil (Heiner, 

2006: 10). Media massa dalam penelitian ini adalah infotainment yang berusaha melakukan 

konstruksi sosial melalui bahasa audiovisual yang dihasilkan. Melalui bahasa kamera, dan 

bahasa suara, konstruksi diimplementasikan dalam sistem tanda yang ada pada tayangan 

tersebut. Dalam sebuah tayangan infotainment pasti terdapat bagian (pesan) yang ditonjolkan, 

dan juga ada bagian (pesan) yang kurang ditonjolkan. 

Kamera menjadi bahasa penting dalam sebuah program televisi karena memiliki sifat 

visual. Setiap cara kamera menampilkan obyek gambar, memiliki arti tertentu. Bermacam-

macam bahasa kamera itu adalah (Naratama, 2004: 73-78). Extreme Long shot, Very Long 

Shot, Long Shot, Medium Long Shot, Medium Shot, Medium Close Up, Close Up, Big Close 

UP, Ektreem Close Up 
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1. Extreem Long Shot adalah gambar yang sangat jauh, panjang, luas, dan 

berdimensi lebar. Gambar ini untuk menunjukkan situasi awalan dengan tujuan memberikan 

perkenalan sebuah adegan lebih daripada perkenalan orang. 

2. Very Long Shot (VLS) adalah gambar lebar tetapi untuk membangun karakter 

dalam sebuah pemandangan. 

3. Long Shot (LS) adalah gambar manusia seutuhnya dari ujung sepatu sampai 

ujung rambut. Pada program dengan single kamera, gambar ini sering dipakai untuk adegan 

pembukaan. Tujuannya untuk mengantarkan mata penonton pada keleluasaan.  

4. Medium Long Shot (MLS) adalah gambar dengan sudut-sudut kreatif (bebas) 

sebagai transisi gambar. Tujuannya untuk memperkaya keindahan gambar. 

5. Medium Shot (MS) adalah gambar dari tangan ke kepala. MS sering dipakai 

untuk wawancara agar penonton dapat melihat ekspresi, dan emosi yang berlangsung. 

6. Middle Close Up (MCU) adalah gambar seperti “potret setengah badan” 

dengan latar belakang masih terlihat. Tujuannya untuk menunjukkan profil dari obyek yang 

direkam. 

7. Close Up (CU) adalah gambar dari muka ke kepala/gambar yang berfokus 

pada wajah. Tujuannya untuk menggambarkan emosi, dan reaksi seseorang dalam sebuah 

adegan misalnya perasaan marah, sedih, kagum, kaget, dll. 

8. Big Close Up (BCU) adalah gambar yang lebih tajam dari close up untuk 

menunjukkan ekspresi secara lebih kelihatan misalnya reaksi penonton yang larut dalam talk 

show atau teks gambar pada gambar wajah di dalam film horor. 
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9. Ektreem Close Up (ECU) adalah gambar yang menunjukkan kedekatan, dan 

ketajaman pada satu obyek misalnya tembakan gambar pada mata atau alis saja. ECU 

digunakan pada video musik sebagai transisi gambar atau program instruksional. 

Dalam menganalisis gambar visual, bahasa kamera juga mendapatkan perhatian 

karena merupakan bahasa baru dimana penonton dapat belajar dulu sebelum mereka dapat 

memahami pesannya (Noth, 1990: 464). Menurut Esta de Fozard, dan John Ribber, Bahasa 

kamera meliputi pergerakan kamera (Crane, Jib, Pan, Tilt, Track Dolly, zoom); tembakan 

kamera (close up, extreme close up, mid shot, wide shot); terminologi naratif kamera (camera 

finds, cut to, enter frame left or right, establishing shot, hold, insert or cut away, montage or 

series of cut, point of view, pull back to reveal, reverse angle, stock shot, tracking or panning 

shot. Two shot, various angle); visual kamera (dissolve or mix, fade in, fade out, frezze 

frame); perlengkapan-perlengkapan narative (flash back, dream sequence) (Fozard dan 

Ribber, 2005: 125-129). 

Mengenai bahasa visual film, Barthes mengatakan bahwa tanda film merupakan 

kesatuan antara signifiers, dan signified (Barthes dalam Noth, 1990: 466). Dalam 

interpretasinya, filmic signifiers bukanlah tampilan gambar, tetapi lebih kepada representasi 

film seperti aktor, kostum, set, landscape, gestur, dan musik. Mengenai signified, Barthes 

menjelaskan mengenai “jarak dekat”. Dia membedakan antara filmic expression, dan filmic 

signification/signalization yaitu terletak pada kedekatan antara signifiers, dan signified. 

Ekspresi film adalah realitas (ditemukan atau tidak) disampaikan kepada para penonton. 

Filmic Signification adalah realitas yang penonton pahami sebagai kejadian-kejadian yang 

terjadi di luar scene film. 

Pendekatan konstruktivisme kritis berasal dari dua teori, yaitu teori konflik, dan 

interaksionisme simbolik (Heiner, 2006: 7). Teori konflik berasal dari pemikiran Marx, dan 
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interaksionisme simbolik berasal dari pemikiran Mead. Teori konflik mengatakan tentang 

adanya ketimpangan yang terjadi di antara semua kelompok. Teori Marx awalnya 

menekankan adanya ketimpangan oleh ekploitasi kelompok borjuis terhadap kelompok 

proletar karena latar belakang tulisan Marx ialah masa Revolusi Industri. Pihak yang 

berkuasa cenderung untuk mempertahankan status quo. Kemudian penganut teori marxian 

menunjukkan kritiknya pada kapitalis yang mampu menguasai bagaimana cara orang 

berpikir. Teori interaksionisme simbolik menekankan tentang pentingnya interpretasi orang 

terhadap masalah sosial. Sebuah kejadian sosial, bahasa yang sama akan secara kritis 

diinterpretasi secara berbeda menurut pengalaman masing-masing orang. Selain itu, 

stratifikasi sosial juga akan berpengaruh terhadap interpretasi. Kesamaan stratifikasi suatu 

kelompok cenderung lebih membuat pendapat yang sama. 

Sebagaimana menggunakan teori kritis, maka berbagai teori yang digunakan pun 

dapat dikatakan mempunyai paradigma kritis. Teori kritis bertujuan memberikan pencerahan 

dengan cara mengeneralisasi berdasarkan kesamaan (Guba dan Lincoln dalam Denzin dan 

Lincoln, 2005: 194). Sisi emansitoris yaitu pembelaan wanita digunakan dengan teori feminis 

yang perkembanganya bersifat interdisipliner (Squire, 1999: 14) sehingga penulis 

menggunakan teori psikoanalisa Mulvey, teori Semiotika Fiske yang mengambil pemikiran 

Barthes, teori Marx, dan bahkan Habermas tentang diskursus yang kesemuanya bersifat kritis.  

Teori dalam satu cabang ilmu pengetahuan menjadi tumpang tindih dengan cabang ilmu 

pengetahuan yang lain misalnya psikologi, teori literatur, teori film, sosiologi, dan filosopi. 

Habermas memandang teori Psikoanalisis dalam kaitan sebagai teori kritis yang mengandung 

sisi emansipatoris karena menguak ketidaksadaran subyek (Habermas dalam Hardiman, 

2009: 66). 
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1.5.1. Representasi Wanita 

Media massa tidak sekadar menyampaikan realita sebagaimana adanya tetapi 

membentuk realita itu sesuai dengan kemauannya. Media massa dikatakan sebagai kamera, 

dan bukan sebagai cermin (Croteau dan Hoyness, 2000: 193). Apa yang terdapat dalam isi 

media lebih sering merupakan ketidaksetaraan sosial seperti ras, kelas, dan gender yang ada 

di masyarakat. Wanita sering mengalami ketidaksetaraan ketika media massa 

merepresentasikan baik sebagai individu maupun kelompok subordinat dari laki-laki.  

Terdapat ambiguitas dalam representasi wanita karena pada satu sisi media 

memberikan peluang bagi wanita untuk tampil pada ruang publik, tetapi pada sisi lain juga 

membuat wanita direpresentasikan secara tidak berimbang. Mengenai hal ini terdapat 

beberapa arti dari isi media (Croteau dan Hoyness, 2000: 196): 

1. Isi sebagai refleksi produser: kepentingan produser yang menentukan 

bagaimana representasi isi media. 

2. Isi sebagai refleksi dari pilihan khalayak: prinsip ”berikan orang apa yang 

mereka inginkan” mengatakan mengenai orang menginginkan apa yang 

mereka inginkan. Hal ini berdampak pada isi media yang menuruti 

kepentingan khalayak. 

3. Isi sebagai refleksi masyarakat general: isi media terbentuk tidak hanya oleh 

kepentingan khalayak tetapi oleh karena norma, nilai, dan kepentingan sosial. 

Hal yang berada dalam konteks sosial ini berada di luar isi media. 

4. Isi sebagai pengaruh terhadap khalayak: berkebalikan dari nomor satu sampai 

tiga, isi media yang menjadi pengaruh atas khalayak. 

5. Isi sebagai teks tertutup-sendiri: isi media bersifat otonom, dan tidak berusaha 

dihubungkan dengan faktor yang berada di luar. 

 13 



Berbagai pandangan tentang isi media tersebut akan dipakai berdasarkan kegunaan 

penelitian sehingga konstruksi wanita dalam isi media isi terpahami. Konstruksi media 

dipengaruhi oleh kompleksitas hubungan faktor dalam, dan faktor luar. Faktor-faktor tersebut 

saling mempengaruhi. Meskipun demikian, hal yang akan ditunjukkan dalam penelitian ini 

terbatas pada bagaimana teks media sehingga memiliki keterbatasan dalam menjelaskan 

pengaruh langsung proses produksi. 

Menurut Hall, representasi merupakan produksi makna dari konsep-konsep dalam 

pikiran kita (Hall, 1997: 17). Konsep, dan bahasa menjadi dua macam sistem representasi 

dalam memahami tanda-tanda, dan citra-citra. Seperangkat konsep atau representasi mental 

menghubungkan sejenis obyek-obyek, orang-orang, dan kejadian-kejadian dalam suatu 

sistem representasi pertama. Seperangkat konsep dapat diartikan berdasarkan sistem 

klasifikasi sehingga dapat dihubungkan secara kompleks (dibedakan/disamakan/sebab-

akibat/rangkaian) antara konsep satu dengan konsep yang lain. Selanjutnya serangkaian 

konsep tersebut juga dipengaruhi oleh proses kita membagikan makna-makna, dan peta 

konsep sehingga dunia diinterpretasikan dengan cara yang sama.  

Sebagai sistem representasi kedua, bahasa memungkinkan kita merepresentasikan, 

dan mempertukarkan makna-makna, dan konsep-konsep. Konstruksi makna terdapat pada 

bahasa. Bahasa yang dipakai di sini adalah sebuah konsep yang luas, dan menyeluruh. 

Sebuah konsep umum tanda untuk menunjukkan berbagai obyek yaitu kata-kata, suara-suara, 

dan citra-citra. Konsep umum tanda ini mengingatkan pada pemikiran Barthes tentang 

metabahasa yang terdapat konsep global tanda/istilah total untuk memperlakukan secara sama 

terhadap tulisan, dan gambar. Wanita ketika direpresentasikan oleh media massa bukan lagi 

menjadi wanita secara fisik, tetapi dengan pendekatan semiotika maka wanita tersebut hanya 

menjadi konsep kompleks dalam bahasa. Makin bertambah kompleks ketika 

menginterpretasikan konsep persamaan derajat wanita. Proses yang hubungan antara benda-
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benda, konsep-konsep, dan tanda-tanda secara bersama-sama disebut sebagai representasi 

(Hall, 1997: 19). 

Makna bukanlah obyek atau benda itu sendiri tetapi kita yang memastikan makna 

tersebut dengan kuat sehingga hal ini menjadi natural. Dalam sistem representasi terdapat 

kode yang membangun hubungan di antara sistem konseptual, dan sistem bahasa. Meskipun 

hubungan antara makna, dan benda itu sendiri tidak pernah jelas, melalui kesamaan budaya 

kita membagikan peta konsep sehingga dapat menuliskan atau mengartikan sebuah makna 

yang sama. Hubungan kabur tetapi berusaha dipastikan tersebut karena peran kode 

memastikan hubungan-hubungan di antara konsep-konsep, dan tanda-tanda. Menurut Hall, 

kode merupakan hasil dari sebuah kesepakatan sosial. Karena merupakan produk budaya 

maka makna tidak pernah selesai untuk dipastikan. 

Konsep representasi menjadi penting pada penelitian ini karena untuk menunjukkan 

bagaimana makna dikonstruksi (Hall. 1997: 24-25) dalam proses yang terus-menerus (Hall, 

1997: 61) dalam bahasa. Karena merupakan proses yang terjadi terus-menerus, makna tidak 

merupakan makna yang pasti/tetap tetapi melalui bahasa dibentuk sehingga kita tidak bisa 

membentuk seenak hati. Relita di dunia nyata direpresentasikan dalam bentukan dalam tanda. 

Selain itu, makna, dan tanda ini bukan dibentuk dari dunia material yang memang ada, tetapi 

dari sistem reprentasional seperti sistem konsep budaya, dan bahasa (Hall, 1997: 25). Tanda-

tanda yang terdapat dalam gambar pada tayangan infotainment mengandung makna yang 

diartikan menurut budaya. Penggunaan pendekatan semiotika berimplikasi bahwa bahasa 

yang digunakan sebagai wilayah dari tanda itu berfungsi sebagai representator adalah bahasa 

yang bersifat statis/tertutup. 
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1.5.2 Ketidakberpihakan Terhadap Wanita 

Wanita mengalami kekerasan baik di ruang publik maupun privat. Hal ini muncul dari 

pemikiran feminisme radikal kultural terhadap pornografi (Tong, 2006: 98). Kekerasan 

wanita di tempat kerja publik merupakan hal sama yang terjadi di tempat tidur. Wanita 

ditempatkan sebagai mahluk yang termarginalisasikan. Mereka ditempatkan sebagai obyek, 

misalnya pembantu, penolong, dan perawat. Hal ini terjadi karena pergeseran fungsi tubuh 

wanita secara biologis/organis, dan reproduktif ke arah fungsi ekonomi politik khususnya 

tanda (Armando, dkk, 1998: xiv). Tubuh wanita dimuati dengan makna simbolik dengan 

berbagai penampilan, gaya, sikap untuk menjadikan tubuh itu sebagai obyek fetism (dipuja, 

dan dilecehkan). Semua bagian tubuh wanita menjadi sumber daya yang dikomodifikasi 

untuk kepentingan ekonomi. Komodifikasi tubuh wanita pada iklan, misalnya terlihat dari 

iklan produk untuk semua bagian tubuh wanita dari bagian yang terlihat sampai bagian yang 

seharusnya tidak boleh dilihat secara umum. Wanita menjadi obyek tontonan televisi nasional 

(Ahmad Z.A., dalam Armando, dkk, 1998: 239) karena alasan biologis semata. Tidak salah 

jika artis wanita eurasia secara implisit diutamakan dalam pemilihan peran agar memuaskan 

penonton pria, membuat mereka menikmati citra tubuh wanita dari ras penjajah (Saraswati S. 

, dalam Armando, dkk, 1998: 248).  

Dominasi patriarki pada gambar hidup terlihat pada film-film, dan sinetron Indonesia 

(Sita A. P. dalam Armando, dkk, 1998: 223). Karena gambar hidup digunakan agar luasnya 

batasan bentuk tayangan, infotainment di sini juga merupakan salah satu bentuk dari media 

yang merepresentasiakan wanita. Representasi wanita menurut Sita terjadi ketika penampilan 

wanita dipindahkan dari yang aktual ke layar lebar. Proses ini disebut konotasi yang didasari 

oleh mitos. Keberadaan wanita telah digantikan dengan konotasi-konotasi yang mengandung 

kebutuhan patriarki.  
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Hal yang menarik adalah bahwa ternyata wanita sendiri menempati 

konsumen/penonton terbanyak dari televisi (Akhmad Z. A. dalam Armando, dkk, 1998: 237). 

Mereka juga yang menjadi penikmat atas/dari budaya patriarki media. Selain itu, wanita 

menjadi subyek, dan obyek televisi. Mereka yang menjadi subyek asumsinya adalah orang 

yang aktif, dan kreatif dalam bidang media, misalnya presenter, artis, atau bahkan juga tim 

produksi. Wanita yang menjadi obyek sebaliknya adalah mereka yang menjadi obyek atas 

kenikmatan biologis bagi keuntungan kapitalis. Namun menurut penulis pembagian sebagai 

obyek, dan subyek sangat kontradiktif karena konstruksi wanita melalui representasi wanita 

dalam media sering kali mengasumsikan adanya ketidaksadaran akan struktur patriarki 

sehingga mereka yang aktif dapat saja larut dalam budaya yang bersifat seksis. Di bawah ini 

akan dijelaskan mengenai posisi wanita serta keterkaitan dengan media yaitu pada gambar 

bergerak. 

Dalam produksi, dan reproduksi berita, perusahaan media menggunakan prinsip nilai-

nilai berita yang mendiskriminasikan wanita. Tujuan pelaksanaan prinsip nilai berita tersebut 

ialah untuk menyenangkan keinginan khalayak sebagai konsumen. Dalam membuat berita 

pemerkosaan agar terlihat penting, jurnalis melebihkan isi berita. Wanita tersebut 

sesungguhnya tidak hanya mengalami kekerasan pemerkosaan fisik seperti yang diberitakan, 

tetapi juga mengalaminya secara psikis oleh wartawan, redaktur, pembaca, dll. Berita agar 

mempunyai nilai yang menarik khalayak maka memberitakan berita selebritis, drama, yang 

mendukung obyektifikasi wanita. Mengenai obyektifikasi wanita, sebagaimana nanti akan 

dijelaskan tentang pendekatan psikoanalisis Mulvey, penyebabnya adalah budaya patriarki 

yang berasal dari tahap perkembangan psikologis manusia pada umur 4 sampai 5 tahun 

(Mulvey dalam Zoonen, 1994: 89). Faktor psikologis ini menyebabkan suatu kepantasan 

bahwa wanita menjadi pihak tontonan, dan laki-laki menjadi pihak yang melihat.  
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Pengaruh kekuatan politik di luar media pasti juga berpengaruh bagaimana 

representasi wanita bersifat seksis. Pada jaman Orde Baru, kasus Marsinah seorang wanita 

yang mengalami ketidakadilan sehubungan dengan kasus buruh. Kasus ketidakjelasan kasus 

Fransiska Etty (rumor hilang karena Mutilasi), ibu tunggal beranak satu hilang setelah 

berkasus politik dengan pejabat (Udaranto Pudji Harmoko) menunjukkan diskriminasi pada 

pihak wanita, dan keluarganya. Bahkan kasus ini menyangkut minoritas suku di Indonesia. 

Idi Subandi mengutip Caputi mengatakan diskriminasi wanita dengan proses femicide yaitu 

sebuah berbagai pembunuhan terhadap wanita atau pria yang menunjukkan kekerasan tingkat 

tinggi seperti pemerkosaan, penyiksaan, mutilasi, perbudakan seksual, hubungan incest, 

penyiksaan terhadap anak kecil, mutilasi genital, dll (Subandi, 1998: xxiv). Dominasi kontrol 

pemerintah terletak pada peran departemen penerangan yang menjadi lembaga gatekeeping 

bagi setiap produk media dari media cetak sampai media elektronika.  

15.3 Semiologi Barthes 

Dalam membicarakan infotainment yang merupakan bagian dari media televisi, 

analisis semiotika Barthes menjadi penting dalam penelitian ini karena merupakan metode 

yang digunakan dalam penelitian tentang teks gambar. Semiologi merupakan ilmu tentang 

tanda. Pemikiran Barthes merupakan hasil dari pembacaannya pada pemikiran Saussure. 

Karena Saussure hanya berfokus pada teks, kemudian ditambahkan pemikiran dari ahli-ahli 

lain seperti Hjemslev, dan Jakobson. Dalam sejarah semiotik, istilah semiologi dikatakan 

merupakan musuh dari ilmu semiotik. Tradisi linguistik dari Saussure ke Hjelmslev, dan 

Barthes biasanya didefinisikan sebagai semiologi (Noth, 1990: 12). Sebaliknya teori tanda 

umum dari tradisi Pierce, dan Morris disebut semiotika. Sekarang kedua nama tersebut 

dianggap sama dengan memasukkan semiologi sebagai cabang ilmu dari semiotika. 

Konsep Saussure menjadi ide dasar Barthes tentang makna denotasi (makna pada 

level pertama. Saussure adalah bapak semiotika dari Eropa yang mengembangkan konsep 

 18 



tripatit signifier + signified= sign (Fiske dan Fiske, 1978: 23). Signifier adalah konsep fisik 

yang mewakili konsep mental, misalnya kata atau gambar. Signified merupakan konsep 

mental (tidak selalu mempunyai hubungan dengan signifier). Tanda atau sign merupakan 

total hubungan keduanya secara bersama-sama. Ketiganya merupakan konstruksi manusia. 

Sesuatu yang bersifat icon atau tanda yang bermotivasi merupakan hubungan natural diantara 

signifier, dan signified. Hubungan itu yaitu bagaimana signifier merepresentasikan (lebih dari 

sekedar presentasi) kembali penampakan dari signified. Kualitas Representasi semakin 

dipercaya berbanding terbalik dengan seberapa konvensional tanda itu. Hal ini terjadi karena 

budaya sangat mempengaruhi dalam proses representasi realitas. Misalnya sama-sama sebuah 

foto tentang jalan bisa berarti berbeda bila sudut pandang pengambilan berbeda. Makin sudut 

pandang sesuai dengan pandangan mata kita sehari-hari (foto jalan diambil dari bawah secara 

biasa) makin kita secara subyektif mengatakan itu sesuatu yang kelihatan realistik.  

1.5.3.1 Langue, Langage, dan Parole 

Menurut Barthes, Dikotomi Saussure langue merupakan hal yang sentral dalam 

linguistik jaman sebelumnya, yang disibukkan dengan pencarian sebab-sebab perubahan 

historis dalam pergeseran pengucapan, dalam asosiasi spontan, dan dalam aksi analogi, 

sehingga linguistik semacam ini menjadi suatu linguistik yang berbicara tentang tindakan 

individual (Barthes, 2007: 16). Langue adalah langage dikurangi parole yaitu adalah 

sekaligus institusi sosial, dan suatu sistem valeur-valeur (nilai). Langue merupakan aturan-

aturan dalam berkomunikasi yang muncul karena suatu kontrak kolektif. Aturan-aturan ini 

digunakan oleh setiap orang yang berkomunikasi. Orang tidak mudah untuk mengubah 

langue karena sifat kemunculan kolektifnya. Langue terdiri dari sejumlah masing-masing 

elemen adalah suatu ”yang senilai”, dan ”suatu terma” dari sebuah fungsi yang lebih luas 

dimana secara diferensial valeur-valeur lain yang korelatif memang ada. Misalnya signe dari 

sudut pandang seperti sekeping uang yang mempunyai nilai tertentu sesuai dengan barang 
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yang dibelinya tetapi mempunyai suatu nilai lain jika dibandingkan dengan valeur yang kuat 

atau valeur yang lebih rendah (kepingan mata uang yang berbeda). 

Parole adalah tindakan individual kegiatan seleksi, dan aktualisasi (Barthes, 2007: 

17). Parole terdiri dari kombinasi-kombinasi yang digunakan subyek agar bisa menggunakan 

kode langue untuk mengungkapkan pemikiran pribadinya. Parole juga terdiri dari 

mekanisme Psiko-fisik yang memungkinkan si subyek meng-eksterior-kan kombinasi-

kombinasi tadi, misalnya fonasi (nada bicara), bit ucap (cepat atau lambat), dll. Parole 

muncul karena terjadinya penggunaan signe-signe yang identik secara berulang-ulang dari 

wacana yang sama atau dari wacana satu ke wacana yang lain. Berbeda dengan langue yang 

merupakan tindakan kolektif, parole dianggap sebagai suatu tindakan individual, dan bukan 

merupakan penciptaan murni. 

Hubungan antara langue, dan parole menjadi penting karena hal ini yang akan 

membawa perbedaan pemikiran Roland Barhes dengan pada pendahulunya. Hubungan 

langue, dan parole bersifat timbal balik. Pada satu sisi langue merupakan suatu entitas yang 

murni abstrak, norma yang berada di atas individu-individu, sekumpulan tipe yang bersifat 

esensial, pada sisi yang lain parole merealisasikan ini dengan keanekaragaman yang tidak 

terbatas. Langue merupakan kumpulan harta yang dihasilkan oleh praktik parole semua orang 

dalam komunitas yang sama. Sifat individualitas dari parole menjadi kelebihannya sehingga 

parole dapat memperlengkapi langue yang bersifat kolektif. Langue tidak akan ada secara 

sempurna kecuali dalam massa penutur, dan orang tidak bisa menyentuh parole kecuali jika 

telah mengembalikannya ke dalam langue. Karena parole yang dilihat dari proses 

komunikasi maka ilmu parole tidak pernah ada, dan yang ada adalah ilmu langue. Hjelmslev 

tidak menumbangkan konsepsi Saussurian tentang langue, dan parole, tetapi ia 

mendistribusikan konsep langue dengan skema, norma, dan kegunaan (Barthes, 2007: 19-20).  
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1. Skema adalah langue yang hadir sebagai forma yang murni. Barthes 

mengatakan bahwa inilah yang dimaksud Saussure tentang langue dalam 

pengertian yang ketat. Misalnya r dalam bahasa Perancis yang didefinisikan 

secara fonologi (sistem hubungan kontras diantara suara perkataan dari 

bahasa) 

2. Norma adalah langue sebagai forma material yang definisikan lewat suatu 

realisasi sosial tertentu. Misalnya r dalam bahasa Perancis lisan, entah 

bagaimanapun pengucapannya. 

3. Usage atau kegunaan adalah langue yang dilihat dari keseluruhan kebiasaan 

suatu masyarakat tertentu, misalnya r dari beberapa daerah tertentu. 

Pemikiran Barthes sangat dipengaruhi oleh Hjelmslev. Oleh karena norma merupakan 

abstraksi murni yang dilakukan atas metode, dan parole adalah suatu kongkretisasi 

sederhana/dokumen yang ”numpang lewat” maka Hjelmslev memberikan sebuah dikotomi 

baru yaitu pasangan skema, dan usage yang menggantikan pasangan parole, dan langue. 

Pengembangan yang dilakukan olehnya ini menformalkan langue secara radikal (dengan 

nama skema), dan menyingkirkan parole kongkret, lalu menggantinya dengan suatu yang 

lebih sosial yaitu usage. Pergeseran ini memungkinkan analist melewati ’segala yang positif’, 

dan ’segala yang substansial’ yang ada pada parole, dan memungkinkan kita melewati segala 

pembedaan yang ada pada langue. Pengembangan skema ini memudahkan analisis dibanding 

dengan kontradiksi yang terdapat pada pembagian ’langue, dan parole’.  

Dengan digunakannya perspektif semiologi, pembagian Saussurean mengalami 

modifikasi. Barhes memberikan contoh pada pakaian. Terdapat tiga sistem yang berbeda 

menurut substansi yang terlibat dalam komunikasi (Barthes, 2007: 27). Pertama, dalam 

konsep/diskripsi tertulis pakaian pada jurnal mode hanya terdapat langue yang diwujudkan 

artikulasi langage, dan tidak terdapat parole. Hal ini akan menolak skema Saussurian dimana 
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langue tanpa parole tidak mungkin ada. Modifikasi atas skema Saussurian perlu dilaksanakan 

yaitu dengan menjelaskan bahwa langue Mode memang tidak berasal dari massa penutur, 

tetapi dari kelompok pengambil keputusan yang menguraikan kode itu secara sengaja. Di 

pihak lain, abstraksi langue dalam bentuk langage tertulis, yaitu pakaian mode (yang tertulis) 

adalah langue di tingkat komunikasi pakaian, dan merupakan parole pada tingkat komunikasi 

verbal.  

Kedua, pada foto pakaian (tidak terdapat suatu deskripsi verbal), langue selalu berasal 

dari fashion-group-nya sebab pakaian yang difoto selalu dikenakan oleh seorang wanita 

individual. Keadaan ini disebut dengan semi-sistematis dari pakaian yang menyebabkan 

kehadiran parole yang beku, yang tidak memiliki kebebasan kombinasi. Penyebabnya adalah 

penyimpulan langue mode dari suatu pakaian yang pseudo-real. Selain itu, penyebabnya 

adalah pemakai pakaian (model yang difoto) adalah individu normatif berdasarkan 

generalitas kanonis.  

Ketiga, pakaian yang dikenakan (yang real). Langue pakaian tersusun oleh satu 

oposisi-oposisi dari bagian-bagian, pemotongan bagian-bagian-bagian atau detail-detail yang 

variasinya membawa pada suatu perubahan makna (perbedaan makna memakai topi Baret 

dengan topi Melon). Dua, aturan-aturan yang menentukan asosiasi bagian-bagian (sesuai 

dengan panjang tubuh atau sesuai dengan besar tubuh). Parole pakaian mencakup semua 

fabrikasi anomie atau mencakup semua fakta dikenakannya pakaian itu secara individual 

(ukuran, tingkat pemakaian, derajad kebersihan, mania personal, asosiasi bebas 

penggunaannya). Dalam penjelasan tentang pakaian (vetement) bahwa keberadaan parole 

ditentukan oleh terutama pakaian yang terlihat di foto seorang model, terlihat bahwa terdapat 

adanya parole baku dimana tidak terdapat banyak variasi seperti yang telah dikemukaan 

dalam distingsi Saussurean (terutama pada bagian parole). 
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1.5.3.2 Denotasi, Konotasi, dan Metabahasa  

Pemikiran Barthes yaitu tentang denotasi, konotasi, dan metabahasa (Noth, 1990: 

310) yaitu tanda merupakan sistem yang terdiri ekspresi (atau signifier), relasi, dan content 

(atau signifier). Tanda primer E1 R1 C1 dapat menjadi tanda sekunder E2 = (E1 R1 C1) R2 

C2. Tanda primer merupakan denotative semiotic, dan tanda sekunder merupakan connotative 

semiotic. Perluasan ekspresi menyebabkan adanya makna konotasi pada content 2.  

Perluasan sistem E R C pada wilayah isi yang menghasilkan signifie dari sistem kedua 

disebut metalinguistic. Sistem primer merupakan obyek dari bahasa, dan sistem sekunder 

merupakan metalinguistic. Misalnya pernyataan ‘house’ merupakan kata benda” yang 

mengandung tanda metalinguistic (E2) “kata benda”. E1= huruf h-o-u-s-e, dan C1= 

isi/content dari house. Isi/content 2 merupakan tanda lain pada obyek bahasa. Pada sistem 

konotasi, perluasan terletak pada ekspresi. Namun pada sistem metabahasa perluasan terletak 

pada content 2.  

Zoonen yang mengutip Barthes menjelaskan bahwa makna denotatif merupakan 

hubungan antara signifier, dan significant yang biasanya terlihat dari apa yang dapat kita baca 

dari teks (Zonnen, 1994: 76). Hubungan denotatif tidak berhenti, dan selanjutnya 

menghasilkan sistem kedua yaitu konotasi. Menurut Zoonen konotasi merupakan nilai, dan 

kepercayaan budaya latent yang diekspresikan oleh sistem tanda. Bila berupa narasi yang 

lebih lengkap akan membawa pada mitos. Konotasi, dan mitos merupakan manifestasi dari 

Ideologi penguasa. Selain denotasi, dan konotasi, hal yang penting dalam catatan Zoonen 

adalah mengenai paradigmatik yang mengambil dari pemikiran strukturalis. Prinsip 

paradigmatik didefinisikan sebagai hubungan antara kehadiran tanda di dalam sistem tanda 

pada lawannya yang tidak hadir atau pasangan yang dinyatakan secara tidak langsung. 
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Pada penelitian semiotika, Zoonen mengemukakan bahwa tidak ada metodologi yang 

jelas tetapi dia mencoba memberikan contoh pelaksanaan riset semiotika. Langkah pertama 

yaitu mengidentifikasi tanda-tanda relevan, dan aspek-aspek dominannya (iconic, indexical, 

simbolik). Kedua, memeriksa hubungan kombinasi paradigmatik dari tanda-tanda ini. Ketiga, 

menganalisa kode-kode dimana kombinasi tanda-tanda ditentukan. Dengan demikian 

langkah-langkah tersebut membawa peneliti pada pemahaman dari proses-proses denotasi, 

konotasi, mitos, dan ideologi yang masing-masing mempunyai ciri-ciri yang berbeda.  

Pemikiran Barthes mengatakan bahwa semua produk, dan aktivitas dapat dibaca 

sebagai proses hasil dari signification. Misalnya Sutra melambangkan feminim, dan Denim 

melambangkan maskulin. Barthes berpendapat bahwa sistem signifikasi terdiri dari denotasi, 

dan konotasi (Barthes dalam Barker, 2000: 69). Selain itu, menurutnya terdapat lebih dari 

satu relasi diantara signifiers, dan signified. Dalam menjelaskan tentang level signifikasi dia 

mencontohkan bahwa sebuah gambar bendera atau pun fashion mengandung makna lain, 

selain daripada makna sebenarnya. Perluasan dari makna denotatif menjadi makna konotatif 

menjadikan gambar tersebut mempunyai content 2. Seorang pemuda berkulit hitam yang 

menghormat pada bendera Perancis mempunyai makna konotasi politis bahwa imperialisme 

Perancis diterima dengan senang hati oleh orang Afrika. 

1.5.3.3 Mitos  

Mitos menurutnya adalah penerimaan makna konotasi secara hegemonis. Pesan yang 

disampaikan diterima sebagai suatu yang normal, dan natural. Konsep ini mempengaruhi 

bagaimana orang-orang melihat dunia. Karena berkata tentang kekuasaan yang tidak 

kelihatan maka hal ini berhubungan dengan konsep ideologi. Bagi Barthes, mitos adalah 

susunan kedua dari sistem semiologi atau metabahasa (Barthes dalam Barker, 2000: 69). 

Mitos merupakan hasil dari representasi yang bekerja pada tingkat kedua budaya. 
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Representasi terjadi melalui 2 proses yang terpisah tetapi dalam proses yang terjalin misalnya 

di balik level pertama (denotasi) gambar tentara berkulit hitam dengan bendera Perancis 

terkandung makna konotasi (level kedua) ideologi kolonialisasi Perancis. Agar lebih 

memudahkan pemahaman dibawah ini akan dipaparkan skema pemikiran Roland Barthes. 

 

 

 

 

 

 

 Fiske menambahkan sistem tatanan pengartian di tingkat budaya selain mitos, dan 

konotasi (Fiske dan Hartley, 1978: 30). Sistem ini merefleksikan prinsip luas dimana budaya 

mengorganisasikan, dan menginterpretasi realitas. Respon individu terhadap tanda terjadi 

dalam konteks persetujuan di antara anggota-anggota masyarakat budaya. Area ini disebut 

sebagai intersubyektivitas. Mitos, dan ideologi pun dipahami dalam konteks budaya karena 

respon individu dipengaruhi oleh budaya. 

1.5.3.4 Metonimia, dan Metafora 

Hubungan antara budaya, dan tanda tetap harus dipahami secara seimbang. Tanda 

disampaikan dengan menggunakan dua dimensi yaitu paradigmatik/metafora, dan 

syntagmatik/metonimia (Fiske dan Hartley, 1978: 33). Metafor yang bersifat vertikal 

merupakan signifier yang diartikan (signified) kepada makna yang tidak terdapat secara lazim 

(bersifat oposisi). Makna yang tersembunyi berlawanan dengan apa yang sedang dinyatakan. 

Gambar 1.1 Semiotika Roland Barthes 
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Metonomia yang bersifat horizontal merupakan signifier yang diartikan (mengandung 

signified) kepada makna yang berhubungan dengan sesuatu lain yang berdasarkan peraturan, 

dan kesepakatan untuk menciptakan makna keseluruhan. Contoh metafora adalah laptop yang 

digunakan sebagai simbol kemajuan teknologi. Contoh metonomia misalnya jilbab yang 

dipakai presenter menunjukkan sebuah keseluruhan identitas keagamaan. 

Meskipun kekuasaan mengandung kecenderungan dominasi dengan kekuatan 

hegemoni, secara kritis konsep hegemoni dianggap terlalu determinisik. Oleh karena itu 

Barthes mengatakan bahwa daripada mempunyai makna tunggal, makna cenderung bersifat 

polisemik. Makna membutuhkan keaktifan dari pembaca, dan kompetensi budaya yang 

mereka bawa pada tampilan teks untuk mencoba me-fix-secara temporer sebuah makna 

tampilan teks. Sehingga interpretasi teks bergantung pada kode sosial, dan daftar budaya 

pembaca.  

1.5 4 Tabloidisasi dalam Infotainment 

Pembicaraan isu tentang tabloidisasi merupakan perdebatan yang sudah muncul 

dahulu tentang standar media. Persoalan ragi pada jurnalisme terjadi tidak hanya di Amerika 

tetapi juga di negara-negara lain (Collin Sparks dalam Collin Sparks, dan John Tulloch, 2000: 

2). Penyebab dari penginggalan atas jurnalisme yang bertanggung jawab adalah hasil dari 

teknologi baru yang menaikkan kompetisi. Faktor kedua adalah kapitalisme bersama sistem 

pasar bebas, dan hasrat keuntungan para pemilik usaha. 

Infotainment menimbulkan kontroversi dalam hubungan antara kepentingan publik 

dengan kepentingan privat. Perilaku media dalam melihat rahasia orang lain juga terjadi di 

Amerika. Di media Amerika, pola seperti ini sudah muncul pada acara candid camera/reality 

show/voyeurism television. Kedua program ini menunjukkan persamaan yaitu ketertarikan 

orang untuk mengungkapkan hal yang bersifat pribadi pada publik. Kemunculan budaya 
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narsis pada tahun 1950-an membawa kecenderungan orang untuk mendapatkan penghargaan 

diri, dan perhatian dari orang lain (Yesil, 2001: 2). Mereka bosan dengan era sebelumnya 

yang menghasilkan program yang bersifat buatan, dan tidak terdapat ruang untuk 

mengekspresikan diri. Acara candid menunjukkan hal yang baru yaitu menampilkan hal yang 

natural (every-day life), dan khalayak diberikan tontonan asli yang tidak seperti film (bersifat 

buatan). Candid Camera memaparkan gabungan antara pengawasan sendiri dengan 

pengamatan sendiri pada panggung kehidupan sehari-hari. 

Pada abad 19 Amerika sangat menghargai privasi sebagai bagian dari kemerdekaan, 

dan kebebasan. Namun akibat perang dunia kedua dimana terdapat kecurigaan rahasia, dan 

gerakan demokrasi mengarahkan untuk keterbukaan karena efek negatif yang dibawa privasi. 

Pemerintah mengambil langkah politik untuk melakukan pengawasan, misalnya dengan 

teknologi penyadapan telepon. Meskipun langkah politik membuat invasi terhadap privasi, 

pemerintah tetap mengambil langkah proteksi privasi sehingga terjadi paradoksial diantara 

keduanya. 

Persoalan privasi, dan publik yang terjadi di Amerika, menjadi pelajaran penting bagi 

Indonesia karena pengaruh demokrasi Amerika sangat besar. Keterbukaan Indonesia pun 

dimulai juga dari langkah politik pemerintah untuk memusatkan pada ekonomi. Hal ini 

membawa hubungan keterbukaan ekonomi pada kehidupan media, meskipun saat orde baru 

pengawasan tetap sangat besar. Perkembangan baru reformasi membuat keterbukaan itu 

semakin nyata dengan pada kehidupan pers, dan privasi.  

Di Australia dominasi infotainment dibanding dengan jurnalisme tradisional adalah 

karena khalayak tidak lagi menganggap jurnalisme tradisional penting, dan perlu 

dipertahankan (Stockwell, 2004: 4). Berita, dan urusan-urusan sekarang malah menurunkan 

rating. Rating turun hampir setengah sejak puncaknya pada pertengahan tahun 1980-an, dan 
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hampir sepertiga pada dekade terakhir. Fenomena penurunan ketertarikan pada program 

berita andalan juga terjadi di Amerika. Hal yang menarik bahwa terdapat wacana bahwa 

aliran infotainment dikatakan sebagai aliran televisi yang lebih mendukung wacana publik 

daripada mengurangi tantangan intelektual wacana publik. Menurutnya, hal yang mudah 

untuk mengkritisi ringannya isi program infotainment, dalam variasi jalan, dan jumlah 

program-programnya, infotainment bisa jadi lebih memberikan informasi yang lebih baik 

(daripada format berita tradisional) pada khalayak yang bisa dijangkaunya (Stockwell, 2004: 

15). Penyebabnya adalah bahwa khalayak bersifat aktif, dan tidak suka disetir oleh media. 

Menurutnya khalayak menginginkan jurnalisme yang berkomunikasi dengan mereka daripada 

jurnalisme yang menggarisbawahi hubungan jurnalis, dan pandangan dunia yang bersifat 

inteligent; dan memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.  

Pada sisi lain, persoalan keterbukaan merambah juga pada infotainment sebagai 

jurnalisme yang dekat dengan publik. Keterbukaan, dan kebebasan pers bukan menjadi alasan 

untuk melakukan pemaksaan dalam meliput selebritis karena publik, dan privat bukan hal 

yang harus dipertentangkan. Memang terdapat berita/informasi yang diperbolehkan untuk 

diketahui publik namun hal itu tidak melanggar hak privasi setiap orang. Pada kasus 

pernikahan Glen Fredly-Dewi Sandra menunjukkan bagaimana kontroversi yang dilakukan 

oleh pihak infotainment melakukan pemaksaan peliputan tanpa ijin. Hal yang diijinkan 

menjadi alasan bagi kepentingan publik ialah (Syahputra, 2006: 148-149): 

1. Mengandung kepentingan publik karena tersangkut soal masalah hukum (masalah 

publik). 

2. Berita tentang kehidupan selebritis yang diijinkan oleh pemiliknya. 

Infotainment telah mengembangkan sebuah jurnalisme yang membenarkan dengan 

mengatasnamakan publik, tetapi publik tak memainkan peran apapun selain sebagai khalayak 
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(Carey dalam Syahputra, 2006: 154). Infotainment dikritik karena memanfaatkan kepasifan 

khalayak yang terlena dengan persoalan pribadi seorang artis. Pemberitaan kehidupan pribadi 

tidak jarang hanya bersifat rumor dengan sumber berita yang tidak jelas sehingga 

bertentangan dengan prinsip jurnalisme. Publik terbagi menjadi beberapa macam yaitu: 

publik yang punya pemahaman kuat tetapi berkepentingan, publik yang berminat tetapi tidak 

punya peran langsung, dan publik yang tidak berminat atau memiliki perhatian kecil saja. 

Maka sebenarnya pembicaraan infotainment tidak hanya menyangkut definisi 

infotainment pada sebuah program dengan nama infotainment. Meskipun demikian 

infotainment yang dimaksud pada tulisan ini yaitu menunjuk pada program televisi yang 

mengandung unsur informasi, dan entertainment. Program ini baik yang terlihat secara 

eksplisit pada jadwal acara televisi atau tidak tercantum (implisit) menimbulkan kontroversi. 

Berbagai program infotainment memunculkan kontroversi yang berhubungan pada masalah 

etika media.  

Tabloid yang berasal dari kata “tablet” merupakan gabungan dari tablet, dan alkohoid 

(John Tulloch dalam Spark, dan Tulloch, 2000: 146). Pembicaraan tentang tabloidisasi juga 

merambah dalam televisi, dan radio. Istilah tabloid menjadi sumber kebingungan bagi mereka 

yang menyamakannya dengan istilah jurnalisme populer, dan TV sampah (Jostein Gripsurd 

dalam Spark, dan Tulloch, 2000: 289) karena mempunyai arti denotatif, dan konotatif. Secara 

denotatif, tabloid merupakan format koran tertentu (misalnya berukuran setengah lembar 

koran). Secara konotatif tabloid merupakan media yang memberikan penekanan isi berupa 

pemendekan cerita, penambahan gambar-gambar, dan halaman utama yang bersifat 

sensasional.  

Pembagian yang bersifat binari oposisi menjadi sumber kebingungan definisi 

tabloidisasi. Pembagian binari oposisi tersebut yaitu jurnalisme yang kualitasnya tinggi 
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(kosentrasi pada persoalan politik, ekonomi, dan masyarakat) dengan jurnalisme populer 

(kosentrasi pada persoalan skandal, olahraga, dan entertainment) untuk medefinisikan 

tablodisasi. Pembagian tersebut memunculkan persoalan karena dalam sejarah jurnalisme 

(baik cetak maupun elekronik) terdapat bentuk tertentu yang tidak dapat dimasukkan dalam 

pembagian secara sederhana tersebut (Josterin Gripsrud, dalam Collin Spark, dan Tulloch, 

2000: 290-291). Definisi, dan sikap yang diambil atas tablodisasi harus diambil berdasarkan 

konteks masing-masing yaitu tidak semua jurnalisme tabloid merugikan bagi demokrasi, dan 

tidak semua jurnalisme koran memberikan nilai positif bagi demokrasi.  

Menurut Collin Spark, perbedaan tujuan dalam jurnalisme serius, dan jurnalisme 

tabloid menjadi kemunculan dari polarisasi yang terjadi pada keduanya (Collin Spark dalam 

Spark, dan Tulloch, 2000: 30). Penulis menganggap bahwa jurnalisme serius, dan jurnalisme 

lainnya (jurnalisme tabloid, populer) dapat dipandang sebagai kecenderungan arah. 

Jurnalisme yang cenderung serius bertujuan untuk mengelola dunia (run the world), dan 

jurnalisme yang cenderung populer bertujuan untuk mengubah dunia (change the world). 

Jurnalisme yang cenderung serius ingin mempunyai kelebihan dalam akses pemahaman, 

tetapi kurang memiliki partisipasi seiring dengan perkembangan jaman. Jurnalisme yang 

cenderung populer (tabloid juga) mempunyai kelebihan dalam hal partisipasi. Pemikiran 

menarik tentang pembelaan jurnalisme populer dilakukan oleh John Fiske, dan Bourdieu 

(Jostein Gripsrud dalam Spark, dan Tulloch, 2000: 286-288). Kedua pemikir itu meskipun 

bisa didebat, tetapi menghasilkan elemen-elemen penting dalam hubungan bidang budaya 

dengan jurnalisme.  

Definisi tentang tabloid ialah sebagai berita yang tidak langsung berkaitan dengan 

persoalan politik, isu sosial, dan ekonomi (Josterin Gripsrud, dalam Spark, dan Tulloch, 

2000: 290). Berita yang termasuk dalam tabloid berkaitan dengan kepentingan-kepentingan 

manusia misalnya: kejadian bencana alam, kecelakaan lalu lintas, dan kebakaran. Berita jenis 
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tabloid dibedakan dari berita populer karena berita jenis ini menekankan tentang titik yang 

menarik perhatian. Berita koran atau program televisi yang menyiarkan berita lokal 

merupakan salah satu contohnya. Wawancara selebritis tentang kegiatan profesionalitas 

merupakan berita populer, dan bukan tabloid. Berita yang termasuk dalam sampah misalnya 

adalah program-program yang secara denotatif mempertontonkan pornografi, kekerasan, dan 

pertentangan. Berita sampah ini bertujuan untuk memacu adrenalin penontonnya.  

Terdapat kategorisasi lain yang bermanfaat dalam menjelaskan tentang penyedia 

berita yaitu elit, prestis, populer, dan tabloid (Paletz dalam Josterin Gripsrud, dalam Spark, 

dan Tulloch, 2000: 292). Penyedia elit menekankan berita, dan politik, menggunakan 

korespondensi luar negeri, adanya penyelidikan dalam isu, dan trend, setia pada jurnalisme 

investigatif. Penyedia prestis, dan elit tidak begitu terpisah benar. Penyedia populer 

menekankan pada drama, aksi, hiburan, simplicity, brevity, immediacy, dan penekanan pada 

pribadi. Penyedia tabloid menekankan pada kejahatan seksual, selebritis, dan skandal; 

penggunaan bahasa hiperbola, dan menampilkan kembali (restage) kejadian; penggunaan 

kamera lensa panjang untuk menyusuri etika jurnalistik, pengejaran kecepatan tinggi; dan 

membayar wawancara serta hak eklusif atas informasi tertentu. 

Kategori di atas mempunyai 4 parameter menurut Gripsurd yaitu (Josterin Gripsrud, 

dalam Spark, dan Tulloch, 2000: 293): 

1. Persoalan subyek, dan isi: tipe cerita yang bersifat inklusif, dan ekslusif 

(kejahatan, kecelakaan, cerita kepentingan manusia, cerita tentang selebritis, 

melawan berita internasional, cerita tentang politik, kegerakan sosial, dan 

persoalan ekonomi). 

2. Proporsi, dan prioritas dari berbagai macam jenis isi: banyaknya tempat, dan 

prioritas lebih bagi isi tertentu. 
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3. Bentuk-bentuk presentasi: panjang cerita, penggunaan unsur-unsur visual seperti 

foto-foto, grafik-grafik, warna, dan tataruang. 

4. Teknik, dan etika jurnalistik: penggunaan sumber berita (tunggal atau multiple), 

teknik investigatif, jurnalisme checkbox, penghormatan pada hak kebebasan 

pribadi, dan lain-lain. 

Penggunaan kategori tersebut secara prioritas lebih diutamakan nomor 2, dan 4 

daripada nomor 1, dan 3. Dalam menganalisa infotainment pertanyaan mendasar yang utama 

yaitu persoalan proporsi, dan prioritas sebuah berita; dan teknik, dan etika jurnalistik. 

Persoalan utama bukanlah jenis cerita apa yang dimasukkan dalam berita tetapi bagaimana 

mereka mendominasi dalam istilah tempat tersedia, dan prioritas, serta bagaimana berita 

tersebut diproduksi berdasarkan standar profesional, dan etika. 

Persoalan pada infotainment tidak hanya seputar campuran informasi, dan hiburan isi, 

dan beserta tampilan isi berita yang disampaikan. Persoalan mendasar yang perlu ditanyakan 

adalah bagaimana nilai etika yang dipergunakan dalam memproduksi berita. Selain itu 

dominasi proporsi, dan prioritas berita merupakan hal yang penting untuk dijawab.  

1.5.4.1 Jurnalisme 

Tabloidisasi harus dilihat dalam konteks karena tidak sepenuhnya benar, dan tidak 

sepenuhnya salah. Oleh karena itu selanjutnya pemikiran tentang jurnalisme dapat dijadikan 

pegangan bagi perkembangan jurnalisme baru yang muncul karena pengaruh kekuatan luar 

(kekuatan ekonomi kapitalistik). 

 Sejarah jurnalistik muncul ketika seorang pemilik Cafe di Inggris, dan pub di 

Amerika yang selalu mencatat percakapan orang yang mengobrol di bar pada awal abad 17 

(Syahputra, 2006: 1). Apa yang dibicarakan menarik karena mereka adalah orang-orang yang 
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pergi dari daerah lain sehingga mempunyai tingkat informatif yang tinggi. Dari hasil 

pencatatan perjalanan, mereka mengadakan perbincangan seru dengan pemilik Bar/Kafe 

sebagai Tuan Rumah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa di Romawi kuno 

terdapat kegiatan jurnalistik lewat tindakan harian, dan berita duka yang ditempel di muka 

umum. Di Mesir, sudah muncul dalam bentuk pengiriman berita dari ibukota ke provinsi. Di 

Indonesia tahun 1745 sudah terdapat surat kabar berbahasa Belanda, serta Bromartani yang 

merupakan surat kabar berbahasa Jawa di Solo tahun 1855. Pada abad 19 muncul Tirto 

Adisuryo yang mengeluarkan Sunda Berita, dan tahun 1903 muncul lagi surat kabar Medan 

Priyayi.  

Sebagai metode pencarian berita, jurnalistik didefinisikan dari kata 

Jurnalistiek/journalism/diurna yaitu sebagai catatan harian/laporan tentang suatu peristiwa. 

Jurnalistik dapat juga diartikan sebagai metode atau cara kerja mencari, menghimpun, 

menyusun, dan menyajikan berita pada publik. Intisari Jurnalisme adalah loyalitas publik 

pada verifikasi. Dalam mendiskripikan realitas seorang jurnalis harus benar-benar menguji 

realitas itu sehingga menghasilkan suatu berita yang dapat dipertanggungjawabkan kepada 

publik. Verifikasi pada fakta membedakan jurnalisme dengan hiburan, seni, dan fiksi. 

Jurnalistik mempunyai kerangka normatif yang mengatur agar tidak terlepas dari intisarinya 

yaitu jurnalisme. Jurnalisme memuat sejumlah nilai yang dijadikan rujukan dan diterapkan 

melalui sejumlah metode khusus (Syahputra, 2006: 10). 

Dalam prakteknya perwujudan idealisme terkait dengan situasi sosial politik. Sistem 

politik demokrasi liberal memungkinkan media tumbuh subur karena mengidealkan 

kebebasan pers. Kegiatan jurnalistik terlindungi ketika berhadapan dengan kepentingan 

ekonomi, dan kepentingan negara. Hal ini sesuai dengan struktur media berada di tengah 

antara politik, ekonomi, dan teknologi (Mcquail, 2000: 147). Debora Chamber menyebutkan 

5 perubahan yang terjadi dalam konteks jurnalisme (Debora dalam Syahputra, 2006: 14).  
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Pertama, kepemilikan media pada banyak orang telah membuat penghalang bagi 

media dalam bagian fungsi keempat dari pilar-pilar kekuasaan (fourth estate). Kedua, 

kebijakan deregulasi telah merintangi pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap media. 

Ketiga, deregulasi kebijakan media telah mengakibatkan media ditentukan oleh pasar 

sehingga muncul tabloidisasi berdasarkan consumer style. Keempat, keseimbangan reportase 

menjadi persoalan kedudukan pekerja media yaitu berkenaan dengan posisinya sebagai 

pelopor atau penghasil kejadian. Kelima, kerangka normative skill media, didominasi 

promosi kerja public relation. 

Berita diartikan sebagai laporan atas opini, dan peristiwa yang penting bagi sejumlah 

besar khalayak. Berita berasal dari bahasa sansekerta vrit, bahasa Inggris write (yang arti 

sebenarnya adalah ada atau terjadi). Berita terdiri dari beberapa bagian, dan bagian terkecil 

dari berita adalah data. Data berasal dari kata datum sedangkan datum diambil dari semua 

kejadian, dan peristiwa. Untuk bisa menjadi berita data itu harus diolah terlebih dahulu. 

Berita ini merupakan elemen terpenting dalam kegiatan jurnalistik. Karena media harus 

menyediakan berita yang layak untuk dikonsumsi perlu penentuan point of view atau angle.  

Dalam menyediakan berita, jurnalis harus mengedepankan fakta bukan fiksi. Fakta 

adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Jika fakta sudah terjadi maka fakta itu mengandung 

nilai history/kesejarahan. Berbeda dengan fakta, fiksi merupakan karangan yang besifat 

imaginatif. Dalam penyampaiannya fiksi lebih memiliki bahasa emosional, dan fakta 

diberitakan apa adanya tanpa subyektifitas individu. Hal ini maka jurnalistik menghasilkan 

berita yang terdiri dari fakta, dan kebenaran. Kebenaran di sini merupakan kebenaran yang 

bisa dibuktikan secara ilmiah.  

Fakta, dan kebenaran juga merupakan bagian dari kode etik jurnalistik. Maka yang 

lain adalah kejelasan informasi, pembelaan hak publik, responsibilitas dalam membentuk 
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opini publik, standar pengumpulan, dan penyiaran informasi, dan penghormatan pada 

identitas sumber. Tentang opini, jurnalis boleh menyampaikan pendapat subyektif bila 

pendapatnya itu tidak termasuk dalam berita melainkan opini.. Berbagai hambatan terhadap 

profesi jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik yaitu definisi tentang profesi jurnalis 

bahwa kenyataan bahwa komitmen jurnalis untuk melayani masyarakat tidak penuh, 

kharateristik komitmen pada profesi jurnalisme yang tidak seketat profesi dokter, otoritas 

dalam media tidak independen sehingga vulnerable (dapat ditembus) oleh kepentingan 

atasan, kesulitan mengukur profesionalitas jurnalis karena kesulitan mengukur kemampuan 

jurnalis hanya dengan ijasah sekolah formal, pelayanan masyarakat hanya berada dalam 

konteks penyampaian informasi, dan bukan tidak sepenuh hati, dan otonomi jurnalis media 

dipertanyakan karena dominasi pengaruh organisasi media. 

 Infotainment sebagai perwujudan dari lembaga media dilihat sebagai 

penstimulasi/perangsang informasi. Semua informasi baik atau buruk seputar selebritis 

diberitakan oleh infotainment guna meraih keuntungan ekonomi. Tidak hanya kekuatan 

ekonomi, karena banyak selebritis yang menjadi terkenal, dan menjadi anggota dewan 

sebagai manfaat tersendiri. Infotainment kurang menganggap prinsip jurnalisme sebagai hal 

yang harus dipegang karena menganggap bahwa infotainment sebagai bentuk hiburan bagi 

khalayak konsumen. Infotainment mendapatkan iklan dari komodifikasi khalayak, 

perusahaan pengiklan mendapatkan manfaat pemasaran produknya baik secara langsung atau 

tidak langsung, konsumen mendapatkan tontonan dengan bayaran waktu menonton iklan 

yang terpasang pada program infotainment. Permasalahan infotainment terjadi tidak hanya 

pada khalayak tetapi juga dalam hubungan dengan artis yang mendapatkan kepopuleran oleh 

pemberitaan. Permasalahan tersebut melibatkan hal kode etik jurnalistik. 

Menurut Syahputra terdapat beberapa kesalahan jurnalis dapat bersifat teknis sampai 

fatal. Kesalahan teknis misalnya kesalahan penulisan sumber kutipan, dan pembuatan berita 
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tanpa konfirmasi. Kesalahan yang fatal misalnya penyajian berita fiktif, dan penerimaan 

amplop. Syahputra mengatakan terdapat kesalahan yang dilakukan oleh seorang jurnalis 

dalam media apapun yaitu: 

1. Tidak akurat 

2. Tidak konfirmasi 

3. Sumber tidak jelas/rumor 

4. Sumber tidak valid 

5. Opini menyesatkan 

6. Trial by the press 

7. Penghinaan 

8. Pencemaran 

9. Pemberitaan cabul 

Kode etik jurnalistik menjadi permasalahan yang muncul karena komodifikasi. 

Dominasi kepentingan ekonomi kapitalistik media mempunyai hubungan erat dengan 

dominasi patriaki terhadap wanita. Wanita menempati tempat yang tidak menguntungkan 

karena kepentingan ekonomi membuat obyektifikasi wanita di media semakin nyata.  

1.5.4.2 Privasi, dan Publik Dalam Jurnalisme Infotainment  

Persoalan privasi muncul atas konflik antara kepentingan-kepentingan pelaku 

komunikasi yaitu kepentingan media (kapitalis) dengan kepentingan publik figur,maupun 

kepentingan publik. Permasalahan privasi ini merupakan hak individu untuk bebas secara 

sendiri (Gordon, Krittross, dan Reus, 1996: 163). Kasus privasi di Amerika ini menyangkut 

perdebatan mengenai kegunaan (utilirianisme), dan pendukung hak individu. Berbeda dengan 

Reuss yang lebih memberikan kontrol pada media itu sendiri, Gordon berpendapat tentang 

perlunya kontrol dari luar. Reuss menyatakan tentang perlunya tiga keputusan-keputusan 
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media yang berhubungan dengan isu privasi yaitu pelibatan mereka yang sukarela mau ke 

publik, pelibatan orang mereka yang tidak secara sukarela ke publik, dan pelibatan mereka 

yang mempertahankan hak privat. Gordon menganggap realita tidak seideal apa yang 

diharapkan oleh Reuss sehingga membutuhkan kontrol dari luar. Secara khusus Gordon juga 

meyebut tentang voyeurism publik yaitu memproduksi berita privat untuk menyenangkan 

publik pada media hiburan (Gordon, Krittross, dan Reus, 1996: 171). Merrill menengahi 

pendapat mereka dengan memperjelas pertanyaan etis terhadap derajad, batas, penyingkapan 

media, dan kebutuhan anggota-anggota khalayak untuk memiliki akses tersebut. 

Habermas dalam pemikiran tentang ruang publik memberikan alternatif pandangan 

untuk mengatasi praktek dominasi kekuasaan tertentu karena dia memandang optimis tentang 

hubungan antara pelaku-pelaku komunikasi dapat membuat konsensus. Kesepakatan tidak 

merupakan keputusan yang sama atau keputusan yang disetujui semua pihak, melainkan 

merupakan hasil sementara dari kesahihan dari prosedur diskursus. Menurut Jurgen 

Habermas parsitipasi rakyat diakomodasi melalui komunikasi dengan model deliberatif. 

Model deliberatif/musyawarah merupakan sebuah prosedur untuk menghasilkan kesepakatan 

bersama. Model ini menekankan sebuah prosedur komunikasi, dan bukan berbicara soal 

sebuah kebenaran dari konsep-konsep tertentu pada satu sisi atau kebenaran empirisme pada 

sisi yang lain. Jalan lain yang ditawarkan oleh Habermas dapat menjelaskan mengenai 

kondisi pluralisme berbagai kepentingan yang ada dewasa ini (negara, kapitalis, masyarakat, 

dll). Habermas berpendapat bahwa rasio komunikatif yang membimbing tindakan 

komunikatif untuk melaksanakan tujuan yaitu konsensus (Habermas dalam Hardiman, 2009: 

35). Dalam suasana seperti inilah ruang publik dapat berjalan. 

Ruang publik merupakan salah satu bagian lain selain sistem politik dalam suatu 

proses deliberasi politis jalur ganda. Semakin masyarakat kompleks maka hal yang harus 

dilakukan yaitu radikalisasi struktur komunikasi. Penerapan struktur komunikasi 
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mensyarakatkan pemberian kesempatan bagi warga negara untuk menggunakan hak-hak 

komunikatif. Hak tersebut berjumlah lima dalam dua kategori (Habermas dalam dalam 

Hardiman, 2009: 84).  

1. Kategori hak-hak dasar kebebasan yaitu hak untuk bertindak dengan tanpa 

diskriminasi, hak keanggotaan secara sukarela dalam komunitas politis, dan 

hak perlindungan bagi individu/klaim hukum. 

2. Kategori hak-hak partisipasi: hak berpeluang sama partisipasi dalam proses 

formasi opini, dan aspirasi secara demokratis, dan hak jaminan atas kondisi 

kepastian hidup secara sosial, teknis, dan ekologis. 

Melalui hak komunikatif tersebut, Habermas berusaha mengatasi perdebatan antara 

otonomi privat dengan otonomi politis. Dengan berdasar pada kubu liberalisme, pendukung 

otonomi privat berusaha mengatakan bahwa individu mempunyai otonomi yang 

menghasilkan otonomi politis sehingga hak individu sangat ditekankan. Sebaliknya, 

pendukung otonomi politis mendasarkan pada kubu kolektivisme yaitu menekankan pada 

kedaulatan rakyat dengan cara penyerahan otonomi individu secara kolektif.  

Dalam hubungan dengan ruang publik, perbedaan kedua kubu merupakan kelompok 

yang bersifat komplementer sehingga diperlukan diskursus praktis secara intersubyektif. 

Persoalan otonomi privat (kubu liberalisme), dan persoalan otonomi politis (kubu 

republikanisme) merupakan pemikiran yang tidak dapat digunakan untuk menghilangkan satu 

sama lain. Penekanan pada prosedur komunikasi memberikan solusi bagi kedua pemikiran 

rasionalis tersebut. Hubungan saling mengandaikan keduanya terletak yaitu hak-hak dasar 

harus dilembagakan secara legal, dan otonomi politis juga dipraktekkan sebagai hak dasar. 

Pemikiran Habermas ini sangat berguna untuk menghindarkan diri dari jebakan 

individualisme maupun kolektivisme.  
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Menurut Habermas, ruang publik merupakan sebuah kondisi komunikasi yang 

memungkinkan terjadinya formasi opini, dan aspirasi publik. Parsitipasi masyarakat dalam 

formasi, dan aspirasi publik menghasilkan kontrol masyarakat atas pemerintah. Pemilihan 

umum tidak hanya merupakan satu-satunya hal yang menjadi tolok ukur demokrasi. 

Komunikasi intersubyektif yang dilakukan oleh para pelaku komunikasi dapat menjadi 

jawaban sementara namun paling memungkinkan dalam mewujudkan demokrasi. Habermas 

ingin menunjukkan bagaimana prosedur komunikasi dapat mewujudkan demokrasi deliberatif 

yang dibutuhkan dalam masyarakat kompleks sekarang ini. Prosedur komunikasi lebih 

ditekankan daripada hasil dari proses komunikasi. 

Hal mendasar yang menjadi permasalahan dalam ruang publik adalah kesepakatan. 

Penerapan teori diskursus sekurang-kurangnya dapat menghasilkan volunte generale 

meskipun tidak mutlak. Volunte generale terbentuk yang berbentuk diskursus secara terus-

menerus. Deliberasi atau istilah bahasa Indonesia sebagai musyawarah dilakukan dengan 

suatu prosedur komunikasi tanpa subyek sehingga Habermas mengatakan ruang publik 

bukanlah sebuah suatu ruangan/lembaga tertentu tetapi merupakan hakikat dari kondisi 

komunikasi/prosedur komunikasi.  

Ruang publik diartikan bukan sebagai tempat permanen melainkan sebagai prosedur 

komunikasi yang perlu diperjuangkan. Perjuangan ini dilakukan secara budaya dari bawah ke 

atas pada waktu yang terus menerus sehingga hasil bentukannya merupakan hal yang masih 

bisa berubah. Perjuangan secara terus menerus ini pun juga berlaku ketika Habermas 

berbicara tentang konsep kekuasaan sebagai sistem tindakan melalui kekuasaan komunikatif 

(Habermas dalam Hardiman, 2009: 98). Ruang publik bukan sebuah hakikat dari lembaga 

atau organisasi tertentu dengan aturan-aturan yang mengikat melainkan sebuah hubungan 

intersubyektif baik pada wilayah-wilayah lebenwelt (dari bawah ke atas) maupun pada 

wilayah sistem (dari atas ke bawah). Ruang publik bersifat informal, dan inklusif sehingga 
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setiap peserta komunikasi dapat secara terbuka mengeluarkan pendapat serta mendapatkan 

hak partisipasi politik. Proseduralisasi politis ini selanjutnya dapat menjadi bentuk sumber 

integrasi sosial (Habermas dalam dalam Hardiman, 2009: 135).  

Karena dapat menghasilkan integrasi sosial, maka ruang publik dinilai Habermas 

sebagai optimisme dalam menghadapi kekuatan-kekuatan lain yang bisa mengelemininasi 

yaitu kapitalisme, negara, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Ruang publik 

bersifat otonom dari kekuasaan administratif negara, atau kekuasaan ekonomi kapitalis. 

Habermas memperluas konsep pembagian kekuasaan sehingga tidak hanya berdampak pada 

tindakan komunikasi tetapi juga pada tindakan sosial yaitu integrasi sosial. Pemikiran 

Habermas dapat digunakan sebagai alternatif untuk menghadapi berbagai kepentingan. 

Diskusi-diskusi publik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ikut andil dalam 

pembentukan opini. 

1.5.5 Psikoanalisis 

Psikoanalisis sangat berguna dalam menjelaskan apa yang ada pada media. 

Psikoanalisis menyediakan kegunaan untuk menginvestigasi aspek-aspek asli sifat manusia. 

Psikoanalisis memberikan validasi tentang tubuh dari ilmu tentang kekuatan yang tidak 

rasional. Psikoanalisis telah menggunakan pemikiran dari penulis-penulis fiksi untuk 

mengungkap kekuatan yang tidak rasional .Kekuatan yang tidak rasional ini bergejolak dalam 

diri manusia, dan sering gagal untuk dikontrol.  

Psikologi Lacan, dan semiologi mempunyai kaitan dengan penelitian ini karena 

topiknya tentang mimpi, fantasi, pengintipan, pemujaan, dan prinsip metafora, dan metonim 

dalam film (Noth, 1990: 465). Pada tayangan Infotainment baik presenter atau berita yang 

ditampilkan mengandung potensi sebagai pemuasan kebutuhan psikologis yaitu hasrat 

seksual. Baik dalam budaya popular maupun high culture wanita terutama tubuh wanita 
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menjadi obyek bagi ekploitasi yang mengatakan bahwa sudah menjadi takdir bagi wanita 

untuk dilihat oleh laki-laki (perbuatan melihat sudah tersedia bagi laki-laki) (Zoonen, 1994: 

87). Pemikiran ini terdapat dalam teori film yang terdapat pada artikel Mulvey (Zoonen, 

1994: 88).  

Pemikiran Mulvey merupakan dasar penting tentang konstruksi media terhadap 

wanita sebagai tontonan, gender dalam pandangan, dan kenikmatan mengintip. Mengambil 

teori psikonanalisa Freud, dan Lacan bahwa manusia mempunyai dorongan seksual dasar 

untuk melihat manusia yang lain, sebuah cara sadar, dan terkonsentrasi untuk melihat 

sehingga menghasilkan perasaan nafsu, dan kenikmatan yang tidak berhubungan langsung 

dengan zona erotik. Argumen Mulvey bagaimana proses identifikasi yang dimungkinkan oleh 

sinema diberikan oleh fase mirror nya Jaquest Lacan (Mulvey dalam Zoonen, 1994: 89). 

Karakter atau apa yang disajikan dalam sinema dapat menutupi perasaan kurang yang 

memang ada muncul pada fase cermin ketika seseorang berumur 4-5 tahun.  

Pemikiran freud tentang ketidaksadaran sangat berguna dalam menjelaskan tentang 

media misalnya film, program televisi, novel, dan bentuk-bentuk seni lain yang ada dalam 

kehidupan kita (Berger, 1991: 59). Ketidaksadaran manusia dilukiskan seperti gunung es 

yang tidak terlihat dipermukaan tetapi sangat besar pengaruhnya. Manusia digambarkan 

sebagai pihak yang tidak dapat mengontrol dirinya, sehingga hubungan manusia dengan 

benda-benda disekitarnya dapat berlangsung secara irasional. Ketika melihat benda-benda 

material pada program televisi manusia tidak hanya memberikan makna secara rasional tetapi 

juga secara tidak sadar menangkap pesan pesan emosional dan irasional. 

Menurut Freud benda material itu mempunyai potensi kekuatan seksual. Freud 

mendiskripsikan libido sebagai kekuatan yang menyebabkan insting seksual 

direpresentasikan dalam pikiran. Libido tidak hanya berhubungan dengan hubungan intim, 
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tetapi mencakup konsep yang luas yaitu kenikmatan dan kepuasan sensual. Setiap individu 

melewati empat tahap perkembangan yaitu the oral, the anal, the phallic, dan the genital. 

Freud menjelaskan (Freud dalam Berger, 1991: 59): 

Mulut merepresentasikan daerah sensitif bagi bayi. Penghisapan, dan kegiatan makan 

merepresentasikan kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan oral. Faktanya bahwa bayi sering mengisap 

sesuatu yang menenangkan (dot) menunjukkan bahwa dia tidak hanya berurusan dengan penyatuan dari 

kalori. Ketika bayi sudah mulai memiliki gigi, kebutuhan menggigit mengekspresikan keinginan 

sadistik. Tahap kedua perkembangan berkenaan dengan the sadistic-anal, dan terlihat pada keinginan 

bayi dalam mengeluarkan, dan menahan kotoran. Akhirnya, tahap ketiga berkenaan dengan the phallic 

yang dicirikan ketika pemuda tertarik pada penis, dan perempuan tertarik pada klitorisnya. Ketertarikan 

pemuda pada penis miliknya menyebabkan hubungan positif peristiwa oedipus kompleks karena 

ketakutan kastrasinya hilang. Gadis/perempuan bereaksi dengan kecemburuan karena tidak memiliki 

penis, jika dia menyadari klitoris miliknya sebagai organ dalam dari penis. 

Pemikiran Freud tentang oedipus kompleks menjadi pemikiran penting dalam 

menjelaskan media. Oedipus kompleks merupakan kompleksitas perasaan anak kecil oleh 

keinginan seksual terhadap orang tua yang berlawanan jenis. Keinginan atau hasrat seksual 

ini mempunyai akibat yang berbeda pada laki-laki, dan perempuan. Perasaan kompleks ini 

dapat menjelaskan tentang manfaat isi cerita yang mengandung pahlawan laki-laki, dan 

pahlawan wanita sebagai media yang membantu perkembangan kehidupan anak-anak. Freud 

mengatakan bahwa cerita dongeng semakin beradab karena dapat sekaligus menceritakan 

pesan terbuka, dan menceritakan pesan secara tersembunyi. Cerita ini dapat berbicara secara 

serempak pada semua tingkat kepribadian manusia, dan berkomunikasi dengan cara yang 

dapat ditangkap pikiran belum teredukasi dari anak-anak. Dengan maksud yang sama dapat 

dikatakan bahwa cerita dongeng (media) dapat menyentuh pikiran kesadaran, pikiran 

sebelum kesadaran (preconscious mind), dan ketidaksadaran (unconscious mind).  
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Pemikiran Freud selanjutnya adalah tentang hipotesis struktural tentang fungsi-fungsi 

mental yang terdiri dari id, ego, superego. Pemikiran struktur hipotesis ini merupakan ganti 

dari toporafi yang membagi jiwa dalam tiga bagian conscious mind, preconscious mind, dan 

unconscious mind Ketiga bagian struktur hipotesis struktural saling berperang satu sama lain, 

terutama bagian id melawan superego. Id yang menghasilkan hasrat dasar manusia, 

berlawanan dengan superego yang menghasilkan kontrol berupa ketakutan hukuman. Ego 

berusaha menjadi jalan tengah antara keduanya. Namun demikian ego juga berperan penting 

dalam melakukan mekanisme pertahanan melawan id (Berger, 1991: 69). 

Ketiga bagian dari jiwa manusia ini dapat digunakan untuk menilai karakter yang 

terdapat dalam Film. Penilaian karakter film dimungkinkan karena psikoanalisa adalah suatu 

seni interpretatif (Berger, 1991: 66). Berger mendifinisikan simbol sebagai sesuatu yang 

mewakili sesuatu yang lain, beberapa di antaranya tersembunyi, dan minimal tidak nyata. 

Pada cerita terdapat simbol-simbol yang diketahui sesuai dengan fungsi jiwa sadar, dan jiwa 

tidak sadar manusia. Kebanyakan simbol yang menarik terutama simbol berkaitan dengan 

ketidaksadaran pikiran. Simbol disebut sebagai kunci yang dinding ketidaksadaran, dan 

sebagai pesan yang diberikan oleh ketidaksadaran. Sifat seksual pada kebanyakan simbol 

terlihat berdasarkan fungsi atau bentuknya. Simbol genital laki-laki misalnya berbagai stik, 

pohon, payung, pisau, pensil, palu, pesawat udara, dll. Simbol genital wanita misalnya goa, 

botol, pintu, tempat perhiasan, kebun, bunga, dll. Kenikmatan seksual direpresentasikan 

dengan aktivitas-aktivitas menari, terbang, mendaki, bersepeda, dll. Patahnya gigi atau 

rambut merupakan simbol dari kastrasi.  

Produksi media massa memiliki fungsi yang serupa dengan mimpi (Berger, 1991: 67). 

Keduanya memiliki kesamaan sifat visual sehingga simbol-simbol yang terdapat dalam 

program televisi, komik, dapat dibandingkan dengan visualisasi pada mimpi seseorang. 

Selain simbol yang dapat dipikirkan secara sadar, terdapat distorsi, dan penyembunyian yang 
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terdapat pada penyampaian pesan. Pemikiran tentang jiwa manusia dapat memberikan 

penjelasan tentang komunikasi atas, dan bawah permukaan yang terdapat pada media atau 

pun mimpi.  

Film tidak hanya merupakan dunia fantasi, dan hasrat, tetapi dikondisikan oleh 

realitas sosialnya. Sistem patriarki memungkinkan rekonsiliasi dari definisi bahwa melihat 

adalah tersedia bagi laki-laki, dan dilihat adalah tersedia bagi wanita. Di dalam film, hal ini 

terjadi ketika sudut, dan pergerakan kamera memberi efek dua kali lipat hasrat scopophilia, 

dan identifikasi. Kamera mewakili mata pelaku utama yang melihat wanita dengan nafsu 

(biasanya dari bawah ke atas). Mulvey mengatakan praktek sinematiografi sangat bersifat 

patriarki (Mulvey dalam Zoonen, 1994: 90). Pengintipan, dan sadisme muncul dalam 

patriarki sinema agar kenikmatan melihat dapat dijadikan tidak bermasalah dengan cara 

mengurangi ancaman kastrasi (tidak punya alat kelamin laki-laki). Pengurangan kastrasi 

dilakukan dengan tetap menempatkan wanita sebagai penyebab dorongan seksual bagi 

pahlawan laki-laki, dan disisi lain dengan menempatkan atribut obyek fetish pada diri wanita 

misalnya merayu berlebihan, menfragmenkan kecantikan dirinya.  

Program infotainment dinilai menampilkan hal-hal yang mendukung voyeurism yaitu 

pemuasan kebutuhan penonton dengan melihat sesuatu yang menarik (misalnya hal-hal yang 

berhubungan dengan wanita). Di sisi lain, penonton melakukan identifikasi ketika melihat 

sebuah isi program kehidupan privat, dan keseksian presenter wanita. Pemikiran voyeurism 

dapat digunakan dalam konteks berbeda untuk menjelaskan mengapa baik penonton laki-laki 

maupun wanita senang mengetahui sesuatu yang menjadi rahasia orang.  

Untuk menjawab persoalan tentang infotainment pemikiran Mulvey dapat digunakan. 

Mulvey mengatakan tentang 2 macam kesenangan yaitu kesenangan scopophilia, dan 

identifikasi narsistik (Mulvey dalam Zoonen, 1994: 88). Mulvey mengutip pemikiran 
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psikoanalisa Lacanian, dan Freudian. Scopophilia, dan indentifikasi yang akan dijelaskan di 

bawah ini, keduanya akan membuat seseorang merasa mahakuasa dengan menyamakan 

dengan karakter pada layar, dan membuat seseorang melupakan dirinya, waktu, dan tempat ia 

berada.  

1. Scopophilia merupakan kesenangan seksual dasar untuk melihat orang lain, 

sebuah cara melihat secara sadar, dan terpusat yang menyebabkan kepuasan, 

dan perasaan nafsu. Kepuasan scopophilic dalam tingkatan yang lebih tinggi 

menghasilkan hasrat mengintip. Penonton memperoleh kepuasan karena 

mendapatkan ilusi dalam dunia pribadi mereka. 

2. Identifikasi merupakan kebutuhan untuk menyamakan karakter seseorang 

dengan karakter yang ditampilkan dalam layar. Kemampuan identifikasi ini 

dimungkinkan oleh fase cermin (diambil dari psikoanalisa Lacan) dimana 

seorang anak akan melihat bahwa dirinya yang berada di cermin merupakan 

sosok yang lebih lengkap, sempurna, dan sangat kuat.  

 Pemikiran Psikoanalisa sangat mempengaruhi argumen Mulvey yang mengambil 

pemikiran Jaquest Lacan tentang proses identifikasi sinema diberikan oleh fase cermin 

(Mulvey dalam Zoonen, 1994: 89). Secara sederhana identifikasi dijelaskan bahwa karakter 

atau apa yang disajikan dalam sinema dapat menutupi perasaan kurang yang memang ada 

muncul pada fase cermin ketika seseorang berumur 4-5 tahun. Pemikiran identifikasi ini 

menjawab tentang bagaimana alasan penonton mengkonsumsi infotainment. Penonton senang 

dengan berita-berita tentang artis karena menganggap artis sebagai sosok seorang yang 

sempurna. 

Freud mengingatkan tentang keagresifan pada orang-orang terutama pada laki-laki 

(Freud dalam Barker, 1991: 72). Laki-laki digambarkan sebagai sosok yang tidak baik 
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(gentle), sosok yang ingin dicintai, sosok yang paling bisa membela sendiri kalau diserang, 

dan mahluk yang memiliki keagresifan. Orang-orang disekitarnya tidak hanya sebagai 

penolong tetapi pemuas keagresifan, untuk mengeksplotasi pekerjaan mereka tanpa upah, dan 

bahkan menggunakan orang lain untuk kepuasan seksual sampai penyiksaan yang disertai 

dengan pembunuhan. Untuk menghalangi keagresifan, superego (atau bentuk lain ego) 

melakukan tugasnya dengan membentuk rasa bersalah sehingga melemahkan keagresifan 

(Freud dalam Barker, 1991: 73).  

Penonton juga pada saat yang sama melupakan dirinya, keadaannya, tempat dirinya 

berada. Hal ini terjadi ketika melihat sosok artis yang cantik, maka apapun yang dialaminya 

akan secara ilusi dirasakan juga oleh penggemarnya karena penonton pada saat yang sama 

melupakan kondisi dirinya. Ketertarikan untuk melihat artis cantik dengan urusan privatnya 

merupakan kenikmatan yang diperoleh penonton karena penonton seperti mendapatkan 

kekuasaan untuk masuk dalam ruang pribadi Luna Maya yaitu menjadi dirinya. Mulvey 

menjelaskan tentang bagaimana kebutuhan untuk identifikasi dengan sosok kharakter yang 

dikehendakinya akan membuat efek kemahakuasaan yaitu perasaan berkuasa sama seperti 

sosok sempurna yang ada pada gambar. Selain itu, hal ini juga memberikan efek dirinya 

melupakan waktu, tempat, dan diri sendiri (berkhayal).  

Fiske menceritakan tentang bagaimana bahasa kamera mereplikasi jarak hubungan 

dekat (intim) yang sebenarnya dalam dunia nyata merupakan wilayah privat (Fiske, 1987: 7). 

Menurutnya jarak interpersonal  yang selanjutnya direplikasi dengan bahasa ECU (Extreem 

Close Up) dan merupakan wilayah privat adalah berjarak 24 inci (60 cm). Ketika kamera 

memberikan kekuasaan kepada khalayak untuk memandang dunia privat wanita yang berada 

dalam video, maka hal ini pun dapat disebut sebagai voyeurisme. Dalam isu perceraian 

(urusan privat) voyeurisme tidak hanya berarti memandang tubuh wanita, tetapi juga 

memandang kehidupan privat wanita melalui bahasa kamera yang merupakan replikasi dari 
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jarak Interpersonal. Voyeurisme dalam hal ini terjadi berupa penonjolan terhadap bagian-

bagian tubuh tertentu berserta busana dan asesoris tertentu misalnya dada, bibir merah 

sensual, alis dikerok, paha, dll. Beberapa bahasa kamera yang sering digunakan untuk 

voyurism misalnya tilt up, tilt down, crane, zoom in, dolly track. Efek capture camera yang 

menempatkan wanita dalam lobang merupakan voyeurisme. 

Video Insert menampilkan wanita baik dalam tayangan live (presenter), dan tayangan 

tidak live (berita). Tayangan berita tersebut mengandung unit analisis yang membantu dalam 

melakukan analisa terhadap representasi wanita. Berbagai unit analisis yang dapat 

dikemukakan yaitu penampilan, make up, wardrobe/kostum, asesoris, lingkungan, perilaku, 

perkataan, gestur, tata cahaya, pencahayaan (lighting), editing, suara, dan shot. 

Pemikiran Psikoanalitis kritis selain membahas tentang identifikasi, juga membahas 

mekanisme pertahanan yang merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh ego untuk 

mengontrol insting, dan memperkecil pengaruh kegelisahan. Mekanisme ini dilakukan sering 

dalam ketidaksadaran dalam mengkonsumsi pesan dari media. Berbagai mekanisme tersebut 

yaitu (Barker, 1991: 68): 

1. Ambivalensi: perasaan serempak antara cinta, dan benci atau ketertarikan, dan penolakan 

terdapat obyek atau pribadi yang sama. Terkadang perasaan-perasaan ini berganti secara cepat 

pada orang yang berharap secara cepat mengatasi harapan-harapan kontradiktori. 

2. Pencegahan: sebuah penolakan untuk terlibat dengan subyek-subyek yang mengandung 

dorongan agresif, dan rangsangan seksual dalam ketidaksadaran. 

3. Penolakan atau penyangkalan: sebuah penolakan untuk menyetujui realitas tertentu yang 

membangkitkan kegelisahan dengan memblokir realita ini dengan kesadaran atau tergabung 

dengan fantasi pernyataan harapan. 

4. Fiksasi: keasyikan atau kelekatan yang bersifat menggoda terhadap sesuatu, secara umum 

hasil dari pengalaman traumatis. 
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5. Identifikasi: sebuah keinginan menjadi “seperti” seseorang atau sesuatu dalam aspek pikiran, 

dan perilaku. 

6. Proyeksi: sebuah usaha untuk mengingkari perasaan negatif, dan perasaan bermusuhan pada 

pribadi seseorang dengan menghubungkan hal itu dengan orang lain. Dengan demikian pribadi 

yang membenci seseorang akan memproyeksikan kebencian tersebut pada orang lain, dan 

menganggap dia sebagai pribadi tempat asal sumber kebencian. 

7. Reaksi formasi: hasil dari adanya ambivalensi attitude yaitu ketika elemen yang satu menindas 

elemen yang lain sehingga elemen tersebut tetap berada dalam ketidaksadaran. Penindasan 

perasaan yang saling beroposisi ini dilakukan dengan penekanan secara berlebihan satu 

perasaan satu terhadap perasaan lain. 

8. Represi: harapan-harapan, ingatan, keinginan yang bersifat tidak sadar, bersifat insting, dan 

terepresi. Represi dianggap sebagai mekanisme dasar pertahanan. 

9. Supresi: keputusan yang dibuat untuk mengacaukan sesuatu dari pikiran, dan kesadaran. 

Supresi merupakan mekanisme pertahanan basis kedua setelah repressi. Karena terdapat 

kesadaran terhadap pengacauan pikiran tertentu, maka pikiran ini dapat lebih mudah untuk 

dipanggil kembali dalam kesadaran dari pada represi. Represi tidak bersifat sukarela sehingga 

pikiran tertentu sulit dibawa pada kesadaran. 

10. Rasionalisasi: penawaran alasan logika, dan rasional atau contoh yang kurang dari perilaku 

yang disebabkan dari faktor ketidaksadaran, dan ketidakrasionalan. 

11. Regresi: pengembalian kepada tahap awal dalam perkembangan awal kehidupan ketika 

seseorang dihadapakan dengan situasi yang membuat stres atau gelisah. 

Selain superego, peran ego dalam mekanisme pertahanan juga penting dalam 

menjelaskan material dalam media. Ego yang bersifat rasional dalam kesadaran manusia 

digunakan untuk mempertahankan keseimbangan. Sebuah cerita yang mengangkat persoalan 

universal berusaha mengembangkan ego, dan pada saat yang sama menenangkan tekanan 

preconscious, dan unconscious. Sebagaimana cerita tersebut dibentangkan, id ditekan dengan 

memberikan kepercayaan pada konteks kesadaran sehingga memberikan pemuasan pada id 

yang sejalan dengan persyaratan-persyaratan ego, dan superego.  
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Menurut Mulvey, film tidak hanya merupakan dunia fantasi, dan hasrat, tetapi 

dikondisikan oleh realitas sosialnya (Mulvey dalam Zoonen, 1994: 89). Sistem patriarki 

memungkinkan rekonsiliasi dari definisi bahwa melihat adalah tersedia bagi laki-laki, dan 

dilihat adalah tersedia bagi wanita. Meskipun produser adalah seorang wanita, Infotainment 

diproduksi dalam budaya kapitalis yang sangat bersifat patriarki. Hal ini terlihat dari tampilan 

presenter wanita yang menyubordinasikan wanita sebagai obyek pemuas. Baik penonton laki-

laki maupun wanita akan suka dari melihat keseksian presenter. 

Pemikiran male gaze ini dapat digunakan untuk menilai mengapa penonton 

infotainment akan tertarik dengan berita-berita yang bombastis seputar kehidupan pribadi 

artis. Telah dijelaskan di atas bahwa pada kasus Luna Maya dengan infotainment terlihat 

bahwa infotainment berusaha mengorek kehidupan pribadi sampai warna pakaian dalam yang 

dikenakan. Kehidupan Luna Maya sebagai seorang wanita cantik menjadi obyek tontonan 

yang laku sehingga dari infotainment sampai harian kompas pun tergerak untuk 

mengangkatnya sebagai berita utama. 

 Pemikiran phallocentrism menurut Mulvey dapat digunakan untuk menjelaskan 

bahwa dunia patriarki  yang ada pada film merupakan dunia yang tidak disadari oleh wanita 

karena sudah ada pada formasi sosial sebelum individu menyadarinya (Mulvey, 1990: 2). 

Menurut Mulvey, wanita terikat dalam susunan simbolik patriarki  karena ketidakpunyaan 

penis dan kedua menjadikan anak sebagai simbol dari penis (memiliki anak sebagai memiliki 

penis). Sinema juga dikatakan sebagai bagian dari dunia patriarki karena secara tidak sadar 

terdiri dari struktur “melihat” dan “kenikmatan” memandang. 

Perbedaan pakaian presenter program pada siang hari, dan malam hari menunjukkan 

prinsip male gaze. Pada malam hari dimana tayangan televisi ditujukan untuk penonton 

dewasa terlihat busana yang dikenakan oleh presenternya relatif lebih terbuka. Selain itu, isi 
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program memberitakan hal-hal yang menimbulkan pemuasan kebutuhan seksual (kenikmatan 

scopophilic). Scophilic merupakan istilah Freud yang menunjuk pada kesukaan/kenikmatan 

untuk melihat, menyubjekkan orang tersebut untuk pandangan yang mengandung keinginan 

tahu, dan mengontrol (Mulvey, 1990: 3). Contoh voyeurism ialah keinginantahuan untuk 

melihat, dan memastikan hal yang terlihat. Inilah yang dimaksud analisa scopophilia yang 

bersifat aktif. Seorang anak misalnya mempunyai keingintahuan terhadap organ kemaluan 

orang lain, dan fungsi tubuh tentang kehadiran, dan ketiadaan penis.  

Selain analisa scopophilia aktif, Freud juga menjelaskan perkembangan konsep ini 

yaitu menjelaskan dalam konteks pre-genital, dan auto eroticism yaitu kenikmatan melihat 

ditransfer oleh orang lain dengan analogi. Insting aktif, dan perkembangannya dalam bentuk 

narsistik memiliki hubungan dekat. Perkembangan scopophilia muncul sebagai basis 

kenikmatan melihat orang lain sebagai obyek. Kenikmatan ini pada tingkat yang lebih 

ekstreem dapat menghasilkan godaan voyeur, dan perbuatan mengintip untuk dapat 

mengalami kenikmatan seksual.  

Pemikiran Mulvey memang tidak menyebutkan tentang bagaimana penonton wanita 

menikmati kenikmatan scopophilic (dan voyeurism). Pemikiran Mulvey diperjelas lagi 

dengan penerusnya Doane yang memberikan kriteria kedekatan, dan jarak. Seorang anak 

wanita yang tentunya lahir dari seorang wanita karena sama-sama tidak memiliki penis maka 

cenderung lebih dekat daripada anak laki-laki. Wanita dapat menikmati pandangan pada figur 

wanita bila mengambil peran laki-laki.  

Khalayak utama infotainment adalah wanita karena waktu penayangan infotainment 

yaitu pada jam dimana ibu rumah tangga beraktivitas. Apakah wanita juga menikmati 

voyeurism? Menurut Mulvey bahwa wanita tidak mungkin melakukannya karena dia berada 

pada budaya patriarki. Wanita menjadi icon bagi kenikmatan para lelaki (Mulvey dalam 
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Zoonen, 1990: 90). Penerus Mulvey, Doane mengatakan bahwa melalui identifikasi (Doane 

dalam Zoonen, 1990: 91) menjelaskan bahwa wanita kurang dalam kemampuannya untuk 

voyeurism karena jarak psikologis yang dekat dengan ibunya (wanita). Bocah Laki-laki 

sebaliknya cenderung untuk memisahkan dengan ibunya. Terjadi paradoksial di dalam wanita 

karena pada satu sisi mereka menjadi obyek tetapi mereka juga mengobyektifkan diri mereka 

sendiri. Wanita bisa menikmati voyeurism hanya ketika dia mengambil peran penonton laki-

laki. Wanita dapat memandang presenter wanita (artis perempuan) karena melihat dari sudut 

pandang laki-laki.  

Mengenai female gaze tidak dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini karena konsep ini 

tidak berlaku pada infotainment karena representasi wanita (presenter) sangat mengabsahkan 

kepasifan wanita. Hal yang menjadi penekanan mengenai visualisasi wanita sebagai ikon 

dalam infotainment sangat menimbulkan kenikmatan scopophilia oleh penonton laki-laki 

atau wanita. Dominasi male gaze ini didukung oleh Eva Maria Jacobson bahwa 

menghilangkan pemikiran Mulvey tentang male gaze dalam pemikiran tentang female gaze 

adalah tidak mungkin (Eva dan Jacobsson, 1999: 25). Isi berita yang direpresentasikan oleh 

video tentang kehidupan pribadi selebritis dapat dikatakan sebagai bentuk voyeurism dalam 

konteks berbeda yaitu keinginan untuk mengetahui kehidupan orang lain. 

Meskipun konsep patriarki tetap dominan dengan dihubungkan pada konsep kajian 

budaya maka terdapat female gaze dimana penonton wanita dapat melakukan interpretasi 

berbeda ketika melihat tayangan film. Penonton wanita pun melakukan interpretasi berbeda 

sehingga dapat menikmati kesenangan dalam menonton suatu acara. Menurut Fiske dalam 

membicarakan kajian budaya bahwa budaya pop mengasumsikan adanya konsumen aktif 

daripada pasif. Budaya populer dipandang sebagai makna-makna, dan praktek-praktek yang 

diproduksi oleh khalayak popular pada waktu konsumsi, dan studi tentang budaya populer 

menjadi sesuatu yang sentral (Fiske dalam Barker, 2000: 47). 
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Bahasa kamera yang digunakan dalam merepresentasikan wanita dalam video Insert 

dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang diterima sebagai suatu yang universal (Fiske, 1987: 

8). Penekanan pesan yang lewat bahasa kamera yang digunakan seringkali merupakan bahasa 

yang tidak ramah wanita.  Bagaimana bahasa kamera tersebut menampilkan wanita 

sebenarnya di dalam dunia nyata tidak boleh dilakukan. Tilt down, tilt up ,Close up, Crane 

dan bahkan Big Close up merepresentasikan wanita dalam wilayah privatnya. Hal ini 

berkebalikan dengan bahasa kamera Medium Shot yang merupakan jarak kamera normal 

dalam televisi (Fiske, 1987: 6). 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan perspektif konstruktivisme 

kritis. Perspektif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman atas fenomena, dan mencoba 

melakukan rekonstruksi terhadap fenomena tersebut. Semiotika dapat menjadi alat 

pemahaman bagus terhadap sistem tanda di media massa yang membangkitkan berbagai 

emosi, kerjasama, ketakutan, harapan, fantasi, dan persetujuan tanpa protes. Penelitian ini 

tentu mengandung fungsi emansipatoris yaitu membela kelompok/individu yang 

termarginalisasi. 

1.6.2 Sumber Data 

Sumber data penelitian ini diperoleh dari: 

a. Data Primer 

Data utama yang berasal dari sebuah rekaman, dan narasi tayangan Insert 

Selebritis. 

b. Data Sekunder 
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Data yang digunakan untuk menunjang penelitian yaitu data yang diperoleh dari 

buku, jurnal, artikel, Internet, dll. Bahkan demi kelengkapan data akan didapatkan 

secara langsung dari pada dapur produksi program.  

1.6.3 Subyek Penelitian 

Subyek pada penelitian ini terdiri dari yaitu Empat buah tayangan infotainment Insert 

Selebritis. Porsi jumlah tayangan insert siang akan diambil lebih banyak karena dari dulu 

sampai sekarang insert siang dibuat secara in production. Penentuan subyek penelitian karena 

Infotainment Insert Selebritis memiliki kharateristik dari kapitalistik media yaitu 

penyeragaman acara. Penyeragaman ini terletak yaitu Insert Selebritis memiliki banyak 

varian dalam sehari seperti Insert pagi, Insert siang, Insert Sore, dan Insert Investigasi. 

Program ini termasuk mempunyai rating tinggi dibanding dengan Infotainment lain. Selain 

itu, program ini memiliki pendapatan terbesar dibandingkan dengan program-program lain. 

Penyeragaman menimbulkan pola-pola sama sehingga menghasilkan asumsi bahwa kualitas 

data akan sama walaupun hanya mengambil satu jenis tayangan program Insert Selebritis.  

1.6.4 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendokumentasian isi komunikasi yang diteliti, dengan mencari rekaman tayangan Insert 

Selebritis. Guna kelengkapan data sekunder akan dilakukan magang ke dalam dapur produksi 

program. 

1.6.5 Unit Analisis 

Unit analisis Penelitian ini ialah tayangan Infotainment Insert Selebritis yaitu Insert 

Pagi 4 Oktober 2010, Insert Siang 17 Juni 2010, Insert Sore (Investigasi) 17 Februari 2009, 

dan  Insert Pagi 27 mei 2010.  
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1.6.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah semiotika Fiske. Materi data pada 

penelitian ini yang pertama adalah teks itu sendiri dengan menggunakan analisis semiotik. 

Menurut Fiske terdapat 3 level dalam kode televisi yaitu: 

1. Level Realitas, yaitu penampakan, pakaian, make-up, perilaku, perkataan, gestur, 

ekspresi, suara, dll 

2. Level Representasi yaitu kamera, tata cahaya, editing, musik, dan suara. 

3. Level Ideologi yaitu penerimaan sosial, dan hubungan kode-kode yang bersifat 

ideologi seperti individualisme, patriarki, ras, kelas, materialisme, kapitalisme, dll. 

Analisa semiotika berusaha menyatakan hal yang tersembunyi dari setiap makna-

makna yang terstruktur dari program televisi. Analisa kualitatif tidak berusaha mencari kode 

dalam skala besar, tetapi berusaha untuk mencari detail dalam video. 

1.6.7 Kriteria Kualitas atau Kebajikan 

Kriteria Kualitas atau Kebajikan dapat dilihat dari perspektif/paradigma yang 

digunakan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme kritis sehingga kriteria ini 

dapat menghasilkan penelitian yang emansipatorif (Guba, dan Lincoln dalam Denzin, dan 

Lincoln, 1994: 196). Penelitian ini mempertanyakan nilai dalam permukaan yang dianggap 

sebagai universal dan diterima oleh otak sadar. Berdasarkan pemikiran di atas, kualitas 

penelitian tentang Analisis Semiotika terhadap Tayangan Insert Selebritis dinilai berdasarkan 

keaslian data. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi katalisator untuk aksi terhadap masalah 

yang ditimbulkan akibat tayangan Insert Selebritis. 
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1.6.8 Prosedur 

Penelitian studi analisis semiotika ini dilakukan melalui langkah yang saling berkait. 

Kegiatan tersebut diawali dengan perencanaan desain penelitian, survei pendahuluan, 

pengurusan ijin penelitian, pengambilan, dan pengumpulan data, analisis data, penulisan hasil 

penelitian, dan terakhir dilanjutkan melalui penyusunan laporan penelitian. 
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