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BAB III 

KOMODIFIKASI DAN PEMAKNAAN DISABILITAS 

 

Program talk show Hitam Putih TRANS7 yang mengusung tema disabilitas pada 

episode 27 November 2014 itu berdurasi total 30 menit dan dibagi menjadi dua 

segmen dengan masing-masing satu kali jeda iklan. Dalam pembahasan tesis ini, 

peneliti akan menganalisa program talk show Hitam Putih TRANS7 tiap segmen 

baik audio maupun visual. 

Peneliti memilih tiap audio dan visual yang tayang sebagai bahan analisa. 

Peneliti akan menggunakan unit analisa dua tahap dari Roland Barthes, yakni 

denotasi, konotasi dan mitos. Dalam memaknai teknik pengambilan gambar, 

teknik editing, maupun pergerakan kamera, peneliti akan menggunakan 

pemaknaan teknik pengambilan gambar dari Arthur Asa Berger. Cara 

pengambilan gambar dalam penelitian ini dapat berfungsi sebagai penanda. 

Gambar menjadi elemen terpenting untuk membentuk suatu tayangan berdurasi. 

Teknik pengambilan suatu gambar akan menentukan kualitas gambar yang 

dihasilkan apakah memenuhi kriteria menjadi gambar yang layak. Teknik 

pengambilan suatu gambar memiliki kode-kode yang memiliki makna tersendiri. 

Kode-kode tersebut menginformasikan hampir seluruh aspek tentang keberadaan 

kita dan menyediakan konsep yang bermanfaat bagi analisis seni populer dan 

media massa. Beberapa elemen gambar dapat ditemui dalam kode, terutama yang 

berhubungan dengan bahasa gambar yang bisa dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Pemaknaan Teknik Pengambilan Gambar 

Penanda (penanda 
gambar) 

Definisi Petanda (makna) 

Close Up (CU) Hanya wajah  Keintiman, tetapi tidak sangat 
dekat, bisa juga menandakan 
bahwa objek sebagai inti cerita 

Medium Shot (MS) Hampir seluruh tubuh Hubungan personal antar tokoh 
dan menggambarkan kompromi 
yang baik 

Long Shot (LS) Setting dan karakter Konteks skop dan jarak publik 

Full Shot (FS) Seluruh tubuh Hubungan sosial 
(Sumber: Berger, 33-34) 
 
 
 

Tabel 3.2 

Pemaknaan Kerja Kamera dan Teknik Penyuntingan 

Penanda (penanda kamera) Definisi Petanda (makna) 

Pan Down Kamera mengarah ke 
bawah 

Kekuasaan, kewenangan 

Pan Up Kamera mengarah ke atas Kelemahan, pengecilan 

Dolly In Kamera bergerak ke 
dalam 

Observasi, fokus 

 
Penanda (penanda 

penyuntingan) 
Definisi Petanda (makna) 

Fade In Gambar kelihatan pada 
layar kosong 

Permulaan 

Fade Out Gambar dilayar 
menghilang 

Penutupan 

Cut Pindah dari gambar satu 
ke gambar yang lain 

Kebersambungan, 
menarik 

Wipe Gambar terhapus dari 
layar 

‘Penentuan’ kesimpulan 

(Sumber: Berger, 33-34) 
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3.1. Hasil Temuan Penelitian 

Setelah menonton dan menelaah lebih dalam terhadap program talk show Hitam 

Putih TRANS7 episode 27 November 2014 yang menghadirkan Mulyana, atlet 

renang tuna daksa dengan topik utama berjudul “Mulyana Atlet Difabel Peraih 

Medali Emas”, maka peneliti menemukan gambar atau visual atau potongan-

potongan gambar atau visual yang menunjukkan adanya praktik komodifikasi dan 

konsensus pemaknaan terhadap disabilitas sebagai tayangan populer di televisi, 

sebagai berikut:  

• Teks 1: VT Mulyana latihan renang bersama rekan-rekannya 

• Teks 2: Mulyana masuk ke studio Hitam Putih TRANS7. 

• Teks 3: Mulyana bercerita tenggelam 3 hari di waduk Jatiluhur. 

• Teks 4: Mulyana menangis saat menceritakan ayah angkatnya. 

• Teks 5: VT Mulyana mengendarai sepeda motor. 

• Teks 6: Mulyana bermain sulap dengan kakinya yang cacat. 

• Teks 7: Mulyana bercerita saat mengenal sang istri. 

3.2. Analisis Semiotika Barthes terhadap Hitam Putih TRANS7 

Hitam Putih TRANS7 merupakan acara talk show yang sarat akan makna dengan 

menampilkan berbagai tokoh, narasumber atau bintang tamu yang menginspirasi 

para penontonnya. Dalam acara ini peneliti juga melihat ada praktik komodifikasi 

dan konsensus pemaknaan yang tergambar secara tersirat terhadap disabilitas. 

Peneliti menjabarkan pemaknaan yang mengarah pada adanya praktik 

komodifikasi dan konsensus pemaknaan disabilitas, dengan menggunakan analisa 

semiotika Roland Barthes sebagai berikut:  
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Tabel 3.3 

Pemaknaan Denotatif-Konotatif Teks 1 

VISUAL DIALOG/SUARA/SKRIP 

 

Gambar 1 

 

Gambar 2 

 

Gambar 3 

 

 

Skrip:  

MULYANA/ SEORANG ATLET 

RENANG TUNA DAKSA/ 

BERJUANG DEMI 

MENGHARUMKAN NAMA 

BANGSA// BAPAK SATU ANAK 

YANG BERPROFESI SEBAGAI 

NELAYAN INI/ BERHASIL 

MENDAPATKAN DUA MEDALI 

EMAS/ DAN SATU PERAK DI 

AJANG ASIA PARAGAMES/ DI 

KOREA SELATAN/ OKTOBER 

LALU// KENDATI FISIK TIDAK 

SEMPURNA/ MULYANA TIDAK 

MENYERAH/ APALAGI KETIKA 

MASIH DUDUK DI BANGKU S-D/ 

MULYANA PERNAH 

TENGGELAM DI WADUK 

JATILUHUR// PENGALAMAN 

PAHIT INI MEMBUAT 
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Gambar 4 

 

Gambar 5 

 

Gambar 6 

MULYANA BELAJAR 

BERENANG SECARA 

OTODIDAK// KINI KERJA 

KERASNYA MEMBUAHKAN 

HASIL// DIA MENJADI ATLET 

YANG MEWAKILI INDONESIA/ 

DI KEJUARAAN RENANG 

INTERNASIONAL// 
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Gambar 7 

DENOTASI 

Gambar pertama yang diambil secara full shot untuk menunjukkan ada 

sekelompok orang berjumlah enam orang dengan menggunakan pakaian renang. 

Mereka masing-masing berdiri di tepi sebuah kolam renang. Mereka melakukan 

senam pemanasan yang tidak dalam posisi berbaris. Enam orang tersebut terdiri 

dari empat pria bercelana renang bertelanjang dada. Sedangkan dua orang lainnya 

mengenakan swimsuit (pakaian renang) adalah wanita. Dua orang yang terdiri dari 

pria dan wanita berdiri tegap di sebelah kiri layar. Satu wanita diantaranya 

mengenakan swimsuit berwarna variasi biru tua dan biru muda. Wanita itu juga 

mengenakan penutup kepala berwarna putih serta kacamata renang yang terikat di 

kepalanya. Sedangkan seorang pria yang menjadi pusat perhatian dalam layar 

tersebut berada dalam posisi berdiri yang tidak sejajar dibandingkan lima orang 

lainnya. Sementara itu, dua pria dan satu wanita berada di sebelah kanan layar. 

Satu wanita diantaranya berambut pendek dan mengenakan swimsuit berwarna 

hitam. Namun posisi mereka bervariasi. Seorang pria dalam posisi menunduk 

sambil melihat ke arah pria yang berada di tengah. Sedangkan seorang pria 
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lainnya memegang selembar kertas dan pluit yang terikat pada seutas tali. Namun 

secara umum, kelima orang itu dalam posisi berdiri sembari melihat ke arah pria 

yang berada di tengah. Secara fisik, pria tersebut terlihat berbeda jika 

dibandingkan dengan kelima orang lainnya. Pria yang menjadi pusat perhatian itu 

tidak memiliki tangan kanan atau buntung dan kaki kanan lebih pendek dan kecil 

dibandingkan kaki kanannya. Pria itu mengenakan celana renang dengan variasi 

warna hitam dan biru muda. Kacamata renang berwarna biru terikat di kepalanya. 

Keenam orang itu melakukan kegiatan di depan tepi sebuah kolam renang, tepat 

di depan sebuah saung yang umumnya digunakan untuk beristirahat saat 

berenang. Sementara kolam renang tersebut terlihat berada di sekitar daerah yang 

memiliki banyak pepohonan. Saat gambar ini muncul, pekerja televisi 

memasukkan musik sebagai latar belakang. Sedangkan perbincangan masing-

masing orang tersebut saat melakukan aktivitasnya juga nampak sepanjang 

gambar tersebut. 

Kondisi fisik pria yang berdiri di tengah itu semakin terlihat pada gambar kedua, 

ketika kameraman melakukan teknik pengambilan gambar secara variasi yakni 

medium shot, close up dan pan up. Pria itu juga melakukan pemanasan dengan 

memutar-mutar tangan kiri, kemudian mengangkat kaki kiri dengan tangan 

kirinya yang normal. Sementara, kaki kanannya yang tumbuh kecil (cacat) terlihat 

menopang tubuhnya yang kecil namun gempal. Ketidaksempurnaan fisiknya 

dipertegas lewat skrip yang dibacakan secara monolog oleh seorang wanita 

melalui voice over yang berbunyi: MULYANA/ SEORANG ATLET RENANG 
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TUNA DAKSA/ BERJUANG DEMI MENGHARUMKAN NAMA BANGSA// 

Pada gambar ketiga, pria tuna daksa itu berdiri di atas batu lompatan kolam 

renang dengan posisi badan membungkuk ke depan. Pria itu mengambil ancang-

ancang untuk siap melompat ke kolam renang. Gambar ketiga itu diambil dengan 

menggunakan teknik pengambilan gambar secara long shot.  

Pada gambar keempat, pria itu melakukan gerakan berenang gaya bebas. Posisi 

berenang pria itu diambil di dalam air dengan teknik pengambilan gambar long 

shot. Disini juga terlihat pria itu berenang dengan mengayuh menggunakan tangan 

kiri karena tidak memiliki tangan kanan. Di dalam air, dia terlihat mahir dan 

bersemangat mengayuh dengan satu tangan. Semangatnya sebagai seorang atlet 

renang difabel dipertegas dengan skrip yang dibacakan secara monolog oleh 

seorang wanita melalui voice over yang berbunyi: KENDATI FISIK TIDAK 

SEMPURNA/ MULYANA TIDAK MENYERAH/ APALAGI KETIKA MASIH 

DUDUK DI BANGKU S-D/ MULYANA PERNAH TENGGELAM DI 

WADUK JATILUHUR// PENGALAMAN PAHIT INI MEMBUAT MULYANA 

BELAJAR BERENANG SECARA OTODIDAK// 

Pada gambar kelima, terlihat kaki kiri pria itu sedang mengayuh di dalam air 

kolam. Sedangkan kaki kanannya yang kecil dan pendek tidak dapat mengayuh 

seperti kaki kirinya. Gambar ini direkam dengan teknik pengambilan secara long 

shot. 

Pada gambar keenam yang juga diambil secara long shot memperlihatkan pria itu 

sedang berenang dengan gaya bebas. Tangan kanannya dikayuh secara berputar 
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dari depan hingga ke belakang. Sedangkan kepalanya terlihat diangkat hingga ke 

atas permukaan air kolam.  

Pada gambar ketujuh, pria itu menyelesaikan sesi latihan dengan menyentuh tepi 

kolam renang sebagai garis finish dengan menggunakan tangan kirinya. 

Sementara, seorang pria lainnya terlihat berenang di sebelah kanan pria itu. 

Namun posisi pria tuna daksa itu lebih dulu menyentuh garis finish dibandingkan 

satu pria lainnya. Disini teknik pengambilan gambar dilakukan secara full shot. 

Latihan renang yang dilakukannya dengan serius ini dirasakan sekali hasilnya. 

Hal ini juga dipertegas dengan skrip yang dibacakan secara monolog oleh seorang 

wanita yang menyebutkan: KINI KERJA KERASNYA MEMBUAHKAN 

HASIL// DIA MENJADI ATLET YANG MEWAKILI INDONESIA/ DI 

KEJUARAAN RENANG INTERNASIONAL// 

Pada setiap gambar yang ditampilkan juga selalu muncul Character generik 

(Chargen/CG) atau biasa disebut judul berita yang bertuliskan: MULYANA, 

ATLET RENANG TUNA DAKSA. Tulisan tersebut ditulis dengan huruf kapital, 

fontnya arial dan berwarna putih. Tulisan itu berlatar belakang garis blok 

berwarna hitam putih yang letaknya di bawah dan membentang sepanjang layar. 

Garis blok berwarna hitam terletak di bagian atas, sedangkan yang berwarna putih 

di bagian bawah. Selain itu, ada tulisan HITAM PUTIH di sebelah kiri bawah 

garis blok berwarna hitam putih. Tulisan HITAM PUTIH itu menggunakan huruf 

kapital dengan posisi miring ke kanan. Tulisan itu digunakan sebagai logo 

program tersebut. Logo HITAM PUTIH muncul secara dinamis, bergantian 
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dengan logo salah satu media sosial Twitter dengan alamat identitas: 

@HitamPutihT7, @Trans7 dan @Corbuzier. Backsound atau musik latar bernada 

ceria pun terdengar mengiringi sepanjang cuplikan Video Tape yang 

menampilkan atlet renang difabel tersebut. Sepanjang tayangan talk show Hitam 

Putih terdapat lambang R-BO (Remaja-Bimbingan Orangtua) dengan warna putih 

yang mudah dibaca, dan terletak di sebelah kanan bawah layar. 

KONOTASI 

Gambar pria yang berdiri di tengah sekelompok orang dan menjadi pusat 

perhatian itu adalah Mulyana, atlet renang tuna daksa yang meraih dua medali 

emas di Asian Para Games, Incheon, Korea Selatan pada 18-24 Oktober 2014. 

Penyajian terhadap gambar pertama dalam pemaknaan dari Arthur Assa Berger, 

dikategorikan sebagai gambar full shot. Dalam sistem pemaknaan gambar dari 

Berger, full shot dimaknai sebagai gambar yang hendak menunjukkan kategori 

hubungan sosial. Dalam gambar ini, Mulyana sebagai seorang atlet yang 

tergolong disabilitas, menjadi pusat perhatian. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

Mulyana adalah golongan manusia yang berbeda dan perlu mendapat perhatian 

lebih dari orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Kondisi kekurangan Mulyana 

menjadi suguhan yang menarik bagi pemirsa televisi. Karena kondisi Mulyana 

tersebut merupakan komoditi yang menarik disuguhkan sebagai peningkat rating 

dan penarik keuntungan. Kondisi berbeda tersebut, juga ditunjukkan tidak hanya 

melalui perhatian yang diberikan oleh manusia lain yang berada di kolam renang 

bersama Mulyana. Perbedaan tersebut ditunjukkan melalui sejumlah skrip yang 
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muncul mengiringi VT (Video Tape) dalam Program Hitam Putih TRANS7. 

Dalam kalimat yang digunakan, KINI KERJA KERASNYA MEMBUAHKAN 

HASIL menunjukan seolah-olah bahwa orang-orang yang memiliki kondisi 

khusus atau kekurangan secara fisik membutuhkan kerja yang jauh lebih berat 

ketimbang orang yang tidak memiliki kekurangan secara fisik. Hal ini 

menunjukkan bagaimana Tim Hitam Putih TRANS7 telah melakukan 

marjinalisasi bagi mereka yang memiliki kekurangan secara fisik. 

Marginalisasi yang dilakukan tim produksi Hitam Putih TRANS7 juga 

ditunjukkan pada penyajian gambar kedua, saat sosok Mulyana ditampilkan 

dengan pergerakan kamera secara Pan up atau kamera mengarah ke atas. Dalam 

sistem pemaknaan dari Berger, Pan up dimaknai sebagai gambar yang hendak 

menunjukkan adanya kelemahan, atau pengecilan. Dengan demikian terbukti 

bahwa tim produksi Hitam Putih TRANS7 telah melakukan upaya marjinalisasi 

dengan memperlihatkan kelemahan Mulyana secara fisik dimana dirinya terlahir 

tanpa tangan kanan dan kaki kanan yang tumbuh lebih kecil dan pendek. Mulyana 

yang juga tuna daksa membuat masyarakat menganggapnya sebagai sosok yang 

perlu dibantu dan dikasihani. Mulyana juga mengalami “pengecilan” peran 

maupun partisipasinya dalam masyarakat sehingga dirinya perlu melakukan 

sesuatu yang bisa dilakukan orang-orang non-disabilitas (baca: normal) agar 

diakui sebagai manusia seutuhnya. Mulyana ditunjukkan sebagai atlet renang tuna 

daksa telah meraih prestasi tingkat Internasional seperti di ajang Asian Para 

Games di Myanmar yang berhasil meraih tiga medali emas. Sedangkan di ajang 
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Asian Paragames di Incheon, Korea Selatan pada 18 – 24 Oktober 2014 lalu, 

Mulyana meraih dua medali emas dan satu medali perak. Prestasinya di Asian 

Paragames 2014 itu juga sekaligus mematahkan rekor dunia yang sebelumnya 

dipegang Darko Duric, asal Slovakia dengan catatan waktu 40,48 detik yang 

dicapai dalam Paralympic 2012 di London, Inggris. Mulyana, menggenggam 

rekor baru dunia nomor 50 meter gaya kupu-kupu kelas S4 dengan catatan waktu 

39,44 detik untuk menyentuh garis finis pada partai final di Munhak Park Tae-

hwan Aquatics Center di Asian Paragames Incheon, Korea Selatan 2014. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebenarnya disabilitas dipandang tidak mampu untuk 

melakukan sesuatu yang spektakuler, sehingga Mulyana dianggap sebagai sesuatu 

yang berbeda. Karena seharusnya prestasi spektakuler itu hanya dapat dilakukan 

oleh orang yang normal. 

Meski demikian, sesi latihan Mulyana tetap dilakukan di lokasi yang terlihat jauh 

dari keramaian orang. Hal ini ditunjukkan dari penggambaran yang dilakukan tim 

produksi Hitam Putih TRANS7 bahwa Mulyana bersama rekan-rekannya berlatih 

di kolam renang tanpa terlihat satu pun orang lain di luar mereka. Rimbunnya 

pepohonan yang terlihat di sekitar kolam renang seakan menunjukkan bahwa 

lokasi tempat Mulyana latihan berada jauh dari pusat keramaian atau di daerah 

terpencil yang jarang dikunjungi masyarakat umum sehingga kondisi fisik 

Mulyana itu perlu disembunyikan dan seharusnya diisolasi. Namun pada 

kenyataannya tim produksi Hitam Putih TRANS7 tetap memperlihatkan 

kelemahan Mulyana secara fisik kepada pemirsa televisi seperti yang ditunjukkan 
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dalam gambar ketiga hingga keenam dimana kondisi fisiknya diperlihatkan secara 

jelas saat Mulyana akan melompat ke kolam renang dengan posisi yang terlihat 

tidak seimbang tanpa satu tangan dan kaki yang timpang. Bahkan kameramen 

menganggap perlu untuk mengambil gambar pergerakan kaki dan tangan Mulyana 

yang cacat dari dalam air, agar pemirsa tahu bahwa seorang disabilitas harus 

melakukan kerja keras seperti non-disabilitas agar diakui keberadaannya serta 

dapat dijual menjadi tontonan yang menguntungkan. Kondisi Mulyana termasuk 

kategori tuna daksa, yakni adanya ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk 

menjalankan fungsi tubuh yang disebabkan kehilangan dan kerusakan pada bagian 

anggota badan. Dengan adanya kehilangan bagian anggota badan seperti tangan 

dan kerusakan pada kakinya, menyebabkan mereka tidak bisa melakukan sesuatu 

secara normal. Tuna daksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai 

akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam 

fungsinya yang normal. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau 

pembawaan sejak lahir. Kondisi kecacatan juga bisa dialami seseorang karena 

given atau ketidaksempurnaan fisik yang diperoleh sejak seseorang itu dilahirkan 

ke dunia ini. Selain itu, kondisi kecacatan juga bisa dialami seseorang karena 

event atau ketidaksempurnaan fisik yang diperoleh akibat kecelakaan. Sementara 

kecacatan yang dialami Mulyana termasuk kategori kecacatan given karena 

memang terlahir dalam kondisi tanpa tangan kanan dan kaki kanan yang tumbuh 

lebih kecil dan pendek dibandingkan kaki kanannya.  

Tim produksi Hitam Putih TRANS7 juga ingin menunjukkan bahwa olahraga 
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renang sebenarnya tidak umum dilakukan seorang disabilitas yang kondisinya 

seperti Mulyana. Karena olahraga renang menuntut pergerakan seluruh anggota 

tubuh. Kondisinya yang terbilang aneh kemudian dijadikan tontonan yang 

menarik dengan menampilkan setiap gerakan pada sesi latihan, mulai dari 

pemanasan di tepi kolam renang hingga saat berenang di dalam air dan mencapai 

garis finish.  

Sementara itu, peneliti menilai pemaknaan warna hitam putih dalam keseluruhan 

properti maupun atribut yang ditampilkan dalam Hitam Putih TRANS7. Peneliti 

menilai dominasi Deddy yang berkulit putih dalam perannya sebagai host utama 

seakan ingin memperlihatkan kemampuan lebih atau superior-nya seorang kulit 

putih dibandingkan Dede yang berkulit hitam. Bahkan Deddy pun terlihat duduk 

di sofa single untuk menunjukkan dominasinya sebagai host utama. Sementara, 

Dede yang berkulit hitam dimaknai sebagai kelas inferior yang memiliki 

kelemahan. Hal ini terlihat dalam setiap perbincangan Dede yang cenderung pasif 

dan tidak banyak terlibat dalam perbincangan jika dibandingkan dengan Deddy. 

Bahkan Deddy kerap meledek, melecehkan dan mem-bully Dede lewat candaan-

candaan yang mengundang gelak tawa penonton di studio. 

Judul berita yang ditulis dengan huruf kapital, jenis font arial dan warna yang 

kontras dengan perpaduan warna hitam dan putih menandakan suatu penegasan 

bahwa ada pembatasan yang jelas antara warna hitam dan warna putih. Dalam hal 

ini, disabilitas dimaknai sebagai kelompok yang masuk dalam batas warna hitam 

karena tidak layak ditempatkan sebagai kelas dominan. Sedangkan batas warna 
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putih dimaknai sebagai agen kapitalisme bernama program Hitam Putih TRANS7 

yang masuk kategori kelas dominan.  

Jenis huruf kapital terlihat nyaman di mata sehingga mudah dibaca penonton 

televisi. Pemaknaannya adalah disabilitas dalam diri Mulyana dipandang sebagai 

tontonan yang membuat pemirsanya merasa nyaman karena sepanjang tayangan 

menampilkan tawa dan canda, tanpa harus membuat pemirsanya berpikir keras. 

Judul yang ditampilkan juga digunakan untuk mempertegas konteks tayangan 

bahwa konten atau isi berita yang disampaikan kepada penonton adalah sosok 

Mulyana, atlet renang yang patut dikasihani, dibantu, sekaligus ditertawakan 

karena kondisi fisiknya, namun menarik untuk dinikmati sebagai tontonan yang 

menghibur dan mengisi ruang privat kita.  

Logo program Hitam Putih yang terlihat dinamis dengan tampilan berganti-ganti 

tulisan merupakan upaya tim produksi Hitam Putih TRANS7 untuk mencuri 

perhatian sekaligus mengingatkan penontonnya bahwa tayangan tentang sosok 

Mulyana yang menarik itu hanya ada di program Hitam Putih TRANS7. Peneliti 

memaknai logo Hitam Putih yang dinamis dan mencuri perhatian merepresentasi 

kemampuan Mulyana saat memainkan sejumlah atraksi, seperti bermain sulap dan 

mengendarai sepeda motor. Atraksi yang kerap dikaitkan dengan keterbatasan 

fisiknya itu pun akhirnya menjadi daya tarik bagi tim produksi Hitam Putih 

TRANS7 untuk meningkatkan rating dan share sehingga perolehan iklannya 

menjadi tinggi.  

Sementara itu, tayangan Mulyana diiringi alunan musik bernada ceria untuk 
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menonjolkan kesan semangat perjuangan dari seorang tuna daksa yang tak 

mengenal lelah untuk sebuah pencapaian prestasi yang maksimal.  

Secara konotasi, lambang R-BO (Remaja-Bimbingan Orangtua) pada tayangan 

talk show Hitam Putih TRANS7 menandakan bahwa tayangan tersebut layak 

dikonsumsi oleh dua golongan terbatas yaitu remaja yang labil dengan rentang 

usianya 10-17 tahun. Sedangkan golongan lainnya adalah orangtua. Meski 

demikian para remaja sudah memiliki keberanian untuk bersikap dan mencoba 

sesuatu. Seorang remaja yang masih perlu dibimbing orangtuanya dan mencari 

jati diri dipandang sudah mampu menganalisa dan menolak sesuatu yang 

ditayangkan televisi, dalam hal ini program talk show Hitam Putih TRANS7. 

Remaja dipandang sudah mampu memilih tayangan televisi sesuai dengan 

kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa menjadi pangsa pasar yang tepat, karena 

mereka telah memikirkan lifestyle (gaya hidup) yang berkaitan dengan apa yang 

mereka anut. Mereka mengenakan, memikirkan, termasuk juga mengadaptasi 

informasi terbaru sehingga mereka yang tergolong masih memiliki kecenderungan 

rasa takut tidak mau dianggap sebagai mahluk yang “kuper” (kurang pergaulan), 

tidak up date (tidak mengikuti perkembangan) dan “gaptek” (gagap teknologi). 

Bagi para remaja, televisi dianggap mampu memenuhi itu semua. Televisi tidak 

hanya menjadi pengisi waktu luang bagi remaja. Kini televisi telah menjadi 

sahabat, sekaligus guru bagi kehidupan mereka. Remaja belajar dari televisi. 

Mereka hidup bersama dengan televisi. Referensi yang mereka miliki dalam 

kehidupan bersumber dari televisi, termasuk referensi mengenai disabilitas yang 
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mereka dapatkan dari tayangan program talk show Hitam Putih TRANS7 dengan 

narasumber Mulyana, atlet renang tuna daksa. Para remaja mendapatkan 

pemahaman dan realitas baru yang digambarkan dalam tayangan itu bahwa 

disabilitas adalah mahluk yang aneh, mahluk yang tidak sempurna, mahluk yang 

pantas ditertawakan, mahluk yang menjijikkan, mahluk yang pesakitan dan 

bervirus, mahluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain sehingga harus 

diisolasi dan dialienasi. Bagi mereka, disabilitas dalam diri Mulyana juga dapat 

memberikan tontonan yang menarik dan menghibur lewat setiap atraksi dan 

perbincangannya dengan host Deddy Corbuzier serta dari setiap tayangan VT 

mengenai sosok Mulyana dalam kehidupannya sehari-hari.  

 

Tabel 3.4 

Pemaknaan Denotatif-Konotatif Teks 2 

VISUAL DIALOG/SUARA/SKRIP 

Gambar 1 

 

Gambar 2 

Host 1 (Deddy Corbuzier): “coba dia 

kita cemplungin ke waduk Jatiluhur” 

(sambil tertawa). 

Host 2 (Dede): “kelelep master saya 

mah” 

Host 1: “kelelep mah enggak, cuma 

nyamar aja sama yang laen” 

Host 2: “itu mah sampah, master” 
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Gambar 3 

 

Gambar 4 

 

Gambar 5 

Host 1: “iya ama kasur, kursi, kan 

banyak. Kita undang ya langsung 

inilah Mulyana”  

Host 1: “oke... ini kalo kita liat 

prestasinya banyak banget di 

kejuaraan... udah berapa yang 

didapat, udah berapa pak?” 

 

Mulyana: “dua emas, satu perak di 

Incheon Korea dan tiga emas di 

Myanmar” (penonton bertepuk 

tangan). 

Host 1: “itu berarti Asian Paragames 

ya?” 

Mulyana: “iya Asian Paragames” 

Host 1: “ini sampe menuju ke 

kejuaraan Internasional, bayangkan 

kejuaraan Internasional. Kelas 

Mulyana apa aja nih, ada kelasnya 

nggak?” 

Mulyana: “kelas aku S4. Jadi kalo S4 

itu, kelas tangan putus satu, terus 
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Gambar 6 

 

Gambar 7 

 

Gambar 8 

kaki putus satu. Itu lawan yang 

dinamakan S4”. 
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Gambar 9 

DENOTASI 

Pada gambar pertama, terlihat dua pria muda berpakaian hingga sepatu serba 

hitam. Pria botak yang berkulit putih, berstelan serba hitam tampak berbadan 

tegap dan atletis. Pria tersebut terlihat sedang menunjuk ke arah pria berambut 

pendek dan berkulit hitam yang berada di sampingnya sambil tertawa. Pria 

berambut pendek dan berkulit hitam dengan kemeja putih di dalamnya tampak 

memegang sejumlah medali juga terlihat tertawa. Pria botak berkulit putih terlihat 

sedang meledek rekannya terkait pengalaman pahit narasumber yang akan 

dihadirkan di studio. Mereka berdiri di dalam sebuah studio yang ditata seperti 

ruang keluarga. Di ruang itu terdapat satu sofa panjang dan satu sofa pendek 

berwarna putih serta satu meja kaca kecil berbentuk bundar. Sofa panjang terletak 

di tengah layar dan sofa panjang di sebelah kanan layar. Di sofa itu terdapat bantal 

sandaran berwarna hitam. Diantara sofa itu terhampar karpet bermotif dengan 

warna bervariasi. Sementara di sebelah kiri layar terdapat rangkaian bunga dalam 

vasnya. Sementara di belakang sofa terlihat TV layar lebar bertuliskan Hitam 

Putih dan foto kota Jakarta di malam hari.  
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Pada gambar kedua, dalam posisi full shot terlihat pria botak berkulit putih 

melebarkan kedua tangannya untuk mengilustrasikan bahwa rekannya seperti 

sampah yang terhampar dan mengambang jika tenggelam dan hilang di waduk 

Jatiluhur. Candaan itu pun mengundang gelak tawa penonton yang hadir di studio 

Hitam Putih TRANS7.  

Pada gambar ketiga, teknik pengambilan gambar dilakukan secara long shot 

dengan memperlihatkan setting dan karakter studio Hitam Putih TRANS7. Dua 

pria berstelan serba hitam terlihat menyalami seorang pria yang masuk ke studio. 

Pria botak berkulit putih menyalami pria berjaket olahraga berbahan parasit merah 

dan bercelana pendek warna abu-abu dengan posisi menunduk. Ini dilakukan 

karena pria berjaket parasit merah itu berada pada posisi tidak sejajar atau lebih 

pendek dibandingkan mereka berdua. Pada gambar ini juga terlihat sebuah grand 

piano warna putih. Seorang pianis duduk di belakang piano dan satu orang lainnya 

tampak memegang mikropon, duduk di samping piano.  

Pada gambar keempat, yang diambil secara medium shot terlihat pria berjaket 

olahraga berbahan parasit merah bersalaman dengan pria berambut pendek 

berstelan serba hitam. Disini terlihat pria berstelan serba hitam itu bersalaman 

dengan posisi membungkuk untuk menyesuaikan dengan tinggi orang yang 

disalaminya.  

Pada gambar kelima, terlihat pria berjaket olahraga berbahan parasit merah 

berjalan menuju kursi panjang yang disediakan. Teknik pengambilan gambar 

dilakukan secara medium shot dengan menunjukkan sisi bagian tubuhnya sebelah 
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kanan yang memiliki ketidaksempurnaan fisik. Saat berjalan pria itu timpang 

karena kaki kirinya lebih pendek dibandingkan kaki kanannya. Sedangkan tangan 

kanannya tidak ada atau buntung.  

Pada gambar keenam, terlihat sekelompok perempuan muda bertepuk tangan 

dengan senyum kecil di wajah mereka. Mereka memakai kaos berwarna yang 

sama, yakni orange berpadu biru di bagian lengan dan kerahnya. Sementara di 

bagian depan kaos terdapat tulisan “Sweety”, nama sebuah produk pampers yang 

menjadi salah satu sponsor Hitam Putih. Teknik pengambilan gambar dilakukan 

secara full shot. 

Pada gambar ketujuh, gambar diambil secara full shot memperlihatkan tiga orang 

sedang berdialog. Pria berjaket olahraga berbahan parasit merah duduk di sofa 

panjang bersama dengan pria berambut pendek berkulit hitam. Sementara pria 

botak berkulit putih duduk di sofa pendek. Pria berjaket olahraga berbahan parasit 

merah duduk dengan posisi kedua kaki terangkat hingga ke atas sofa. Kakinya 

dilipat menyilang dengan posisi kaki kanan diletakkan di atas kaki kirinya. Pria 

botak berkulit putih terlihat dalam posisi duduk yang kurang nyaman, karena 

badan dan kepalanya agak dimajukan hampir mendekati orang yang diajaknya 

berdialog. Sementara pria yang duduk disebelah pria yang menjadi pusat 

perhatian itu terlihat memandangi sejumlah medali di tangannya. Pada gambar ini 

muncul sebuah nama produk bertuliskan “Sweety, fit pants” di sebelah kiri atas 

layar. Monitor TV besar juga terlihat di belakang sofa tempat mereka berdialog 

dengan tulisan HITAM PUTIH dan foto kota Jakarta di malam hari.  
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Pada gambar kedelapan, pria berjaket olahraga berbahan parasit merah sedang 

menunjuk bagian sisi kirinya menggunakan tangan kanan. Bagian sisi kanannya 

terlihat tidak memiliki tangan. Teknik pengambilan gambar dilakukan dengan 

close up. Pada gambar ini juga muncul Character generik (Chargen/CG) atau 

biasa disebut judul berita yang bertuliskan: MULYANA, Atlet Renang Difable. 

Kalimat itu ditulis dengan huruf kapital, jenis font arial. Tulisan MULYANA 

terletak di garis blok panjang berwarna hitam, sedangkan tulisan Atlet Renang 

Difable terletak di garis blok panjang berwarna putih.  

Pada gambar kesembilan, terlihat pria yang menjadi pusat perhatian itu sedang 

menunjuk kaki kanannya yang lebih pendek dan kecil menggunakan tangan 

kanannya. Sementara pria berambut pendek, berstelan serba hitam yang duduk di 

sampingnya melihat ke arah kaki yang ditunjukkan. Teknik pengambilan gambar 

dilakukan dengan medium shot. Backsound atau musik latar bernada sendu 

terdengar lembut, dibawakan seorang pianis di studio mengiringi sepanjang dialog 

tersebut. 

KONOTASI 

Dua pria muda berpakaian serba hitam di studio tersebut adalah host/ presenter/ 

pembawa acara program Hitam Putih TRANS7. Pria botak berkulit putih dan 

berstelan blazer hingga kemeja dalam dan sepatunya berwarna hitam adalah 

Deddy Corbuzier. Dia biasa dikenal sebagai mentalist atau pesulap kondang. 

Namun di program Hitam Putih ini dia berperan sebagai host/ presenter/ pembawa 

acara utama. Sementara pria kedua yang berambut pendek, berkulit hitam dengan 
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stelan blazer warna hitam namun berkemeja dalam putih adalah Dede. Dia biasa 

dikenal sebagai aktor komedi pendatang baru di dunia hiburan televisi. Disini 

Dede dipasangkan bersama Deddy Corbuzier sebagai host pendamping. Peran 

Dede tidak terlalu dominan dibandingkan Deddy. Seluruh atribut yang melekat 

pada dua host, hingga warna kulit mereka dan properti di dalam studio 

merepresentasikan identitas program yang mereka bawakan yakni Hitam Putih. 

Bahkan hingga garis panjang blok yang selalu muncul di layar sebagai 

background judul berita. Marjinalisasi terhadap disabilitas ternyata juga 

ditunjukkan dalam gambar ini. Deddy melontarkan candaan dengan mengarahkan 

jari telunjuknya kepada Dede mengenai pengalaman pahit narasumber mereka 

Mulyana sebagai atlet renang difabel yang pernah tenggelam dan hilang selama 

tiga hari di waduk Jatiluhur. Candaan Deddy yang mengatakan bahwa Dede tidak 

akan bisa selamat kalau dilempar ke waduk Jatiluhur. Candaan Deddy sebenarnya 

menyimpan makna bahwa dia tidak percaya dengan apa yang dialami seorang 

disabilitas seperti Mulyana. Tim produksi Hitam Putih TRANS7 juga melihat 

candaan Deddy itu menarik karena mengundang gelak tawa penonton. Pandangan 

merendahkan disabilitas kembali ditunjukkan, saat Deddy melebarkan kedua 

tangannya dan menganggap Dede bagaikan sampah yang mengambang, 

berserakan jika tenggelam dan hilang selama tiga hari di waduk Jatiluhur seperti 

yang dialami Mulyana. Peneliti melihat ada hal tersirat dalam diri Deddy bahwa 

sebenarnya kondisi fisik yang tidak sempurna pada diri Mulyana tak akan 

mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Namun lagi-lagi candaan Deddy yang 
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merendahkan itu menjadi tontonan yang menghibur karena seluruh penonton 

kembali tertawa. Dengan demikian disabilitas kembali diperlihatkan sebagai 

tontonan yang bisa diperjualkan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk 

rating dan share oleh agen kapitalis bernama Hitam Putih TRANS7. Pengiklan 

pun berbondong-bondong menyerbu program ini dengan varian produk iklan yang 

ditampilkan Hitam Putih TRANS7, seperti terlihat dalam iklan grafis yang 

muncul di layar saat dialog berlangsung maupun lewat kaos bertuliskan nama 

produk iklan yang dipakai oleh sebagian besar penonton di studio. Sementara itu, 

pria muda berambut pendek, berjaket olahraga berbahan parasit merah, bercelana 

pendek abu-abu, bersepatu hitam dan berperawakan pendek adalah Mulyana, atlet 

renang tuna daksa yang sudah menjuarai tingkat Internasional.  

Tim produksi Hitam Putih TRANS7 juga kembali menunjukkan kondisi Mulyana 

yang disabilitas lewat gambar 4, 5, 8, 9 dimana Mulyana adalah kelompok orang 

yang berbeda dan perlu mendapat perhatian lebih dari orang lain yang ada di 

sekitarnya. Hal tersebut bahkan tersuguhkan secara nyata lewat ekspresi para 

penonton di studio dan host di studio yang terlihat seakan berempati dengan 

Mulyana. Namun kondisi kekurangan Mulyana menjadi suguhan yang menarik 

bagi pemirsa televisi, karena kondisi Mulyana tersebut merupakan komoditi yang 

menarik disuguhkan sebagai peningkat rating dan penarik keuntungan. Musik 

bernada sendu yang dimainkan secara lembut lewat dentingan piano di studio 

seakan ingin membawa penonton larut dalam suasana perbincangan yang 

menghadirkan sosok Mulyana yang difabel dan patut dikasihani.  
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Tabel 3.5 

Pemaknaan Denotatif-Konotatif Teks 3 

VISUAL DIALOG/SUARA/SKRIP 

 

Gambar 1 

 

Gambar 2 

 

Gambar 3 

 

 

Host 1: “dapet berita tadi (sambil 

tertawa kecil)... apa.. dikasih tau di 

belakang katanya, mas Mulyana ini 

sempat pada saat kecil kecebur, 

hilang selama 3 hari. Jadi dia nih 

waktu kecil hilang selama tenggelam 

di waduk Jatiluhur selama 3 hari 

nggak ketemu. Makanya lu jago 

renang atau gimana ceritanya (sambil 

tertawa kecil). 

Mulyana: “ya ceritanya waktu itu 

bapak seorang nelayan juga, dia 

menyuruh anaknya supaya bisa 

bekerja walaupun kekurangan fisik. 

Bapak menyuruh bawakan yang 

namanya apa... pakan yang buat ikan, 

trus saya ditarik, dimuat ke perahu 

terlalu banyak. Trus kapal itu oleng 

karena ombak yang terlalu besar. 

Setelah itu perahu oleng aku juga gak 



 27 

 

 

Gambar 4 

 

Gambar 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bisa renang waktu itu. 

Host 1: “itu umur berapa mas?” 

Mulyana: “umur waktu SD sekitar 10 

tahunan. 

Host 1: “oke lalu...” 

Mulyana: “lalu hanyut disitu. Malah 

bapak... aku sendiri menolong sampe 

kemana anaknya malah bapak sendiri 

yang ditolong sama massa. 

Host 1: “nahh anda gimana?” 

Mulyana: “hanyut.. 

Host 1: “kan gak bisa renang?” 

Mulyana: “iya hanyut...lahh itu 

mungkin yang di atas belum 

menakdirkan untuk... 

Host 1: “ya..ya.. tapi gimana caranya 

anda bisa ngambang, anda gak bisa 

renang?” 

Mulyana: “ya justru itu mungkin 

keajaiban yang maha kuasa” 

Host 1: “tapi anda berusaha untuk 

ngambang gitu?” 
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Mulyana: “iya... 

Host 1: “dan katanya 3 hari?” 

Mulyana: “tiga hari... mungkin yang 

waktu hanyutnya cuman satu hari. 

Dua hari, ingatan sudah tidak punya 

ingatan, kesadaran tidak ada sadar”. 

Host 1: “tau tau udah diselamatkan 

gitu?”  

Mulyana: “iya... 

Host 1: “nah lalu yang ngajarin 

berenang siapa?” 

Mulyana: “bapak sendiri...malah 

waktu di kolam terapung bapak suruh 

begini. Kamu sekarang harus bisa 

berenang. Bapak bawa ke perahu 

sambil aku dibawa, ayo kita cari ikan. 

Dilemparin, dicemplungin ke dalam 

air... 

Host 1: (tertawa) 

Mulyana: “saya sampe minum air, 

sampe perut kembung. Ya udah kamu 

nanti bisa. Tiap hari terus cemplung 
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terus cemplung sampe akhirnya disitu 

aku berpikir gimana caranya supaya 

bisa melawan bapak. Tiap hari saya 

dicemplungin di waduk Jatiluhur, 

ternyata tiap hari, semakin bisa. Dan 

setelah itu masih bisa mengapung di 

air”. 

DENOTASI 

Pada gambar pertama terlihat bahasa tubuh pria botak berkulit putih kurang 

nyaman saat bertanya kepada pria berjaket parasit merah mengenai pengalaman 

pahitnya yang pernah tenggelam dan hilang selama 3 hari di waduk Jatiluhur, 

setelah perahu yang ditumpanginya bersama sang ayah terbalik karena diterjang 

ombak besar. Ketidaknyamanan itu terlihat saat pria botak berkulit putih itu 

mencari posisi duduk. Bahkan saat menanyakan hal itu, dia sempat tertawa kecil. 

Gambar pria botak berkulit putih itu diambil dengan teknik pengambilan gambar 

medium close up yang menunjukkan setengah badan pria tersebut. Pada gambar 

ini tim produksi Hitam Putih TRANS7 menuliskan judul utama: “MULYANA 

ATLET DIFABLE PERAIH MEDALI EMAS”. Sedangkan subjudulnya 

bertuliskan: “MENDAPAT 2 MEDALI EMAS DI INCHEON KOREA PADA 

AJANG ASIAN PARA GAMES OKTOBER LALU”.  

Pada gambar kedua, mimik pria botak berkulit putih terlihat keheranan bercampur 

tidak percaya tentang keajaiban yang dialami pria berjaket parasit merah tersebut.  
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Pada gambar ketiga, kameramen mengambil ekspresi dua orang penonton wanita 

berkaos iklan sponsor bertuliskan “Sweety” berwarna orange dengan variasi 

warna biru di lengan. Mereka direkam dengan teknik pengambilan gambar 

medium close up yang menunjukkan setengah badan kedua wanita tersebut. 

Ekspresi wanita yang berambut panjang dan bertubuh agak kurus terlihat 

melemparkan senyum, sedangkan wanita berambut pendek bertubuh gemuk hanya 

terdiam saja. Ekspresi mereka direkam saat pria berjaket parasit merah menjawab 

pertanyaan pria botak berkulit putih dengan kalimat: “ya justru itu mungkin 

keajaiban yang maha kuasa”.  

Pada gambar keempat, pria berjaket olahraga berbahan parasit merah terlihat 

mengangkat tangan kirinya hingga melewati batas kepalanya. Ekspresi wajahnya 

pun terlihat seperti sedang mengalami kepanikan dan rasa takut. Disini dia sedang 

menceritakan pengalamannya saat dilatih berenang oleh sang ayah dengan cara 

menceburkannya ke waduk Jatiluhur berkali-kali hingga dia bisa mengapung dan 

tidak tenggelam lagi. Teknik pengambilan gambar dilakukan dengan close up 

sehingga ekspresi wajahnya terlihat jelas. Pada gambar ini muncul judul utama 

yang bertuliskan “MULYANA ATLET DIFABLE PERAIH MEDALI EMAS”. 

Sedangkan subjudulnya bertuliskan: “PERNAH TENGGELAM DAN HILANG 

DI WADUK JATILUHUR SELAMA 3 HARI 3 MALAM”. 

Pada gambar kelima, seorang penonton wanita berkaos iklan sponsor bertuliskan 

“Sweety” berwarna orange dengan variasi warna biru di lengan serta mengenakan 

hijab, terlihat tertawa saat mendengar cerita pria berjaket olahraga berbahan 
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parasit merah itu belajar berenang dengan cara dicemburkan ke waduk Jatiluhur 

sampai kembung karena kebanyakan minum air. Gambar ekspresi wanita itu 

terlihat jelas karena diambil teknik pengambilan gambar ssecara close up. 

KONOTASI 

Deddy Corbuzier (pria botak berkulit putih) yang menjadi host utama program 

Hitam Putih TRANS7 terlihat canggung karena dirinya merasa kasihan kepada 

Mulyana (pria berjaket parasit merah) yang mengalami musibah tenggelam 

selama 3 hari di waduk Jatiluhur. Meski angle shot-nya menunjukkan adanya 

hubungan personal antar tokoh dan menggambarkan kompromi yang baik, namun 

gesture atau bahasa tubuh yang ditunjukkan Deddy tidak demikian adanya. Ini 

dilakukan Deddy karena dirinya merasa tak tega dengan musibah yang dialami 

Mulyana tersebut. Dalam hal ini tim produksi Hitam Putih TRANS7 masih 

cenderung diskriminatif terhadap isu disabilitas dan kerap menempatkan 

disabilitas sebagai kelompok yang “aneh”, menjadi bahan tertawaan, atau 

kelompok yang harus dibantu dan dikasihani.  

Pertanyaan Deddy yang detil dan penasaran mengenai musibah yang menimpa 

Mulyana setelah tenggelam dan hilang selama 3 hari di waduk Jatiluhur seakan 

tak percaya bercampur kagum bahwa Mulyana bisa selamat dengan kondisi 

fisiknya yang tidak sempurna. Hal tersebut juga diperkuat dalam gambar ketiga, 

saat kameramen mengambil ekspresi dua wanita penonton di studio. Kedua 

wanita tersebut terkesan tidak percaya bercampur kagum dengan perjuangan 

Mulyana hingga selamat dari maut yang hampir saja merenggut nyawanya. 



 32 

 

Sosok Mulyana semakin menarik tatkala dia menceritakan kembali bahwa 

peristiwa tenggelamnya itu dilanjutkan dengan upaya sang ayah mengajarkan cara 

berenang secara tradisional. Sang ayah sengaja menceburkan Mulyana ke tengah 

waduk Jatiluhur setiap hari sampai dirinya benar-benar bisa berjuang, bertahan 

dan akhirnya bisa mengapung di air. Namun lagi-lagi Mulyana ditempatkan 

sebagai orang yang harus dikasihani bahkan ditertawakan dengan keterbatasan 

fisik yang dimilikinya. Ini juga diperlihatkan tim produksi Hitam Putih TRANS7 

dalam gambar keempat dimana seorang wanita penonton di studio terlihat tertawa 

kecil bercampur decak kagum dengan cara latihan Mulyana di waduk Jatiluhur.  

Pengalaman pahit Mulyana tersebut menjadi suguhan menarik bagi media massa. 

Dia hadir dan hidup dalam kepalsuan dunia media massa. Mulyana muncul 

sebagai komoditi pasar, yang mampu meraup rating tinggi saat ditertawakan 

publik atau justru dikasihani publik karena kekurangannya. Suguhan menarik 

tersebut kembali dipertegas dalam subjudul berita: “PERNAH TENGGELAM 

DAN HILANG DI WADUK JATILUHUR SELAMA 3 HARI 3 MALAM”. Ini 

dilakukan tim produksi Hitam Putih TRANS7 untuk mengingatkan para penonton 

di rumah baik yang sudah menonton sejak awal maupun yang baru saja 

beragabung bahwa pengalaman Mulyana pernah tenggelam dan hilang di waduk 

Jatiluhur selama 3 hari 3 malam merupakan peristiwa yang menarik dan 

bombastis.  

Judul berita pada garis block hitam yang bertuliskan: MULYANA ATLET 

DIFABLE PERAIH MEDALI EMAS, merupakan upaya tim produksi Hitam 
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Putih TRANS7 untuk mempertegas sosok bintang tamunya secara detil mengenai 

dirinya sekaligus prestasi yang telah dicapainya. Sementara pada garis block putih 

yang berfungsi sebagai sub judul atau judul pelengkap bertuliskan: MENDAPAT 

2 MEDALI EMAS DI INCHEON, KOREA PADA AJANG ASIAN PARA 

GAMES OKTOBER LALU, semakin memperjelas kemampuan Mulyana secara 

detil dalam ajang yang termasuk olahraga tingkat Internasional yang tak boleh 

dipandang sebelah mata.  

 

Tabel 3.6 

Pemaknaan Denotatif-Konotatif Teks 4 

VISUAL DIALOG/SUARA/SKRIP 

 

Gambar 1 

 

Host 1: “gimana awal ceritanya nih 

anda bisa sampe jadi atlet. Kan pasti 

ada ketemu siapa? 

Mulyana: “yang pertama aku punya 

bapak angkat ya.. dia beliau seorang 

dokter. Namun sekarang bapak 

dokter udah tidak ada, dia udah 

meninggal. Terus beliau menitipkan 

ke orang... ya istilahnya (Mulyana 

menangis sambil mengusap kedua 

matanya). Saya sedih mas Deddy 
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Gambar 2 

 

Gambar 3 

 

Gambar 4 

Host 1: “kenapa anda sedih sekali 

mas? 

Mulyana: “sedih karena beliau 

seorang bapak angkat yang sangat 

bertanggung jawab sekali. Bahkan 

saya seperti... sampe sekarang ini 

bagaikan mimpi mas Deddy. 

Bagaikan mimpi ketemu... bahkan 

saya di TRANS7 ini sangat kaya 

mimpi mas Deddy. Bisa ketemu mas 

Deddy... saya merasa bangga 

TRANS7... merasa bangga”. 

(Mulyana melambaikan tangan ke 

arah penonton di studio) 
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Gambar 5 

DENOTASI 

Secara denotatif, gambar pertama menunjukkan gambar pria berjaket olahraga 

berbahan parasit merah tampak sedih dan menangis disusul mengusapkan kedua 

mata dengan tangan kirinya. Bahkan dia sempat terdiam beberapa saat tangan 

kirinya terus mengusap kedua matanya. Teknik pengambilan gambar dilakukan 

secara close up. Backsound bernada sedih yang dimainkan pianis di studio mulai 

terdengar lembut mengiringi cerita dari pria itu. Suaranya pun mulai terdengar 

terbata-bata. Bahkan sempat terhenti untuk beberapa saat.  

Pada gambar kedua, masih dalam posisi close up kedua mata pria itu terlihat 

merah dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia mulai menceritakan titik awal 

dirinya bisa terjun menjadi seorang atlet renang.  

Pada gambar ketiga, terlihat dalam posisi medium shot pria berjaket olahraga 

berbahan parasit merah duduk bersebelahan dengan pria berambut pendek, 

berkulit hitam dan berstelan serba hitam. Pria berambut pendek, berkulit hitam 

dan berstelan serba hitam terlihat menunjukkan ekspresi wajah empati saat 

menyimak cerita pria berjaket merah itu.  
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Pada gambar keempat, pria berjaket olahraga berbahan parasit merah dalam posisi 

close up terlihat mengangkat tangan dan melambaikan tangan kirinya ke arah 

penonton dan kamera. Ini dilakukannya karena dirinya mengaku bangga dan 

merasa seperti mimpi bisa hadir di acara Hitam Putih di TRANS7 dan ditonton 

banyak orang, baik penonton di studio maupun pemirsa di rumah.  

Pada gambar kelima, dalam posisi medium shot pria botak berkulit putih terlihat 

tersenyum haru ke arah pria berjaket parasit merah.  

KONOTASI 

Tim produksi Hitam Putih TRANS7 kerap memperlihatkan Mulyana dalam posisi 

close up untuk menunjukkan adanya keintiman, tetapi tidak sangat dekat dan bisa 

juga menandakan bahwa objek sebagai inti cerita atau pusat perhatian. Mulyana 

sebagai pusat perhatian selalu mendapat perlakuan khusus dalam setiap shotnya. 

Ini terlihat saat ekspresi kesedihan Mulyana yang ditangkap tim produksi Hitam 

Putih TRANS7 dengan melakukan pergerakan kamera secara zoom in hingga 

mengarah pada posisi close up. Eksploitasi terhadap disabilitas terlihat nyata 

sekali, apalagi ekspresi kesedihan Mulyana langsung dilengkapi dengan iringan 

musik bernada sedih yang dimainkan pianis di studio. Di layar televisi, kesedihan 

biasanya merupakan daya tarik yang bisa mengundang perhatian dan rasa empati 

para penonton. Semakin panjang durasi kesedihan yang bisa ditampilkan, 

biasanya semakin tinggi perolehan rating dan share sebuah stasiun televisi. 

Eksploitasi kesedihan tersebut menandakan bahwa Mulyana merupakan sosok 

yang lemah dan harus dikasihani. Namun juga mampu memberikan keuntungan 
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secara finansial bagi agen kapitalisme tersebut.  

Dalam sesi dialog ini, Mulyana juga bercerita tentang dirinya yang tak mungkin 

bisa mencapai puncak keberhasilan seperti sekarang tanpa campur tangan bapak 

angkatnya. Mulyana menyadari betul dengan keterbatasan fisiknya. Tim produksi 

Hitam Putih TRANS7 juga menampilkan dua orang yang diambil dalam posisi 

medium shot antara Mulyana dengan host Dede. Disini tim produksi Hitam Putih 

TRANS7 ingin menunjukkan bahwa ada hubungan personal antar tokoh dan 

menggambarkan kompromi yang baik dengan memperlihatkan ekspresi wajah 

Dede yang menaruh rasa empati dan kasihan kepada Mulyana.  

Ada gambar yang tak kalah menarik tatkala Mulyana mengangkat tangan dan 

melambaikannya ke arah penonton. Lambaian tangan seakan ingin menyampaikan 

pesan bahwa dirinya butuh perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan 

lambaian tangan Mulyana dibarengi dengan pernyataan yang mengatakan bahwa 

dirinya bangga bisa diundang hadir menjadi narasumber di acara talkshow Hitam 

Putih TRANS7 dan bertemu langsung dengan Dedy Corbuzier. Kebanggaan 

Mulyana itu seakan ingin mengajak seluruh penonton, baik yang di studio 

maupun di rumah untuk ikut bangga bisa menonton acara Hitam Putih TRANS7 

karena tayangannya yang inspiratif dan mendidik serta menghibur. Selain itu, 

Mulyana juga tak segan-segan mengakui kebanggaannya bisa bertemu dan 

ngobrol langsung dengan host Hitam Putih Deddy Corbuzier yang juga dikenal 

sebagai pesulap kondang. Kesan Mulyana terhadap Deddy itu seakan 

mempertegas kepada penonton bahwa Deddy Corbuzier memang merupakan 
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sosok yang mengagumkan dan banyak dikenal orang. Pesan Mulyana itu 

menunjukkan kepada pemirsa televisi bahwa seorang disabilitas seakan pantas 

untuk menggiba, mengharapkan perhatian orang lain karena ketidaksempurnaan 

fisiknya. Mulyana bahkan mengibaratkan dirinya sebagai sosok yang tidak layak 

tampil di acara Hitam Putih TRANS7 dan berdialog langsung dengan Deddy 

Corbuzier.  

 

Tabel 3.7 

Pemaknaan Denotatif-Konotatif Teks 5 

VISUAL DIALOG/SUARA/SKRIP 

 

Gambar 1 

 

Gambar 2 

Host 1: “bukan cuman renang loh, 

dia kemana-mana naik motor. Saya 

punya videonya ketika Mulyana 

kemana-mana naik motor. Coba 

puterin videonya sebentar”. 

(Cuplikan VT Mulyana naik motor)  

Host 1: “nah.. ini dimodifikasi atau 

gimana mas?  

Mulyana: “cuman gas ke kiri” 

Host 1: “gas pindah ke kiri?” berarti 

kalo misalnya berhenti dan 

sebagainya diarahkannya ke kiri 
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Gambar 3 

 

Gambar 4 

 

Gambar 5 

karena pake kaki kiri ya?” 

Mulyana: “iya... 

Host 1: “ini berarti kendaraan sehari-

hari menggunakan motor ini?” 

Mulyana: “sehari-hari.. iya. 

Host 1: “pernah ditanya polisi gak, 

distop polisi?” 

Mulyana: “pernah.. distop polisi 

Host 1: “pernah distop polisi, apa 

alasannya apa? 

Mulyana: “alasannya kalo diliat di 

kiri normal kan, kalo dilihat di kanan 

wah rusak katanya gitu...” (kedua 

host dan seluruh penonton tertawa) 

Host 2: “hahaha...bodor wae atuh. 

Kita mah tanya bener, rusak di kanan. 

Host 1: “iya, kanan kakinya gak 

ada... 

Mulyana: “kalo di kiri mulus kan, 

coba di kanan rusak kan aduh (sambil 

menunjukkan kaki kanan dan 

kirinya)---> (semuanya tertawa). 
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Gambar 6 

 

Gambar 7 

 

Gambar 8 

Host 2: “rusak tapi juara pak 

Host 1: “cuma ada 2 kesalahan di 

video tadi” 

Host 2: “satu mas... 

Host 1: “yang pertama gak pake 

helm, kedua tasnya ping bo.. 

(tertawa) 

Host 2: “cherrybelle kali ah.. 

(tertawa) 

Host 1: “iya... (tertawa) 

Mulyana: “kan gak lebay... (tertawa) 
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Gambar 9 

 

Gambar 10 

DENOTASI 

Secara denotatif, gambar pertama menunjukkan pria berjaket olahraga berbahan 

parasit merah sedang menjelaskan medali-medali yang dipegang pria botak 

berstelan serba hitam. Sedangkan pria berambut pendek, berstelan serba hitam 

terlihat memperhatikan dialog kedua orang tersebut. Teknik pengambilan gambar 

dilakukan secara full shot.  

Pada gambar kedua, tampak seorang pria berambut pendek, mengenakan kaos 

berwarna hitam, bercelana pendek warna abu-abu, bersepatu hitam dan 

memanggul tas berwarna pink (merah muda) dengan variasi warna abu-abu 

berada di sebuah halaman luas. Halaman itu tertutup pagar besi dan pohon yang 
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rimbun. Pria itu mendekati sepeda motor yang terparkir. berada di halaman parkir. 

Teknik pengambilan gambar dilakukan secara long shot dengan memperlihatkan 

setting dan karakter objek.  

Pada gambar ketiga, pria itu diambil dengan posisi close up terlihat mulai 

memegang stang dengan tangan kiri dan melepaskan standar motor dengan kaki 

kirinya.  

Sedangkan pada gambar keempat, pria itu mulai menaiki sepeda motornya. Dia 

mengawalinya dengan mengangkat kaki kanannya yang lebih pendek. Teknik 

pengambilan gambar dilakukan secara full shot. 

Pada gambar kelima, yang masih diambil dalam posisi full shot, terlihat pria itu 

menyalakan sepeda motor dengan memasukkan kunci pada stop kontak. 

Sementara di sebelah kanan layar terlihat dua orang sedang duduk di tepi halaman 

parkir yang sedang berbincang-bincang.  

Pada gambar keenam yang diambil secara long shot terlihat pria itu mulai 

mengendarai sepeda motornya secara seimbang. Pria itu menjalankan sepeda 

motornya dengan menarik gas yang sudah dimodifikasi dimana posisi gas 

dipindahkan ke sebelah kiri. Latar belakang tempat pria itu mengendarai sepeda 

motor terdapat sebuah rumah kecil semacam pos satpam dan tembok tinggi yang 

mengelilingi halaman. Rerimbunan pohon juga tampak mengelilingi belakang 

tembok.  

Kemudian pada gambar ketujuh, pria itu menghentikan aksi bersepeda motornya. 

Saat berhenti ada pria berkaos putih, bercelana olahraga warna hitam dan 
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mengenakan topi. Pria berkaos putih itu tampak memegangi sepeda motor yang 

berhenti di depannya. Sementara beberapa orang lainnya terlihat berada tak jauh 

dari pria itu. Teknik pengambilan gambar dilakukan secara full shot.  

Pada gambar kedelapan yang diambil secara medium shot pria berjaket olahraga 

berbahan parasit merah duduk bersebelahan dengan pria berambut pendek, 

berstelan serba hitam. Pria berjaket olahraga berbahan parasit merah menunjukkan 

kaki kanan dan kaki kirinya dengan cara menyamping ke arah penonton. Ini 

dilakukan saat pria itu bercerita bahwa dirinya pernah distop polisi karena 

mengendarai sepeda motor menggunakan satu tangan. Pria itu mengatakan kepada 

polisi bahwa dirinya terlihat normal jika dilihat dari sisi kiri tubuhnya, sedangkan 

sisi tubuh kanannya terlihat “rusak”.  

Pada gambar kesembilan, terlihat dua wanita penonton di studio Hitam Putih 

TRANS7 yang diambil secara close up. Dua penonton wanita itu mengenakan 

hijab yang masing-masing berwarna biru dan hijau. Keduanya mengenakan kaos 

bertuliskan iklan sponsor “Sweety”. Mereka terlihat tersenyum saat menyaksikan 

pria berjaket olahraga berbahan parasit merah itu menunjukkan kaki kanan dan 

kaki kirinya ke arah penonton.  

KONOTASI 

Secara konotatif, gambar pertama peneliti memaknainya bahwa Mulyana ingin 

menunjukkan dirinya yang disabilitas tak boleh dipandang sebelah mata. Ini 

dibuktikan dengan perolehan medali-medali dari sejumlah ajang olahraga tingkat 

Internasional. Pencapaian yang maksimal dari seorang disabilitas seakan ingin 



 44 

 

membuktikan bahwa dirinya bisa disamakan dengan orang-orang yang non-

disabilitas. Ini artinya disabilitas yang tanpa prestasi akan dimarjinalkan bahkan 

dianggap tidak berguna. Mulyana juga harus menunjukkan kemampuan lain yang 

biasa dilakukan orang-orang normal yaitu mengendarai sepeda motor. Peneliti 

memaknainya bahwa tim produksi Hitam Putih TRANS7 ingin menunjukkan 

seorang disabilitas agar bisa 'dimanusiakan' jika mampu melakukan hal-hal yang 

biasa dikerjakan orang-orang normal.  

Pemaknaan gambar menurut Berger pada gambar kedua yang diambil secara long 

shot, bahwa ada konteks skop dan jarak publik. Dalam hal ini konteks skop 

menunjukkan bahwa Mulyana ingin melakukan sebuah aksi selain kemampuan 

renangnya. Jarak publik yang ditunjukkan bahwa Mulyana merupakan sosok yang 

harus dikucilkan karena kondisinya yang berbeda dengan orang lain. Ini 

diperlihatkan pada gambar ini karena saat mengendarai sepeda motornya Mulyana 

hanya seorang diri saja. Rerimbunan pohon dan pagar besi yang mengelilingi 

halaman parkir tempat Mulyana mengendarai sepeda motor juga semakin 

mempertegas bahwa Mulyana benar-benar harus dipisahkan dan dijauhkan dari 

perhatian masyarakat umum. Hal serupa juga ditunjukkan pada gambar keenam 

dimana saat Mulyana bersepeda motor berada di lokasi yang dikelilingi tembok 

batu yang kokoh serta rerimbunan pohon yang tinggi. Ini menandakan bahwa 

sosok disabilitas seakan perlu diisolir. Bahkan rumah kecil yang diyakini sebagai 

pos penjagaan satpam juga menandakan bahwa Mulyana yang disabilitas harus 

selalu diawasi karena kondisinya yang “aneh” dan berbeda dengan orang-orang 
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normal dikhawatirkan bisa membahayakan atau mengancam kehidupan orang 

lain. Peneliti memaknai upaya Tim produksi Hitam Putih TRANS7 dengan 

menampilkan Mulyana seperti seorang pemain sirkus yang sedang memainkan 

akrobat melalui kepiawaiannya mengendarai sepeda motor hanya dengan tangan 

kiri saja. Gambar dalam VT ini tentu akan menyedot perhatian pemirsa televisi 

karena menjadi tontonan yang berbeda dan dianggap aneh tapi nyata. Sehingga 

tujuan kapitalis untuk mendapatkan keuntungan dari seorang disabilitas kembali 

terjadi. Namun pada gambar ketujuh, peneliti memaknai tanda yang ditunjukkan 

saat Mulyana mengakhiri aksi bersepeda motornya. Disitu terlihat ada seorang 

pria yang berusaha memegangi sepeda motor Mulyana. Ini menandakan bahwa 

tim produksi Hitam Putih TRANS7 memandang disabilitas tetap menjadi 

kelompok orang yang patut dibantu karena kondisi kelemahan fisiknya, meski 

Mulyana sudah berusaha membuktikan berbagai kemampuannya.  

Pada gambar kedelapan dan kesembilan tim produksi Hitam Putih TRANS 

kembali mempertontonkan sosok disabilitas yang lucu dan layak ditertawakan 

karena kecacatan fisiknya. Tim produksi Hitam Putih TRANS7 menangkap aksi 

Mulyana yang dianggap bisa menjadi penarik keuntungan secara kapital dimana 

dia memperlihatkan bagian tubuhnya yang “rusak” kepada penonton dan 

menjadikannya sebagai bahan candaan karena memang Mulyana merupakan 

sosok yang humoris. Hal tersebut semakin mempertegas bahwa disabilitas itu 

memang merupakan kelompok orang yang “aneh”, berbeda, harus dikasihani dan 

dibantu sekaligus lucu sehingga layak untuk ditertawakan. 
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Tabel 3.8 

Pemaknaan Denotatif-Konotatif Teks 6 

VISUAL DIALOG/SUARA/SKRIP 

 

Gambar 1 

 

Gambar 2 

 

Gambar 3 

Mulyana: “jadi kaya mas Deddy pun 

saya bisa”. 

Host 1: “jadi apapun yang orang 

normal lakukan...Maksudnya apapun 

yang orang bisa lakukan, anda bisa 

lakukan? 

Mulyana: “bisa lakukan. Bahkan saya 

bisa sulap seperti mas Deddy. 

Host 1: “anda bisa main sulap? 

Mulyana: “bisa... (penonton bertepuk 

tangan) 

Host 1: “coba...coba...coba 

Mulyana: “nih lihat.... kaki saya bisa 

berputar ya... lihat 

patah...ahhh...ahhh. Tuh tapi gak 

patah kan, utuh...gitu. 

(Mulyana mulai bermain sulap 

dengan memutar 360 derajat 

sepatunya yang dipakai di kaki 

kanannya yang cacat dan kecil. 
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Gambar 4 

 

Gambar 5 

 

Gambar 6 

Tepuk tangan penonton pun kembali 

terdengar) 

Host 2: “muter mas, tapi muter... 

(tepuk tangan penonton) 

Host 2: “nih sulap nih (Host 1 mulai 

berdiri memperagakan sulapnya) 

Host 1: “lihat, tadi apa muter?  

Mulyana: “kaki... 

Host 1: “hahaha begitu gampang, liat 

kepala ya (Host 1 mulai beraksi 

dengan berpura-pura memutar 

kepala host 2 sejauh 360 derajat, tapi 

tubuhnya ikut berputar. Aksi 

bercanda ini pun disambut tepuk 

tangan dan tawa penonton) 

Host 1: “halah lebih bagus ya. Lagi 

ahh...  

Host 2: “lagi master, cuma entar 

patah malah master...  
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Gambar 7 

 

Gambar 8 

DENOTASI 

Secara denotatif, gambar pertama menunjukkan ada tiga orang yang duduk di sofa 

berwarna putih dengan sandaran kursi berwarna hitam. Dua orang duduk 

berdampingan di sofa panjang, dan satu orang duduk di sofa pendek. Diantara dua 

sofa itu terdapat meja kaca kecil yang di atasnya ada beberapa tumpuk produk 

sponsor yaitu pampers bertuliskan “Sweety”. Di sofa panjang terlihat seorang pria 

berjaket olahraga berbahan parasit merah sedang mengangkat tangan kirinya dan 

meniup tangan kirinya untuk menunjukkan kepada penonton bahwa dirinya 

mempunyai kekuatan magic. Sementara dua orang lainnya yakni pria berambut 

pendek berkulit hitam dengan stelan serba hitam dan pria botak berkulit putih 
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dengan stelan serba hitam terlihat memperhatikan aksi tersebut. Teknik 

pengambilan gambar dilakukan secara long shot yang memperlihatkan seluruh 

badan ketiga objek di layar. Sedangkan pada gambar kedua yang diambil secara 

medium shot, terlihat pria berjaket olahraga berbahan parasit merah sedang 

memutar sepatu yang dipakai di kaki kanan dengan tangan kirinya sejauh 360 

derajat. Ekspresi wajahnya yang mengerang kesakitan ditunjukkan saat dia 

memutarkan sepatu di kaki kanannya sebagai bagian dari aksi sulapnya itu. Pada 

gambar ketiga yang diambil secara full shot memperlihatkan pria berambut 

pendek, berstelan serba hitam sedang memperhatikan dengan serius setiap detil 

dari aksi sulap pria berjaket olahraga berbahan parasit merah yang memutarkan 

kakinya. Wajah keheranan terlihat jelas di wajah pria berambut pendek berstelan 

serba hitam. Kemudian pada gambar keempat yang masih dalam posisi full shot, 

pria berjaket olahraga berbahan parasit merah memperlihatkan kaki kanannya 

yang sudah diputar-putar sejauh 360 derajat kepada penonton. Dia meyakinkan 

bahwa kakinya itu masih dalam keadaan baik dan tidak patah. Ini terjadi karena 

ternyata telapak kaki kanannya lebih kecil dibandingkan sepatunya yang 

kebesaran. Sehingga yang dilakukan hanya memutar sepatunya saja. Namun 

ekspresi wajah pria berambut pendek berstelan serba hitam masih terlihat 

keheranan dan terkagum-kagum. Tepuk tangan penonton pun membahana 

menyambut aksi sulap itu. Pada gambar kelima, teknik pengambilan gambar 

dilakukan secara close up. Pria berjaket olahraga berbahan parasit merah itu 

terlihat membuka sepatu dan memperlihatkan kakinya yang lebih pendek dan 
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kecil dibandingkan kaki kanannya itu. Ini dilakukannya untuk memperlihatkan 

secara detil kondisi kaki pria berjaket olahraga berbahan parasit merah itu benar-

benar dalam keadaan baik. Pada gambar keenam, terlihat dua penonton wanita 

yang diambil secara close up sedang bertepuk tangan, dibarengi gelak tawa. 

Ekspresi wajah keduanya merupakan reaksi spontan usai menyaksikan aksi sulap 

pria berjaket olahraga berbahan parasit merah itu. Pada gambar ketujuh yang 

diambil secara long shot memperlihatkan pria botak berstelan serba hitam 

memegang kepala rekannya yakni pria berambut pendek berstelan serba hitam. Ini 

dilakukannya untuk menunjukan bahwa dirinya juga bisa melakukan aksi sulap. 

Aksi sulap pria botak berstelan serba hitam itu dilakukan dengan cara 

memutarkan kepala rekannya. Sementara pria berjaket olahraga berbahan parasit 

merah dalam posisi duduk tampak serius memperhatikan aksi keduanya. Namun 

aksi sulap itu ternyata hanya candaan belaka. Pada gambar kedelapan yang 

diambil secara medium shot memperlihatkan ekspresi wajah pria botak berstelan 

serba hitam yang tertawa saat memutarkan kepala rekannya. Sementara ekspresi 

wajah ketakutan terlihat pada pria berambut pendek berstelan serba hitam itu.  

KONOTASI 

Dalam gambar pertama, pemaknaan gambar secara long shot menurut Berger 

menunjukkan adanya konteks skop dan jarak publik. Perbincangan yang terjadi 

antara tiga orang itu menandakan adanya konteks bahwa Mulyana merupakan 

sosok yang menjadi pusat perhatian. Posisi duduk mereka yang saling berdekatan 

menandakan adanya jarak publik yang bisa dimaknai sebagai hubungan yang 
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nyaman. Disabilitas juga dimaknai sebagai pusat perhatian yang layak untuk 

ditonton. Ini terlihat jelas saat Mulyana mengangkat tangannya seakan ingin 

mempertegaskan bahwa dirinya harus diperhatikan.  

Tim produksi Hitam Putih TRANS7 kembali menampilkan Mulyana yang 

disabilitas mampu menghibur pemirsa televisi dengan berbagai keahlian. Selain 

berprofesi sebagai perenang tuna daksa tingkat Internasional, dan mampu 

mengendarai sepeda motor dengan mahir Mulyana juga menunjukkan aksinya 

yang lain yaitu bermain sulap. Bahkan dia bisa memainkan ekspresi mengerang 

kesakitan saat kakinya diputar-putar. Ini jelas menandakan bahwa disabilitas harus 

sekuat tenaga dan semaksimal mungkin membuktikan kepada orang lain bahwa 

dirinya yang memiliki keterbatasan fisik bisa melakukan itu semua. Ini 

dilakukannya semata-mata hanya untuk pembuktian diri seorang disabilitas bisa 

diakui seperti orang-orang kebanyakan. Tim produksi Hitam Putih TRANS7 

berkeyakinan bahwa disabilitas benar-benar merupakan magnet yang mampu 

menyedot perhatian penonton secara masif sehingga layak dijual sebagai 

komoditas yang bisa mendongkrak rating. Keuntungan secara kapital bahkan 

terlihat nyata pada tampilan iklan produk pampers “Sweety” yang muncul dalam 

setiap tanyangan itu, baik lewat iklan grafis maupun secara fisik yang diletakkan 

di atas meja diantara bintang tamu dan host utama tersebut. Dengan demikian, 

penonton di studio maupun di rumah bisa secara langsung melihat produk sponsor 

tersebut secara jelas dan berharap para penonton yang melihat akan tertarik untuk 

membelinya.  
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Tim produksi Hitam Putih TRANS7 juga menunjukkan ekspresi wajah dua 

penonton wanita secara close up dengan maksud memperlihatkan keintiman, 

tetapi tidak sangat dekat bisa juga menandakan bahwa objek sebagai inti cerita. 

Dalam hal ini kedua penonton itu digambarkan seakan-akan telah mengenal baik 

Mulyana karena itu mereka spontan melemparkan senyum dan tawa kecil disertai 

tepuk tangan usai menyaksikan sulap Mulyana. Aksi sulap balasan yang 

diperagakan Deddy dengan memutar kepala Dede dan dikemas dalam candaan 

seakan ingin menunjukkan bahwa aksi sulap Mulyana mudah sekali 

dilakukannya. Dan lagi-lagi aksi sulap bergaya candaan itu mengundang gelak 

tawa penonton. Dengan demikian, disini terlihat jelas bahwa disabilitas menjadi 

sasaran empuk lelucon yang merupakan bahan komoditas menarik bagi kaum 

kapitalis khususnya bagi tim produksi Hitam Putih TRANS7. 

 

Tabel 3.9 

Pemaknaan Denotatif-Konotatif Teks 7 

VISUAL DIALOG/SUARA/SKRIP 

 

Gambar 1 

Host 1: “sebulan setengah diminta, 

diajak kawin, diajak nikah. Mau...? 

Enur: “iya, mau... 

Host 1: “diajak nikahnya gimana? 

Nikah yukk gitu...? 

Mulyana: “iya, nikah yuk... ayukk 
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Gambar 2 

 

Gambar 3 

 

Gambar 4 

kata dia ayukk... 

Host 1: “ini apaan....? (host 2 tertawa 

ngakak dan semua penonton 

tertawa)... “gak bener nih dua-

duanya nih... yaa gimana caranya? 

Mulyana: “ya caranya, sebetulnya 

yang cinta dia. (penonton tertawa) 

Host 1: “oohh dia yang suka? 

Mulyana: “cuman malu aja mas Ded 

dia. Malu aja, tanya aja yang serius 

siapa. 

Host 1: “anda yang suka katanya? 

Enur: “ya bukan suka, sayang lah.. 

Host 1: “wuihhh sayang...(tepuk 

tangan dan tawa penonton) 
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Gambar 5 

 

Gambar 6 

 

Gambar 7 

DENOTASI 

Secara denotatif, gambar pertama yang diambil secara medium shot itu 

menunjukkan dua orang duduk berdampingan di sofa panjang berwarna putih dan 

berbantal sandaran warna hitam. Satu orang adalah pria berjaket olahraga 
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berbahan parasit merah, sedangkan satu orang lagi adalah wanita muda bertubuh 

gemuk, mengenakan kerudung berwarna hitam, berkemeja lengan panjang motif 

kotak-kotak berwarna abu-abu dan putih krem, serta mengenakan celana panjang 

berwarna hitam. Secara fisik wanita gemuk itu terlihat normal. Pada gambar ini 

wanita gemuk itu menceritakan awal mula perjumpaannya dengan pria berjaket 

olahraga berbahan parasit merah hingga memutuskan untuk menikah. Keduanya 

kemudian diketahui merupakan pasangan suami istri.  

Pada gambar kedua, pria botak berstelan serba hitam memperlihatkan ekspresi 

wajah bingung bercampur putus asa saat mendengar jawaban kedua pasangan 

suami tersebut. Gambar ini diambil dengan medium shot.  

Pada gambar ketiga yang diambil secara long shot dan memperlihatkan empat 

orang berada di studio dalam sebuah perbicangan. Mendadak terlihat pria 

berambut pendek berstelan serba hitam berlari kecil sambil tertawa dengan posisi 

setengah menunduk menghampiri pria botak berstelan serba hitam itu. Kelucuan 

yang diciptakan pria botak berstelan serba hitam itu pun mengundang gelak tawa 

penonton di studio.  

Pada gambar keempat yang diambil secara close up, memperlihatkan seorang 

penonton wanita berambut hitam dan panjang mencoba menutup mulut dengan 

tangan untuk menahan tawanya. 

Pada gambar kelima yang diambil secara medium shot memperlihatkan pria 

berjaket olahraga berbahan parasit merah sedang menunjuk ke arah istrinya 

sambil mengatakan bahwa istrinya adalah orang yang lebih dulu suka dan cinta 
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kepadanya. Ekspresi wajah sang istri pun terlihat berubah seperti senyum yang 

dipaksakan.  

Pada gambar keenam, kameramen kembali mengambil gambar ekspresi wajah dua 

penonton wanita berhijab yang diambil secara close up. Gelak tawa terlihat jelas 

di wajah keduanya.  

Pada gambar ketujuh juga merupakan ekspresi yang serupa dengan gambar 

keenam. Disini terlihat dua orang penonton yakni pria dan wanita dalam posisi 

close up sedang tertawa terbahak-bahak.  

KONOTASI 

Selain prestasinya yang gemilang sebagai atlet renang tuna daksa, ternyata 

Mulyana mempunyai sisi kehidupan rumah tangganya yang menarik untuk 

disimak. Inilah yang kemudian membuat tim produksi Hitam Putih TRANS7 

merasa perlu menghadirkan sang istri di studio untuk terlibat dalam perbincangan. 

Istri Mulyana yang terlihat duduk di sampingnya itu bernama Enur. Sosok Enur 

ditunjukkan dalam gambar pertama sebagai wanita muda bertubuh gemuk, 

mengenakan kerudung berwarna hitam, berkemeja lengan panjang motif kotak-

kotak berwarna abu-abu dan putih krem, serta mengenakan celana panjang 

berwarna hitam. Tim produksi Hitam Putih TRANS7 mengambil gambar kedua 

tokoh itu yakni Mulyana dan Enur untuk memperlihatkan adanya hubungan 

personal bahwa memang keduanya diketahui sebagai pasangan suami istri yang 

juga sudah dikaruniai satu orang anak. Bagi tim produksi Hitam Putih TRANS7 

disabilitas dalam diri Mulyana menjadi semakin menarik untuk ditonton karena 
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dia yang tuna daksa mampu menaklukan hati seorang wanita muda yang secara 

fisik normal atau tidak mengalami kondisi fisik seperti dirinya. Secara kasat mata, 

bagi penonton pasangan suami istri itu memang terlihat “aneh” dan berbeda. 

Karena itu tim produksi Hitam Putih TRANS7 menghadirkan Enur untuk 

mengetahui apa hal mendasarinya hingga mau mendampingi Mulyana menjadi 

istrinya. Peneliti memaknai upaya tim produksi Hitam Putih TRANS7 dengan 

menghadirkan Enur adalah untuk memberikan tayangan yang menarik kepada 

penontonnya bahwa disabilitas itu memang butuh didampingi dan dibantu oleh 

orang yang normal karena kondisinya yang lemah dan terbatas secara fisik. 

Bahkan Enur pun dianggap sebagai sosok yang terbilang “aneh” karena dirinya 

yang normal mau mendampingi Mulyana menjadi istrinya. Disabilitas sebagai 

kelompok orang yang patut dikasihani bahkan dipertegas oleh Enur mengenai 

latar belakang dirinya menyukai Mulyana karena timbul rasa kasihan melihat 

kondisi fisiknya itu.  

Tim produksi Hitam Putih TRANS7 yang menampilkan Mulyana dan Enur 

sebagai pasangan suami istri yang “aneh tapi nyata” dengan sejumlah kisah 

cintanya dijadikan objek pengeruk keuntungan bagi TRANS7. Ini dibuktikan 

bahwa sepanjang tayangan berlangsung selalu menampilkan gelak tawa para 

penontonnya. Kelucuan kembali tercipta saat tim produksi Hitam Putih TRANS7 

menampilkan ekspresi wajah penasaran Deddy secara medium shot mengenai 

kisah cinta pasangan suami tersebut. Pemaknaan gambar menurut Berger yang 

ditunjukkan dalam medium shot menandakan adanya hubungan personal antara 
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Deddy dengan Mulyana. Secara personal Deddy terlihat tak canggung lagi untuk 

memperlihatkan ekspresi bingung, putus asa, bahkan seakan menghina Mulyana 

yang disabilitas terkait kisah cinta pasangan suami istri itu. Tim produksi Hitam 

Putih TRANS7 juga menunjukkan ekspresi Deddy yang mendapat reaksi spontan 

dari rekannya Dede. Pengambilan gambar secara long shot yang dimaknai oleh 

Berger pada saat Dede menghampiri Deddy untuk menggambarkan adanya 

konteks skop dan jarak pubik bahwa keberadaan pasangan suami istri itu di studio 

dan terlibat dalam sebuah perbincangan menarik dan interaktif dengan dua orang 

host tersebut. Jarak publik antara kedua host dengan narasumbernya terlihat cukup 

dekat. Ini diperlihatkan dengan gesture atau bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh 

kedua narasumber bahwa mereka nyaman untuk menceritakan tentang kehidupan 

rumah tangga mereka. Namun reaksi mereka pun tetap disertai dengan gelak tawa. 

Ini membuktikan bahwa tontonan disabilitas memang menarik dan menghibur.  

Peneliti juga memaknai ini bahwa telah terjadi pemlurahan terhadap disabilitas 

yang memiliki tingkah laku “aneh”, lucu dan membingungkan sehingga lagi-lagi 

menjadi bahan tertawaan. Disini disabilitas juga seakan mendapat stigma negatif 

sebagai sosok yang pantas dihina lewat ekspresi wajah Deddy tersebut. Hinaan 

dan ledekan yang berbaur dengan kelucuan ternyata menghibur penonton yang 

terlihat tertawa terbahak-bahak. Ini diperlihatkan jelas oleh tim produksi Hitam 

Putih TRANS7 pada gambar keenam dan ketujuh.  
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3.3. Pembabakan Komodifikasi Disabilitas di Hitam Putih TRANS7 

Peneliti juga melakukan pembabakan untuk mengetahui adanya praktik 

komodifikasi secara spesifik terhadap disabilitas dalam tayangan talk show Hitam 

Putih TRANS7 episode 27 November 2014 dengan narasumber Mulyana, atlet 

renang tuna daksa. Dalam setiap sequence (rangkaian adegan dalam istilah film 

dan televisi) yang menjadi teks dalam tayangan talk show ini terdapat banyak 

pesan yang memiliki makna yang langsung maupun tidak, yang akan disampaikan 

kepada khalayak. Peneliti memilih beberapa sequence yang menunjukan pesan-

pesan tentang komodifikasi dengan jelas yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu 

Prolog, Ideological Content dan Epilog. Berikut Sequence pembabakannya: 

 

Tabel 3.10 

Sequence Pembabakan Hitam Putih TRANS7 

Timeline Visual 

Sequence Prolog  

pada durasi  

00:01:28 – 00:04:30 
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Sequence durasi 00:01:28 – 00:04:30 adalah bagian 

sequence prolog. Pada durasi ini tanda-tanda yang 

menyimpan makna marginalisasi dan upaya 

komodifikasi terhadap disabilitas dimunculkan pada 

audio (skrip yang dibangun sang Host) dan visual (VT 

Mulyana latihan berenang). Ini membuktikan bahwa 

dalam bagian prolog, yaitu sejak dibukanya acara ini 

tim produksi Hitam Putih TRANS7 telah mengkotak-

kotakkan manusia dengan kata “cacat” ke dalam 

kubangan semu yang berbeda dan pantas dipinggirkan, 

dikucilkan dan bahkan dicemooh hingga ditertawakan. 

Dalam bagian prolog ini juga tim produksi Hitam Putih 

TRANS7 memperlihatkan upaya marginalisasi 

berbalut usaha mencari keuntungan lewat disabilitas 

pada diri Mulyana dalam bentuk rating dan share. 

Untuk mempertegas siapa sosok narasumber utama 

dalam talk show itu, tim produksi Hitam Putih 

TRANS7 merasa perlu untuk menayangkan VT dengan 

narasi yang dibacakan seorang dubber secara monolog, 

saat Mulyana berlatih renang bersama rekan-rekannya. 

Bahkan kondisi fisik Mulyana yang tidak sempurna 

(tangan kanan buntung dan kaki kanan lebih kecil) 
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diperlihatkan dalam setiap shot saat Mulyana beraksi 

di dalam air. Ini dilakukan untuk memberikan konteks 

kepada pemirsa bahwa dalam tayangan ini Mulyana 

adalah tokoh sentral. Bahkan sejumlah medali yang 

pernah diraihnya hingga ajang Internasional juga ikut 

diperlihatkan kepada pemirsa sebagai daya tarik 

lainnya. Dari sequence prolog ini peneliti melihat 

bahwa sejak dimulainya acara ini, tim produksi Hitam 

Putih TRANS7 telah melakukan komodifikasi terhadap 

disabilitas.  

Sequence Ideological 

Content pada durasi 

00:04:33 – 00:13:24 
   

   

   

   

Durasi 00:04:33 – 00:13:24 adalah Sequence 

Ideological content. Durasi ini menampilkan 
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bagaimana pahit getirnya kisah hidup Mulyana dalam 

keterbatasan fisiknya. Mulyana merupakan anak dari 

keluarga Nelayan yang miskin dan terlahir dengan 

ketidaksempurnaan fisik. Pada usia 10 tahun, Mulyana 

pernah tenggelam dan hilang selama 3 hari di waduk 

Jatiluhur saat perahu yang ditumpanginya bersama 

sang ayah saat mencari ikan terbalik diterjang ombak. 

Meski kemudian pengalaman pahit itu 

mengantarkannya menjadi seorang atlet renang tingkat 

Internasional. Dengan segala daya upaya dan 

kontribusi orang-orang disekitarnya, yaitu kedua 

orangtua, bapak angkat dan pelatih renangnya, 

Mulyana berhasil mewujudkan impiannya. Meski 

kisah hidup Mulyana yang diharapkan tim produksi 

Hitam Putih TRANS7 bisa menginspirasi para 

pemirsa, namun dalam sequence ideological content ini 

menunjukkan bahwa banyak  sekali kemunculan tanda-

tanda dalam teks (audio dan visual) mengarah pada 

pemaknaan adanya upaya praktik komodifikasi 

terhadap disabilitas. Salah satu contoh tanda yang 

muncul pada teks di bagian ini adalah saat sang Host 

dan pemirsa di studio tertawa mendengar cerita 



 63 

 

mengenai cara sang ayah melatih Mulyana berenang 

dengan melemparkannya setiap hari ke waduk 

Jatiluhur. Tanda lainnya terlihat ketika kameramen di 

studio mengambil gambar Mulyana secara close up 

yang tiba-tiba menangis, menceritakan kebaikan bapak 

angkatnya yang telah mewujudkan impiannya menjadi 

seorang atlet renang. Bagi Mulyana, menjadi seorang 

atlet sungguhlah tak mudah, apalagi dengan kecacatan 

yang disandangnya. Mulyana seakan dituntut lebih 

keras lagi dalam kecacatannya agar diakui masyarakat, 

bahkan untuk bisa menyamai kemampuan orang-orang 

normal. Marginalisasi yang tersembunyi dalam pesan-

pesan tayangan ini menjadi tontonan yang menarik dan 

menguntungkan. Pemirsa akan memberikan perhatian 

lebih untuk menonton tayangan ini dan berharap dapat 

memberikan inspirasi bagi dirinya usai menonton 

tayangan tersebut. Peneliti memilih durasi ini sebagai 

bagian dari ideological content karena terdapat tanda-

tanda yang bermakna bahwa ada upaya komodifikasi 

terhadap kisah hidup Mulyana. Penonton yang 

dipandang dalam kacamata konsumen, dijebak dalam 

dunia simulakrum. 
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Sequence Epilog  

pada durasi 

00:14:33 – 00:24:22 
   

   

   

   

Durasi 00:14:33 – 00:24:22 adalah sequence epilog, 

yang merupakan sequence penutup. Pada durasi ini 

tanda-tanda yang muncul terfokus pada kemampuan 

lain yang dimiliki Mulyana, selain berenang. Mulyana 

menunjukkan kemampuannya mengendarai sepeda 

motor tanpa bantuan orang lain sebagai bagian dari 

aktivitasnya sehari-hari. Mulyana juga memperlihatkan 

kemampuan bermain sulap, layaknya yang biasa 

dilakukan Deddy Corbuzier, meski harus 

menggunakan bagian organ tubuhnya yang cacat 

sebagai objek sulapnya. Mulyana tak gentar menjalani 

hidup meski dengan kecacatannya. Ini dibuktikan lagi 

dengan kemampuan menaklukan hati seorang gadis di 



 65 

 

kampung halamannya yang kemudian dinikahinya, 

hingga dikaruniai seorang anak. Pada bagian epilog ini 

peneliti melihat bahwa tim produksi Hitam Putih 

TRANS7 telah melakukan komodifikasi terhadap diri 

Mulyana bahwa dirinya yang cacat seakan dipaksa 

lebih keras lagi untuk menjadi seperti orang normal. 

Bahkan tim produksi Hitam Putih TRANS7 pun 

merasa perlu untuk menjadikan ranah privat Mulyana, 

yaitu kisah romantismenya bersama sang istri 

diperbincangkan dalam tayangan ini. Upaya ini 

membuktikan bahwa kemampuan Mulyana yang sudah 

menyamai orang-orang normal lainnya itu telah 

menjadi sebuah tontonan menarik yang disuguhkan 

kepada pemirsa. Gelak tawa, decak kagum, rasa iba 

dan kasihan berbaur menjadi satu dalam bagian epilog 

ini. Bagian penutup ini menjadi penegas bahwa 

disabilitas dalam diri Mulyana telah menjadi 

komoditas peraup rating. Melalui tayangan ini 

masyarakat “didorong” ke dalam sebuah kesadaran 

palsu akan keberpihakan kepada disabilitas. Panggung 

semu yang diberikan kepada disabilitas tak lebih 

hanyalah upaya untuk menguras air mata kasihan. 

 



 66 

 

3.4. Mitos Disabilitas dalam Hitam Putih TRANS7 

Mitos, menurut Roland Barthes adalah cara kedua dari tiga cara bekerjanya tanda 

dalam tatanan kedua. Istilah atau terminologi mitos yang kini populer, sebenarnya 

tidaklah sama dengan yang disebutkan Barthes. Namun mitos yang dimaksud oleh 

Barthes disini adalah dalam istilah seseorang yang percaya, dan digunakan dalam 

artian yang orisinal. Mitos merupakan cerita yang digunakan suatu kebudayaan 

untuk menjelaskan atau memahami beberapa aspek dari realitas atau alam. Bagi 

Barthes, mitos merupakan cara berpikir dari suatu kebudayaan tentang sesuatu, 

cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu. Sehingga dalam 

penelitian ini, analisa yang muncul dalam tatanan kedua yang dijabarkan sebagai 

mitos oleh Barthes, merupakan konsep pandangan tentang disabilitas untuk 

memahami konsep disabilitas itu sendiri. Melalui analisa ini, akan tampak 

bagaimana perbedaan pergeseran yang nyata dari konsep disabilitas. Melalui 

analisa ini pula, akan semakin tampak bagaimana label yang dilakukan tim 

produksi Hitam Putih TRANS7 terhadap konsep disabilitas. Sehingga 

penggambaran atau konsensus seperti apakah yang muncul kini terhadap konsep 

berpikir mengenai disabilitas. Apakah mengalami pergeseran atau justru malah 

melanggengkan label disabilitas itu sendiri? 

Dari analisa denotasi dan konotasi diatas peneliti menemukan tanda-tanda 

bahwa disabilitas dalam tayangan Hitam Putih TRANS7, telah dikomodifikasi 

menjadi tontonan yang sesuai dengan selera pasar. Tim produksi Hitam Putih 

TRANS7 secara nyata telah mentransformasi kondisi kekurangan Mulyana 

menjadi suguhan yang menarik bagi pemirsa televisi. Karena kondisi Mulyana 
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tersebut merupakan komoditi yang menarik disuguhkan sebagai peningkat rating 

dan penarik keuntungan. Sejumlah prestasi di bidang olahraga cabang renang 

yang digelutinya serta kemampuan Mulyana yang lain seperti bermain sulap 

dengan memutar-mutarkan kakinya yang cacat dan mengendarai sepeda motor 

untuk mendukung aktivitasnya sehari-hari dengan satu tangan menjadi tontonan 

yang menghibur pemirsa televisi. Hal tersebut seakan ingin menunjukkan seolah-

olah bahwa orang-orang yang memiliki kondisi khusus atau kekurangan secara 

fisik membutuhkan kerja yang jauh lebih berat ketimbang orang yang tidak 

memiliki kekurangan secara fisik. Hal ini menunjukkan bagaimana tim poduksi 

Hitam Putih TRANS7 telah melakukan marjinalisasi bagi mereka yang memiliki 

kekurangan secara fisik.  

Berbagai atraksi yang dilakukan Mulyana bahkan tak jarang mengundang 

gelak tawa para penontonnya. Perbincangannya bersama host Deddy Corbuzier di 

studio juga kerap diwarnai candaan-candaan yang mengarah pada kondisi 

disabilitas Mulyana. Ini menandakan bahwa kondisi kekurangan fisik dalam diri 

Mulyana lagi-lagi menjadi sesuatu hal yang menarik, “aneh” dan lucu sehingga 

layak untuk ditertawakan.  

Sehingga konsensus yang muncul akan disabilitas dalam tayangan Hitam 

Putih TRANS7, bahwa disabilitas merupakan mahluk yang aneh, mahluk yang 

tidak sempurna, mahluk yang pantas ditertawakan, mahluk yang menjijikkan, 

mahluk yang pesakitan dan bervirus, mahluk yang tidak dapat hidup tanpa 

bantuan orang lain sehingga harus diisolasi dan dialienasi. Setiap konsensus 
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makna akan disabilitas tersebut menjadi upeti bagi kaum kapitalis dalam rangka 

memenuhi “libido” akan pemuasan keuntungan semata.  

Sedangkan dari sejumlah penelitian yang ada, peneliti menemukan bahwa 

mitologi terhadap disabilitas dapat dijabarkan sebagai berikut. Menurut Slamet 

Thohari dalam bukunya “Habis Sakti, Terbitlah Sakit” menyebutkan bahwa 

kondisi yang demikian pararel dengan kondisi difabel yang selama ini tersingkir 

oleh culasnya “normalisme” yang tumbuh subur dalam masyarakat. Para 

disabilitas harus hidup tanpa perhatian yang serius dari pemerintah, tanpa 

teknologi yang mencukupi untuk membantu kehidupan mereka, dan tanpa 

kesadaran masyarakat atas keseharian mereka di tengah kehidupan bersama. Para 

disabilitas bahkan diibaratkan sebagai makhluk bervirus yang harus dikarantina, 

sebagaimana nama sekolah mereka, “Sekolah (menge)Luar(kan) (dari orang) 

Biasa”. Para disabilitas juga dianggap sebagai objek kasihan dan hinaan, kaum 

tidak normal dan seterusnya. (Thohari, 2015: 1). 

Meski demikian, tak sedikit masyarakat di Indonesia, khususnya orang 

Jawa yang melihat disabilitas sebagai orang yang luar biasa dan memiliki 

kesaktian. Masyarakat Yogyakarta memiliki konsepsi disabilitas yang menilai 

bahwa disabilitas adalah orang sakti, mempunyai kekuatan luar biasa dan mesti 

dihormati. Pandangan ini terkait dengan posisi disabilitas yang menjadi bagian 

dari sistem kosmologi masyarakat Jawa, menjadi bagian terpenting yang tak 

terpisahkan dari masyarakat dan kehidupan sehari-hari.  

Sementara itu, Benedict Anderson memiliki pandangan tentang elemen 

disabilitas yang dipungutnya dari cerita wayang sebagai imajinasi masyarakat 
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tentang kehidupan sehari-hari mereka. (Anderson, 1965: 5 dalam Thohari, 2015:2) 

mengatakan bahwa wayang adalah “compelling religious mythology” yang 

menyatukan seluruh Jawa secara spiritual maupun geografis. Wayang merupakan 

representasi “ideal view of Javanese life” dan menjadi referensi dalam setiap 

tindak tanduk kehidupan individu-individu dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, 

meski sudah banyak tergerus, (cerita) wayang memberikan kontribusi besar dalam 

memandu cara berpikir orang Jawa dalam menentukan makna, keindahan dan 

arah kehidupan. Wayang menjadi “engulfs People's ways of thought, almost 

everything seen in the term of wayang” (Smithies, 1986: 37 dalam Thohari,   

2015: 2) 

Kecacatan sebagai kasekten (kesaktian) juga banyak kita jumpai dalam 

kehidupan orang-orang Jawa yang lain. Misalnya yang diberitakan oleh Ben 

Anderson bahwa di dalam kerajaan Jawa kerap ditemukan orang-orang aneh: 

kerdil, cacat, dan disabilitas yang lain atau “Polowijo”. Kesemuannya 

diperuntukkan memperteguh kesaktian yang diampu oleh sang raja (Anderson, 

2000 dalam Thohari, 2015: 5).  

Elemen lain yang mencerminkan disabilitas dalam masyarakat Jawa 

adalah Punakawan. Keeler, seorang Indonesianis dan ahli wayang menyebutkan 

bahwa Punakawan itu terdiri dari Gareng yang pincang dan berhidung bulat, 

Petruk yang dungu dan berhidung panjang, Bagong yang gendut dan bermulut 

lebar, atau Semar yang bungkuk, bermuka jelek. Tetapi mereka adalah orang-

orang penting dan sakti “mandraguna”. Biasanya para Punakawan digambarkan 

sebagai “rakyat kecil”, berpakaian corak poleng, dengan tubuh-tubuh yang aneh 
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bentuknya. Sekalipun begitu para Punakawan adalah orang-orang yang sakti, 

titisan para dewa. Bahkan para Punakawan itu adalah jelmaan dari dewa yang 

menyamar menjadi rakyat jelata, menjelma menjadi penyelamat, penyeimbang 

dan hadir dengan segala sikap bijaknya (Anderson, 2000, dalam Thohari,      

2015: 4).  

Dalam penelitian ini jelas bahwa disabilitas bukanlah merupakan sosok 

yang lemah dan patut dikasihani seperti Mulyana. Disabilitas dalam diri 

Punakawan digambarkan sebagai sosok yang sakti dan merupakan titisan dewa 

sehingga keberadaannya justru membawa kebaikan bagi kehidupan masyarakat 

serta memberi keseimbangan bagi jagat raya.  

Kesaktian seorang disabilitas dalam diri Petruk bahkan sangat diyakini 

masyarakat Yogyakarta. Ini terlihat saat upacara-upacara yang digelar di keraton. 

Orang-orang kerdil dan cacat selalu tampil sebagai pusaka peneguh kesaktian 

sang raja. Karena memang orang-orang aneh ini dianggap sebagai pemberi petuah 

dan bagian penting dari identitas kejawaan itu sendiri (John Pemberton, 2003: 151 

dalam Thohari, 2015: 5). Di Yogyakarta sendiri Petruk yang disabilitas menjadi 

simbol dewa yang menyeimbangkan sistem jagat yang menghubungkan penguasa 

keraton dengan penguasa Saturnus. Keraton tak bisa melepaskan Petruk dan 

penguasa Saturnus karena mereka dekat sekali dengan pencipta segala spesies. 

Masyarakat Yogyakarta meyakini bahwa Mbah Petruk adalah penjaga Gunung 

Merapi. Dia akan marah (meletus) manakala melihat dunia yang korup, pejabat 

yang tak lagi melayani masyarakat atau masyarakat yang tak lagi menaati hukum 
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dan bertindak menentang ajaran “ketentuan-ketentuan” yang telah ditetapkan oleh 

yang mahakuasa dalam wujud “kejawaan”. 

Sementara itu, pada dekade 1970-an pernah muncul pandangan baru dalam 

dunia kajian disabilitas yang biasa disebut “social model” (model sosial). 

Pendekatan ini dilahirkan dan dikembangkan oleh aktivis-aktivis disabilitas itu 

sendiri. Gerakan ini menggugat ortodoksi lama bahwa disabilitas adalah manusia 

“menyimpang” atau “tidak normal” dan asumsi dominan bahwa disabilitas 

semata-mata urusan medis. Disabilitas menurut paradigma ini adalah problem 

sosial yang berakar dari struktur masyarakat. Tujuannya jelas, menghapus segala 

penindasan dan eksklusi sosial terhadap disabilitas dan mewujudkan terjaminnya 

partisipasi penuh disabilitas dalam masyarakat. Dalam “The Politic of 

Disablement, impairment” yang dipahami dalam pengertian fisik-biologis 

dibedakan dengan disabilitas yang dianggap sebagai ketertindasan sosial bagi 

mereka yang mempunyai kelemahan fisik. Maka dalam hal ini disabilitas 

dipahami sebagai konstruksi sosial atau dalam istilah Michel Oliver disebut 

“kreasi sosial” (Oliver, 1990: 56 dalam Thohari, 2015: 10). Oliver kemudian 

mengembangkan tesis Finkelstein yang menghubungkan proses disablement 

dengan lahirnya industrialisasi dan masyarakat kapitalis (Finkelstein, 1990: 52 

dalam Thohari, 2015: 10). Oliver menawarkan analisis yang lebih komprehensif. 

Baginya proses ketertindasan dan marginalisasi disabilitas tidak hanya berakar 

dari perubahan material (mode of production) yang dibawa kaum kapitalis, tapi 

juga perubahan ideologi atau nilai-nilai sosial yang diakibatkannya (Oliver, 1990: 

22 dalam Thohari, 2015: 10).  
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Disabilitas sebagai konstruksi sosial juga disepakati Mansour Fakih. Fakih 

menilai bahwa “cacat” merupakan konstruksi sosial. “Cacat” adalah sejenis 

pelabelan yang semena-mena dilekatkan oleh orang-orang normal pada kaum 

disabilitas. Fakih juga menegaskan, nalar developmentalisme yang memang selalu 

menghendaki kerapian dan ketertiban demi terciptanya pembangunan ekonomi 

yang diimpikan masyarakat kelas atas. Bahkan lebih jauh lagi gerakan kritis yang 

dimotori Fakih, Setya Adi dan Lily Purba ini mengganti istilah “disabilitas” 

menjadi “difabel” yang berarti orang dengan kemampuan berbeda (differently 

abled people). Penggantian kata ini, tentu bukan sekadar penggantian kata semata, 

akan tetapi di balik semua itu, tersemat sebuah arah baru, dari “cacat” yang dinilai 

secara “tragedi personal” menjadi arah gerakan sosial politik (Fakih, 2005 dalam 

Thohari, 2015: 12).  

Dalam sebuah jurnal milik Lidia Kristri Afrilita, berjudul : Wacana dan 

Identitas : Pengaruh Mitos Lokal terhadap Identitas Penyandang Disabilitas di 

Nusa Tenggara Timur, ditemukan tiga kata yang mengarah kepada disabilitas, 

yaitu retarde dan kata dyslexic dan cripple. Kata retarde muncul pada produk 

kaos dan jaket bertuliskan retarde di bagian depannya. Hal itu menimbulkan 

protes warga di Adelaide, Australia pada Selasa, 19 November 2013, seperti 

dilansir ABC News Australia. Para pemrotes menganggap penggunaan kata 

tersebut sebagai sebuah bentuk diskriminasi dan penghinaan bagi penyandang 

disabilitas karena kata retarde, menurut mereka, hanya digunakan sebagai olok-

olok. Sedangkan kata dyslexic dan cripple yang pada mulanya digunakan dalam 

ranah kesehatan, bisa berubah fungsi menjadi kata-kata yang merujuk pada nilai-
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nilai negatif, seperti orang yang rendah kemampuan intelektualnya, orang yang 

tidak memiliki potensi untuk memiliki masa depan yang cerah, orang yang 

memiliki kekurangan fisik, sehingga tidak bisa melakukan banyak aktivitas 

seperti orang kebanyakan, dan banyak pemaknaan negatif lainnya. Begitu juga 

dengan kata retarde yang ditolak penggunaannya karena mengandung makna yang 

negatif pula.  

Di Indonesia, istilah “penyandang cacat” adalah yang pertama disepakati 

untuk dipakai oleh masyarakat umum dan para pemangku kepentingan hingga 

awal tahun 2010. Namun, istilah ini dianggap mengandung nilai yang negatif 

karena dianggap mengandung makna konotasi “orang-orang yang tidak berdaya, 

tercela, tidak berguna, dan hanya menjadi beban keluarga”. Atas dasar ini, pada 

tanggal 8-9 Januari 2010, pemerintah resmi menghapuskan penggunaan istilah 

“penyandang cacat” dan menggantinya dengan terminologi penyandang 

disabilitas, yang dianggap mengandung makna lebih positif (Daksa Foundation, 

2013).  

Sedangkan Wendell memandang disabilitas, karena masalah kecacatan 

mereka memiliki ruang gerak yang terbatas, kemampuan berpikir yang tidak sama 

dengan orang rata-rata, kondisi fisik yang lemah, dan ketergantungan yang tinggi 

dengan keluarga. Kondisi yang demikian menyebabkan penyandang disabilitas 

dipandang sebagai kelompok yang berbeda dengan orang-orang normal karena 

aktifitas keseharian yang mereka lakukan berbeda dengan orang-orang pada 

umumnya. Anggapan mengenai perbedaan ini, melahirkan konstruksi sosial 

bahwa identitas penyandang disabilitas bukanlah bagian dari masyarakat umum 
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(inklusi) melainkan kelompok minoritas (eksklusi) yang termarjinalkan. Mereka 

tidak lagi dipandang sebagai individu yang memiliki masalah kesehatan saja, 

melainkan dikonstruksi menjadi “bagian masyarakat yang lain‟, sebagaimana 

diungkapkan oleh Wendell dalam Reinikainen (2006:51-55):  

“....the biggest obstacle in the deconstruction of disabling social restrictions and 
barriers, for example by legislation and socio-political reforms, lies in the 
othering cultural constructions of disability, which produce otherness for disabled 
people.” 

 

Pemberian makna kedua, ketiga, dan seterusnya ini menurut Barthes, yang 

dikutip oleh Hoed (2011:13), disebut konotasi. Sebuah kata, selain memiliki 

makna denotasi, juga memiliki makna yang ditambahkan (konotasi). Jadi, makna 

sebuah kata tidak bersifat stabil, tapi dapat berubah menjadi makna baru yang 

diberikan oleh pemakainya sesuai latar belakang pengetahuan, konvensi baru 

dalam masyarakat, pandangan budaya, pandangan politik, atau ideologi pemberi 

makna. Kutipan diatas juga mendukung pendapat bahwa wacana yang digunakan 

untuk melabeli seseorang atau sesuatu tidak hanya berupa wujud bahasa yang 

merepresentasikan suatu objek, tapi juga memengaruhi cara pandang dan 

perlakuan yang kita berikan terhadap objek tersebut. Satu kata bisa saja dimaknai 

secara berbeda oleh kelompok masyarakat yang berbeda, sehingga bisa 

melahirkan konotasi, yang apabila terus berkembang dalam waktu yang lama akan 

berubah menjadi mitos. Karena itu peneliti mencoba memaparkan secara rinci 

mengenai mitos yang muncul dari pemaknaan baru terhadap disabilitas, 

diantaranya: 
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1. Menurut Slamet Thohari, disabilitas diibaratkan sebagai makhluk bervirus 

yang mesti dikarantina, sebagaimana nama sekolah mereka, “Sekolah 

(menge)Luar(kan) (dari orang) Biasa”. Para disabilitas juga dianggap sebagai 

objek kasihan dan hinaan, kaum tidak normal dan seterusnya. 

2. Menurut Benedict Anderson, disabilitas bukanlah merupakan sosok yang 

lemah dan patut dikasihani seperti Mulyana. Disabilitas dalam diri Punakawan 

digambarkan sebagai sosok yang sakti dan merupakan titisan dewa sehingga 

keberadaannya justru membawa kebaikan bagi kehidupan masyarakat serta 

memberi keseimbangan bagi jagat raya. 

3. Menurut Oliver, disabilitas adalah problem sosial yang berakar dari struktur 

masyarakat. Tujuannya jelas, menghapus segala penindasan dan eksklusi 

sosial terhadap disabilitas dan mewujudkan terjaminnya partisipasi penuh 

disabilitas dalam masyarakat. 

4. Menurut Mansour Fakih, disabilitas merupakan konstruksi sosial. “Cacat” 

adalah sejenis pelabelan yang semena-mena dilekatkan oleh orang-orang 

normal pada kaum disabilitas. Fakih juga menegaskan, nalar 

developmentalisme yang memang selalu menghendaki kerapian dan ketertiban 

demi terciptanya pembangunan ekonomi yang diimpikan masyarakat kelas 

atas. 

5. Menurut Lidia Kristri Afrilita, disabilitas disamakan dengan kata dyslexic dan 

cripple yang pada mulanya digunakan dalam ranah kesehatan, namun berubah 

fungsi menjadi kata-kata yang merujuk pada nilai-nilai negatif, seperti orang 

yang rendah kemampuan intelektualnya, orang yang tidak memiliki potensi 
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untuk memiliki masa depan yang cerah, orang yang memiliki kekurangan 

fisik, sehingga tidak bisa melakukan banyak aktivitas seperti orang 

kebanyakan, dan banyak pemaknaan negatif lainnya.  

6. Menurut Wendell, disabilitas adalah mereka memiliki ruang gerak yang 

terbatas karena masalah kecacatan, kemampuan berpikir yang tidak sama 

dengan orang rata-rata, kondisi fisik yang lemah, dan ketergantungan yang 

tinggi dengan keluarga. Kondisi yang demikian menyebabkan penyandang 

disabilitas dipandang sebagai kelompok yang berbeda dengan orang-orang 

normal karena aktifitas keseharian yang mereka lakukan berbeda dengan 

orang-orang pada umumnya. 

Sehingga mitos yang ditemukan oleh peneliti dari sejumlah kebudayaan di 

masyarakat bahwa disabilitas justru merupakan mahluk yang bervirus dan harus 

dikarantina, memiliki kondisi yang lemah, bergantung dengan orang lain, 

kemampuan berpikir di bawah rata-rata, menyimpang serta menjadi bahan 

cemoohan. Namun disabilitas juga memiliki ambiguitas makna di dalamnya. 

Disabilitas dapat dianggap sebagai kaum yang suci, menjadi sang juruselamat, 

dan penebus dosa. 

Sedangkan disabilitas dalam khazanah Hitam Putih TRANS7 diuraikan 

sebagai mahluk yang aneh, mahluk yang tidak sempurna, mahluk yang pantas 

ditertawakan, mahluk yang menjijikkan, mahluk yang pesakitan dan bervirus, 

mahluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain sehingga harus diisolasi 

dan dialienasi. 
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Melalui penelitian ini terlihat jelas bahwa telah terjadi pergeseran 

sekaligus pemantapan terhadap disabilitas. Bergeser, karena disabilitas yang 

sebelumnya dianggap sebagai orang yang suci kini justru dianggap sebagai orang 

yang aneh, menjijikkan dan layak ditertawakan. Bergeser pula, karena jika 

sebelumnya disabilitas adalah sang juruselamat bagi manusia kini direduksi 

menjadi sang juruselamat bagi kaum kapitalis semata. Bahkan kaum kapital 

terpuaskan libidonya melalui tontotan yang memarginalisasi disabilitas. Selain itu, 

jika sebelumnya disabilitas hanyalah merupakan tontonan dalam skup kecil, kini 

disabilitas mengalami progresivitas tontonan. Jika semula hanya dalam medium 

tradisional, kini telah berkembang menjadi media massa. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa disabilitas menjadi semakin masif dimarginalisasi.  

Tabel 3.11 

Pergeseran dan Pemantapan Mitos Disabilitas 

Mitos Disabilitas di Masyarakat Mitos Disabilitas di Hitam Putih 
TRANS7 

Disabilitas adalah mahluk yang bervirus 

dan harus dikarantina, memiliki kondisi 

yang lemah, bergantung dengan orang 

lain, kemampuan berpikir di bawah 

rata-rata, menyimpang serta menjadi 

bahan cemoohan. Namun disabilitas 

juga memiliki ambiguitas makna di 

dalamnya. Disabilitas dapat dianggap 

sebagai kaum yang suci, menjadi sang 

juruselamat, dan penebus dosa. 

Disabilitas adalah mahluk yang aneh, 

tidak sempurna, pantas ditertawakan, 

mahluk yang menjijikkan, mahluk yang 

pesakitan dan bervirus, mahluk yang 

tidak dapat hidup tanpa bantuan orang 

lain sehingga harus diisolasi dan 

dialienasi. Namun setiap konsensus 

makna akan disabilitas tersebut menjadi 

“upeti” bagi kaum kapitalis dalam 

rangka memenuhi “libido” akan 

pemuasan keuntungan semata. 
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