
BAB III 

HASIL TEMUAN PENELITI MENGENAI PEMAKNAAN ACTIVE 

AUDIENCE DALAM KONTEN VICE INDONESIA 

 

Bab ini akan menguraikan temuan penelitian mengenai pemaknaanactive audience 

dalam konten Vice Indonesia. Adapun hasil penelitian ini merupakan hasil focus group 

discussion secara mendalam dengan enam informan, berikut adalah data dari keenam 

informan : 

 

 

Tabel 3.1 

Data Informan 

 

Untuk memahami pengalaman informan dalam memaknai konten Vice Indonesia 

yang berjudul “Vice Asks: What Was The Most Important Issue For You This 

Election?” dan “Problem ‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi Kisah Nyata 

No. Nama Informan Usia Jenis Kelamin Pendidikan Terakhir Pekerjaan 

1. Aditya Sudharma 29 Pria S1 Arsitektur Lansekap Timses Anies-Sandi 

2. Aldo Pradipta 27 Pria S1 Hukum Mahasiswa Magister 

3. Narendra Wicaksana 18 Pria SMA Mahasiswa Komunikasi 

4. Damara Kartikasari 26 Wanita S1 Hubungan Masyarakat PNS Kemendag 

5. Saqinah Saleh 24 Wanita S1 Manajemen Bank Manager 

6. Anindita Shaqiena 19 Wanita SMA Mahasiswi Kedokteran 



Pengalaman Seks Tak Enak”, pembahasan hasil penelitian ini akan mengacu pada 

enam pokok tema, yaitu : 

1. Deskripsi informan dalam memberikan pemaknaan dominan terhadap konten 

Vice Indonesia 

2. Keberagaman pemaknaan informan terhadap konten Vice Indonesia 

3. Deskripsi informan dalam memberikan pemaknaan di luar teks dari konten 

Vice Indonesia 

4. Pengaruh latar belakang sosial dan budaya informan terhadap pemaknaan 

konten Vice Indonesia 

5. Posisi informan dalam mengonsumsi konten Vice Indonesia 

6. Perilaku Informan dalam Mengonsumsi Media Online 

 

3.1. Deskripsi informan dalam memberikan pemaknaan dominan terhadap 

konten Vice Indonesia 

Analisis resepsi cenderung disusun sedemikian rupa agar khalayak media memberi 

makna dominan atau preffered reading, yang juga dapat disebut sebagai polisemik 

terstruktur. Khalayak dapat menegosiasikan atau menentang makna tersebut dalam 

interpretasi mereka, namun hanya di dalam batas teks (Hagen & Wasko, 2000:19-20). 

Pada konten yang berjudul “Vice Asks: What Was The Most Important Issue For 

You This Election?”, keenam informan memiliki pendapat yang sama bahwa tema 

pilkada DKI Jakarta adalah tema yang dijadikan sebuah pemaknaan dominan dalam 

konten tersebut. Dalam seluruh rangkaian forum group discussion memang terdapat 



kesamaan makna dominan pada masing-masing informan, namun hal-hal yang 

menimbulkan makna yang sama tersebut berbeda-beda.  

Sedangkan dalam konten yang berjudul “Problem ‘Cat Person’ : Empat 

Perempuan Berbagi Kisah Nyata Pengaalaman Seks Tak Enak”, keenam informan 

sepakat bahwa tema seksualitas adalah tema yang diberikan pemaknaan dominan 

dalam konten tersebut. Meskipun terdapat kesamaan makna dominan seperti pada 

konten sebelumnya, hal-hal yang menimbulkan makna yang sama tersebut berbeda-

beda. 

 

3.2. Keberagaman pemaknaan informan terhadap konten Vice Indonesia 

Keenam informan cenderung memiliki kesamaan makna yang sama dalam dua 

konten Vice Indonesia tersebut, namun salah satu ilmuwan terkemuka dalam studi 

budaya, John Fiske (1986) berpendapat bahwa teks media mengandung "kelebihan" 

makna di dalamnya. Banyak komponen konten media, akan cocok menjadi satu 

interpretasi yang relatif konsisten yang mungkin merupakan interpretasi yang dominan. 

Tapi banyak isi dalam konten media yang tidak sesuai, sehingga media dalam 

perspektif ini, mengandung isi yang memungkinkan banyak interpretasi. Dalam studi 

mengenai kebudayaan, para peneliti menggunakan istilah polisemik untuk 

menggambarkan gagasan tentang beberapa makna dalam teks media. Media dikatakan 

polisemik, memiliki banyak arti. Beberapa makna ini adalah hasil dari berbagai 

khalayak media yang membangun interpretasi yang berbeda-beda (Croteau & Hoynes, 

2000:265-266). 



Pada konten yang berjudul “Vice Asks: What Was The Most Important Issue For 

You This Election?”, keenam informan forum group discussionmemiliki pemaknaan 

yang berbeda-beda dalam dua hal. Yakni, unsur SARA dan keberpihakan Vice 

Indonesia pada salah satu calon kepala daerah. Berikut adalah hasil temuan 

penelitiannya : 

 

Informan Jawaban  

1 “Menurut saya, ada beberapa bagian di konten ini yang seharusnya di sensor 

kali, ya. Kata-kata rasis seperti Cina, najis dukung Cina, itu menurut saya 

seharusnya di sensor, ya.” 

2 “Memang seharusnya begini adanya, nggak perlu di sensor. Karena pada 

akhirnya, masyarakat harus tahu. Faktanya, memang gini kok di Indonesia. 

Ngapain di sensor-sensor, harus tahu kalau soal isu agama dan ras terlalu 

sensitif banget. Memang, masih ada masyarakat Indonesia yang memiliki pola 

pikir ekstrem seperti ini.” 

3 “Isu ras dan agama yang minoritas itu adalah isu yang sangat sensitif untuk 

dibahas di negara kita. Sehingga, ada baiknya hal-hal yang terkait dengan isu-

isu seperti ini seharusnya dilakukan penyensoran. Karena, yang ditakutkan 

adalah dapat memancing sebuah konflik yang semakin memanas melihat 

kondisi sekarang ini.” 

4 “Kita harus menyadari bahwa media saat ini gampang sekali membuat siapa 

saja menjadi viral. Kalau sekiranya ada suatu konten yang berpeluang untuk 



memprovokasi kayaknya lebih baik tidak dipublikasikan aja sih. Karena isu 

ini pada masanya bahkan sampai sekarang masih booming sekali.” 

5 “Kalau menurut aku harus di sensor, soalnya bahaya banget. Kita kan sering 

banget nih melihat, apalagi sosial media ya, media yang mendukung Ahok 

pasti memberitakan sesuatu bagus-bagus. Namun, ada juga media yang kontra 

sama Ahok sehingga berita-beritanya jelek banget. Media sering banget 

bertolak belakang karena ada keberpihakan itu, bukannya sesuai fakta yang 

ada. Sehingga menurut aku, mengenai bagian-bagian di konten ini yang nggak 

di sensor bahaya banget. Terlebih khusus dengan keadaan dan isu yang seperti 

aku jelaskan tadi.” 

6 “Buat apa di sensor? yaudah memang pada kenyataannya orang-orang di 

Indonesia seperti itu. Padahal kenyataannya kan memang ada orang-orang di 

Indonesia yang masih menekan suatu ras atau agama yang minoritas. Baiknya, 

agar masyarakat Indonesia lebih sadar bahwa pandangan-pandangan seperti 

ini masih ada di Indonesia dan nggak bisa di apa-apakan lagi. Sehingga fungsi 

media disini berjalan dengan baik, menampilkan sebuah realitas dan fakta 

yang ada. Bahwa, selama ini ada orang-orang yang tertekan karena nggak 

boleh ngomong Cina dan hal minoritas lainnya, padahal ya memang mereka 

pada dasarnya tidak suka dengan kaum minoritas tersebut. Dengan adanya 

media seperti Vice Indonesia ini, justru ada baiknya karena orang-orang yang 

tertekan tersebut selama ini memiliki wadah untuk akhirnya berbicara.” 

 

Tabel 3.2 



Ragam Pemaknaan Informan Terhadap Hal yang Berkaitan Dengan Unsur 

SARA 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa meskipun seluruh informan melihat hal yang 

berkaitan dengan unsur SARA adalah hal yang menarik perhatian mereka, masing-

masing informan memiliki pemaknaan yang beragam atas perilaku mereka dalam 

mengonsumsi konten Vice Indonesia yang berjudul Vice Asks: What Was The Most 

Important Issue For You This Election?”.  Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 

nforman 1, 3, 4 dan 5 beranggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan unsur SARA 

di dalam sebuah karya jurnalistik seharusnya dilakukan penyensoran. Sedangkan 

perbedaan terlihat jelas pada pemaknaan yang dihasilkan oleh informan 2 dan 6, 

mereka beranggapan bahwa penyensoran tidak perlu dilakukan. Argumentasi atas 

pemaknaan yang muncul tersebut pun berbeda-beda atas masing-masing informan. 

 

Informan Jawaban  

1 “Nggak masalah kalau narasumber yang dukung Anies, baik eksplisit atau 

implisit di konten Vice itu cenderung sedikit atau justru digambarkannya 

seperti itu. Jika Vice netral dan tidak ditunggangi kepentingan politik, justru 

bagus dong. Kalau pengukurannya dari konten ini aja, saya pikirVice 

netral.Sayang, tidak di sensor. Kita boleh nggak suka sama orang, kita boleh 

kecewa sama orang, tapi kita nggak boleh menghina personal seseorang.” 



2 “Nggak bisa dilihat dari satu konten ini aja untuk menilai netral atau enggak. 

Kalau emang narasumbernya didapatkan 8 dan pendapat mereka seperti itu, 

mau bagaimana? Faktanya memang seperti itu kok di lapangan. Emang Vice-

nya sendiri bisa milih-milih?Oh ini nih yang dukung Ahok, ini yang dukung 

Anies. Ah gue cari ah yang dukung Anies tapi yang nggak ada alasan 

spesifiknya, yang cuma gara-gara alasan agama aja. Emang Vice memilih 

kriteria narasumber yang seperti itu? Harusnya random kan untuk mengambil 

survey seperti ini, dan seharusnya media sekelas Vice Indonesia pasti mengerti 

pakem random dalam mengambil narasumber untuk survey seperti ini.” 

3 “Berimbang atau enggak dari konten ini, berimbang-berimbang aja sih. 

Soalnya emangnya juga orang-orang nggak bisa ngelihat dari narasumber 

konten tersebut yang menyatakan dukungannya terhadap Ahok kan orang-

orang yang dari golongan yang sama juga kan? Tapi kan latar belakang 

masing-masing narasumbernya tidak dijelaskan. Jadi ya netral-netral aja kan 

bisa aja narasumbernya dipilih secara acak” 

4 “Ini nggak berimbang, 5 narasumber memilih Ahok, 3 memilih Anies. 

Ditambah, dua yang memilih Anies itu ketara banget komentarnya, dan terlalu 

ekstrem mereka pendapatnya. Narasumber pendukung Ahok menyebutkan 

alasan yang faktual dan bisa diukur, sedangkan pendukung Anies langsung 

menyinggung ke isu tertentu. Aku sendiri jadi bertanya-tanya kalau cara 

penyajian konten seperti ini, sebagai media apakah Vice netral?” 

5 “Kok kalau aku jadi negative thinking ya sama Vice Indonesia. Mungkin dia 

ada maksud terselubung soalnya dengan jelas ada 5 yang dukung Ahok dan 3 



doang yang dukung Anies. Pertanyaan apakah dia netral atau enggak nih 

karena apakah Vice mewawancara 20 narasumber, sebenarnya 10 dukung 

Anies 10 dukung Ahok, tapi dia ambilnya cuma delapan itu pun dengan 

komposisi yang nggak seimbang? Kita kan enggak tahu. Makanya kita patut 

bertanya-tanya.” 

6 “Meskipun kita nggak tahu Vice ini secara pribadi memihak ke calon yang 

mana, Vice nggak netral berdasarkan konten yang dia sajikan sebagai media 

massa. Karena menurut aku, kalau misalnya untuk ngebandingin sama yang 

dukung Ahok, harusnya Vice bisa mencari narasumber lain yang pendapatnya 

tidak separah itu.” 

 

Tabel 3.3 

Ragam Pemaknaan Informan Terhadap Keberpihakan Vice Indonesia pada 

Salah Satu Calon Kepala Daerah 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa meskipun seluruh informan mendiskusikan lebih 

dalam mengenai keberpihakan Vice Indonesia pada salah satu calon kepala daerah, 

masing-masing informan memiliki pemaknaan yang beragam atas perilaku mereka 

dalam mengonsumsi konten Vice Indonesia yang berjudul “Vice Asks: What Was The 

Most Important Issue For You This Election?”.   

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Informan 4, 5, dan 6,beranggapan bahwa 

konten ini memperlihatkan keberpihakan Vice Indonesia pada salah satu calon kepala 

daerah. Berbeda dengan ketiga informan tersebut, menurut informan 1, 2 dan 3 untuk 



melihat keberpihakan sebuah media tidak dapat hanya dilihat dari satu konten saja. 

Pemaknaan yang muncul dan argumentasinya pun berbeda-beda atas masing-masing 

informan. 

Pada konten yang berjudul “Problem ‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi 

Kisah Nyata Pengaalaman Seks Tak Enak”, keenam informan forum group 

discussionmemiliki pemaknaan yang berbeda-beda dalam dua hal. Yakni, perihal etika 

jurnalisme dan aktivitas seksual dalam konteks pacaran. Berikut adalah hasil temuan 

penelitiannya : 

 

Informan Jawaban  

1 “Menurut saya yang sudah nggak bisa dibilang muda lagi, konten-konten 

seperti ini biasa aja. Tapi balik lagi, apa yang Vice berusaha tampilkan di 

konten tersebut nggak sopan dan bukan budaya timur. Banyak kata-kata yang 

terlalu frontal.” 

2 “Kalau saya sih fine-fine aja dengan konten Vice Indonesia yang seperti ini. 

Kenapa? Jika sekarang ada gerakan feminisme, lalu perempuan ingin 

berbicara mengenai permasalahan seksual seperti yang mereka sampaikan 

melalui artikel Vice Indonesia ini, tidak menjadi permasalahan buat aku. 

Karena pada akhirnya hubungan seksual itu dilakukan oleh dua orang, kalau 

hanya satu pihak aja yang merasa puas nggak ada gunanya. Jadi fine-fine aja 

kalau perempuan mau menyuarakan pendapatnya, dan dipublikasikan melalui 

media dengan dideskripsikan seperti ini.” 



3 “Memang, pada awalnya pasti kaget melihat banyak kata-kata seperti ini di 

sebuah artikel media Indonesia. Namun, pendapat aku justru berbeda sih. 

Menurut aku bagus karena Vice Indonesia menjadi medium untuk 

meyuarakan suara hati para wanita.” 

4 “Iya hal ini memang terjadi di Indonesia, tapi kan bahasanya bisa diperhalus. 

Di majalah wanita dewasa seperti Cosmopolitan kan bahasa-bahasa untuk 

mendeskripsikan aktivitas seksual juga bisa sesuai dengan etika jurnalisme 

yang tepat dan tatanan bahasa yang baik juga.” 

5 “Kalau aku sih pas baca, eh buset, eh buset, eh buset. Soalnya aku kaget aja, 

ada ya di Indonesia seorang cewek yang baru ketemu di Tinder sebuah aplikasi 

kencan dan langsung mau berhubungan seksual. Diceritakan dengan rinci lagi 

di sebuah media massa.” 

6 “Kata-katanya buat aku nggak enak dibaca, apalagi itu dibahasakan oleh 

seorang perempuan yang masih usia muda. Seharusnya bisa menggunakan 

kata-kata yang lebih sopan untuk mendeskripsikan aktivitas seksual.” 

 

Tabel 3.4 

Ragam Pemaknaan Informan Terhadap Hal yang Berkaitan Dengan Etika 

Jurnalisme 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa meskipun seluruh informan mendiskusikan lebih 

dalam mengenai hal yang berkaitan dengan etika jurnalisme, masing-masing informan 

memiliki pemaknaan yang beragam atas perilaku mereka dalam mengonsumsi konten 



Vice Indonesia yang berjudul “Problem ‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi 

Kisah Nyata Pengaalaman Seks Tak Enak”.  

Dapat diberikan sebuah kesimpulan bahwa informan 1, 4, 5, dan 6 merasa konten 

Vice Indonesia yang berjudul “Problem ‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi 

Kisah Nyata Pengaalaman Seks Tak Enak” seharusnya dapat mematuhi etika 

jurnalisme yang berlaku, dengan menggunakan tatanan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar.  

Berbeda dengan keempat informan tersebut, informan 2 dan 3 justru memaklumi 

apa yang dilakukan Vice Indonesia pada konten ini. Yakni, tidak menyajikan konten 

dengan etika jurnalisme yang baik dan tatanan Bahasa yang benar. Dengan Bahasa 

yang berbeda, kedua informan merasa bahwa Vice Indonesia adalah sebuah wadah 

yang baik untuk para perempuan di Indonesia yang selama ini tidak dapat bersuara 

mengenai isu-isu sensitif seperti seksualitas ini.  

Informan Jawaban  

1 “Pada kenyataannya, hampir tidak ada media massa yang mempublikasikan 

konten mengenai pengalaman seksual dalam konteks pacaran. Sebenarnya 

dalam konteks apapun, tidak seharusnya sebuah media massa seperti Vice 

menyajikan kata-kata se-frontal ini yang tidak sesuai dengan norma kesopanan 

di Indonesia. Meskipun, saya juga memiliki beberapa teman perempuan yang 

pernah menceritakan aktivitas seksualnya dengan kekasihnya.” 

2 “Kalau aku pribadi, aku punya teman perempuan yang pernah cerita persis 

dengan apa yang diberitakan Vice Indonesia. Menceritakan pengalaman 



seksualnya dalam konteks pacaran. Jadi aku nggak kaget ketika mengonsumsi 

konten Vice ini, dan justru merasa ada juga media yang mewakili perempuan-

perempuan yang selama ini tidak bisa menyuarakan aktivitas seksual dengan 

kekasihnya. Hal-hal yang seperti ini di Indonesia masih tabu, zaman dahulu 

perempuan itu dianggap hanya menjadi pelengkap bagi laki-laki saja. 

Makanya zaman dahulu istilahnya perempuan yang penting hanya bisa masak, 

bisa nyuci, bisa bersih-bersih rumah, selesai. Sekarang, perempuan bisa punya 

suara yang lebih berharga dari itu aja.” 

3 “Sebagai satu-satunya orang yang mengonsumsi Vice secara rutin, disini Vice 

membuktikan bahwa hal tersebut terjadi pada aktivitas pacaran di anak muda 

Indonesia. Lagi-lagi, mereka mengungkapkan realitas dan fakta yang ada. 

Kalau memang di Indonesia ada yang sudah berhubungan seksual pada saat 

pacaran, kenapa harus ditutup-tupi?” 

4 “Dulu, kalau masalah pegangan tangan atau ciuman sama seseorang aja pasti 

kita hanya menceritakan sama orang-orang terdekat. Narasumber di konten itu 

kok bisa ya menganggap pengalaman seksual itu hal yang biasa saja untuk 

diceritakan dan dipublikasikan dalam sebuah media? Setahuku, kalau konten 

di media seperti ini reporternya pasti akan meminta izin untuk mencantumkan 

nama narasumber yang asli dan ketika mereka oke-oke aja itu sih reaksi aku 

ketika baca kontennya. Yang ada di pikiranku, mungkin hal itu hal yang biasa 

buat mereka kali ya.Meskipun Vice ingin menunjukkan realitas yang ada, tapi 

keterlaluan nggak sih? Seksualitas dalam konteks pacaran bukan sesuatu yang 

harus dibahas dan dipublikasikan dalam sebuah konten media.” 



5 “Permasalahannya ini cewek loh ya. Kalau cowok yang bahas masalah 

aktivitas seksual begini sama temannya mungkin biasa aja kali ya, ini cewek. 

Aku juga pernah diceritain kayak gini, tapi dalam konteks pernikahan jadi 

yaudahlah ya. Sedangkan ini konteksnya dalam pacaran.dan menjadi 

narasumber untuk sebuah artikel di media yang dipublikasikan dengan nama 

asli.” 

6 “Sebagai perempuan yang juga masih muda aku merasa aneh. Jarang aja baca 

pengalaman seksual orang Indonesia dalam konteks pacaran di media 

Indonesia, karena aku memang pernah baca majalah wanita dewasa tapi 

dominannya yang dibahas mengenai pengalaman orang luar negeri. Bukan 

orang Indonesia.” 

 

Tabel 3.5 

Ragam Pemaknaan Informan Terhadap Hal yang Berkaitan dengan Aktivitas 

dalam Konteks Pacaran 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa meskipun seluruh informan mendiskusikan lebih 

dalam mengenai aktivitas seksual dalam konteks pacaran, masing-masing informan 

memiliki pemaknaan yang beragam atas perilaku mereka dalam mengonsumsi konten 

Vice Indonesia yang berjudul “Problem ‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi 

Kisah Nyata Pengaalaman Seks Tak Enak”. 

Informan 2 dan 3 berpendapat bahwa apa yang dipublikasikan oleh Vice Indonesia 

adalah gambaran bahwa tidak masalah jika Vice mempublikasikan konten seperti itu. 



Hal ini dikarenakan di Indonesia faktanya terdapat perempuan muda yang pernah 

melakukan aktivitas seksual dalam konteks pacaran. Sedangkan informan 1, 4, 5, dan 

6 memiliki pendapat yang berbeda. Menurut keempat informan, apa yang 

dipublikasikan oleh Vice Indonesia terlalu frontal dan tidak mencerminkan kebudayaan 

Indonesia.  

 

3.3. Deskripsi informan dalam memberikan pemaknaan di luar teks dari konten 

Vice Indonesia 

Keenam informan cenderung memiliki kesamaan makna dominan dalam dua 

konten Vice Indonesia tersebut, ditambah keberagaman pemaknaan juga tidak lantas 

luput dari masing-masing informan. Namun, pemaknaan tersebut cenderung ada pada 

teks bacaan di dalam konten Vice Indonesia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa 

keenam informan juga memiliki pemaknaan di luar dari teks dari konten Vice Indonesia 

itu sendiri. 

Pada konten yang berjudul “Vice Asks: What Was The Most Important Issue For 

You This Election?”, keenam informan forum group discussion memiliki pemaknaan 

yang berbeda-beda salah satunya dalam hal unsur SARA. Hal tersebut adalah yang 

paling membutuhkan waktu lama bagiseluruh informan untuk berdiskusi, dikarenakan 

adanya perbedaan pendapat mengenai diperlukannya penyensoran atau tidak. Dari 

diskusi ini kemudian informan sebagai khalayak aktif mengembangkan interpretasi 

independen diluar teks bacaan. Meskipun studi resepsi juga dilakukan pada konten 

Problem ‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi Kisah Nyata Pengaalaman Seks Tak 



Enak”, namun di konten tersebut informan tidak memberikan pemaknaan di luar teks 

bacaan.  

Keenam informan memang memberikan pemaknaan di luar teks dari konten Vice 

Indonesia yang berbeda-beda, namun tetap pada pembahasan yang sama. Yakni, 

interpretasi masing-masing mengenai alasan dibalik Vice Indonesia yang tidak 

melakukan penyensoran pada konten-kontennya. Berikut adalah deskripsinya: 

 

Informan Pemaknaan Pada Teks Bacaan Pemaknaan di Luar Teks Bacaan 

1 “Kata-kata rasis seperti Cina, najis 

dukung Cina, itu menurut saya 

seharusnya di sensor, ya.” 

“Untuk bisa tahu kebijakan redaksi 

seperti penyensoran, kita juga harus 

tahu, Vice ini siapa yang punya? Ada 

kepentingan politik dari pemiliknya 

atau tidak sampai nggak di sensor?” 

2 “Memang seharusnya begini 

adanya, nggak perlu di sensor. 

Karena pada akhirnya, masyarakat 

harus tahu. Faktanya, memang gini 

kok di Indonesia. Ngapain di 

sensor-sensor.” 

“Vice tidak melakukan penyensoran 

menurut saya karena media online 

saat ini ada banyak sekali, kalau 

Vice tidak menonjolkan sesuatu 

yang berbeda, Vice nggak akan laku 

di pasaran.” 

3. “Ada baiknya hal-hal yang terkait 

dengan isu-isu SARA dilakukan 

“Aku tahu Vice media dari Kanada. 

Di sana free speech sudah 

diagungkan, tapi di Indonesia belum 



penyensoran, takutnya memancing 

konflik.” 

siap untuk diperlakukan hal yang 

sama seperti nggak di sensor gini.” 

4. “Media saat ini gampang sekali 

membuat siapa saja menjadi 

viral,jika sekiranya ada konten yang 

berpeluang untuk memprovokasi 

kayaknya lebih baik tidak 

dipublikasikan aja sih.” 

“Vice memang terlihat ingin 

menjadi berbeda dengan 

mempublikasikan konten-konten 

seperti ini. Kalau tujuannya untuk 

komersialitas, sayang aja sih karena 

takutnya konten seperti ini 

berdampak buruk untuk masyarakat” 

5. “Ada bagian-bagian di konten ini 

yang seharusnya di sensor, karena 

bahaya banget. Terlebih khusus 

dengan keadaan dan isu seperti 

sekarang ini.” 

“Aku yakin konten-konten ini sudah 

disetujui editor sebelum 

dipublikasikan. Kalau memang 

editornya setuju, berarti ada agenda 

tersendiri dari Vice mengapa nggak 

memilih untuk di sensor. Aku sendiri 

nggak bisa nebak agendanya apa.”  

6. Buat apa di sensor? Pada 

kenyataannya orang-orang di 

Indonesia seperti itu, ada yang 

masih menekan suatu ras atau 

agama yang minoritas.” 

“Terlihat dari cara penyampaiannya, 

kata-kata yang nggak di sensor, Vice 

ingin menarik segmentasi pembaca 

anak muda. Anak muda biasanya 

tertarik dengan konten-konten 

ekstrem seperti ini.” 

 



Tabel 3.6 

Pemaknaan Informan Pada Teks Bacaan dan Di Luar Teks dari Konten “Vice 

Asks: What Was The Most Important Issue For You This Election?” 

 

3.4. Pengaruh latar belakang sosial dan budaya informan terhadap pemaknaan 

konten Vice Indonesia 

 

Keenam informan cenderung memiliki kesamaan makna yang sama dalam dua 

konten Vice Indonesia tersebut, namun keberagaman pemaknaan juga tidak lantas 

luput dari masing-masing informan. Menurut Croteau & Hoynes,keberagaman 

pemaknaan ini cenderung dihasilkan oleh latar belakang sosial dan budaya yang 

berbeda-beda. Usia, pekerjaan, status perkawinan dan orang tua kita, ras, jenis kelamin, 

lingkungan, latar belakang pendidikan, dan sejenisnya membantu menyusun kehidupan 

kita sehari-hari dan pengalaman media kita. Teks media bukan sebuah susunan acak, 

pengguna media massa biasanya memiliki kemungkinan untuk menafsirkan isi media 

berdasarkan pengalaman mereka. Pesan media penting, tapi begitu juga lokasi kita di 

berbagai kelompok sosial. Lokasi sosial penting karena membentuk siapa yang kita 

bicarakan dengan media yang berbeda, apa yang kita anggap sebagai kepentingan 

terbaik dan perhatian terpenting kita, dan jenis kerangka interpretif apa yang kita bawa 

ke media massa. (Croteau & Hoynes, 2000:268). 

Peneliti pun menemukan bahwa keberagaman pemaknaan pada masing-masing 

informan cenderung disebabkan oleh latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-

beda. Namun, pada pokok bahasan ini akan dijelaskan temuan peneliti atas pengaruh 



latar belakang yang berbeda-beda tersebut terhadap pemaknaan informan pada konten 

Vice Indonesia.  

Informan 1 adalah seorang sarjana arsitektur lansekap yang menjalankan bisnis 

konsultan desain bangunan dengan rekan-rekannya. Namun, pria berumur 29 tahun ini 

juga aktif dalam kegiatan politik. Dimulai dari menjadi Ketua Tunas Indonesia Raya 

Cabang Jakarta Barat, yang merupakan organisasi anak muda di bawah Partai Gerakan 

Indonesia Raya atau Gerindra. Hingga saat ini, Informan 1 menjabat sebagai bendahara 

di Tim Sukses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 

kemarin. Latar belakang ini ternyata tidak mempengaruhi resepsinya dalam memaknai 

konten Vice Indonesia yang berjudul Vice Asks: What Was The Most Important Issue 

For You This Election?”. 

Faktanya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin ditunggangi isu-isu SARA yang 

menyerang pihak lawan dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yakni Basuki Tjahaja 

Purnama atau Ahok. Hal ini juga terlihat di dalam konten Vice Indonesia yang berjudul 

Vice Asks: What Was The Most Important Issue For You This Election?”. Meskipun 

memiliki latar belakang dari kubu Anies dan Sandi, hal ini tidak mempengaruhi 

Informan 1 dalam memaknai konten tersebut. Ia tidak melihat pemberitaan ini sebagai 

faktor yang mempengaruhi secara negatif calon kepala daerah yang ia dukung. 

Walaupun Informan 4, 5 dan 6 memberikan pemaknaan atas konten tersebut 

bahwa Vice Indonesia cenderung memihak terhadap Ahok sebagai calon kepala daerah 

yang menjadi lawan Anies Baswedan, informan 1 justru merasa Vice netral dan tidak 

memihak siapapun. Narasumber di dalam konten yang faktanya secara kuantitas lebih 



banyak memilih Ahok sebagai kepala daerah pada pemilihan yang lalu dengan alasan 

yang dapat diukur, justru dinilai informan 1 sebagai langkah baik yang dilakukan Vice 

Indonesia karena memperlihatkan netralitas Vice yang menyajikan informasi 

berdasarkan realitas yang ada. Maka dari itu sebagai bendahara Tim Sukses Anies 

Baswedan dan Sandiaga Uno, ia tidak merasa disudutkan oleh Vice Indonesia. Berikut 

pendapat informan 1 :  

 

“Sudah seharusnya dilakukan penyensoran pada kata-kata 

narasumber yang dapat memicu kebencian kepada Ahok, meskipun 

Ahok adalah lawan dari calon kepala daerah yang saya dukung. 

Menurut saya, ketidaksukaan atau kekecewaan diri sendiri terhadap 

individu lain bukan menjadi sebuah pengecualian untuk menghina 

seseorang secara personal.”  

 

Latar belakang sosial dan budaya dari informan 1 juga tidak mempengaruhi 

resepsinya dalam memaknai konten Vice Indonesia yang berjudul “Problem ‘Cat 

Person’ : Empat Perempuan Berbagi Kisah Nyata Pengalaman Seks Tak Enak”. 

Berikut pendapat informan 1 :  

 

“Meskipun telah berusia 29 tahun dan memiliki banyak jaringan 

pertemanan serta beberapa teman perempuan yang menceritakan 

aktivitas seksual kepada saya, tidak seharusnya sebuah media massa 

seperti Vice menyajikan kata-kata frontal yang tidak sesuai dengan 

norma kesopanan di Indonesia untuk menjelaskan aktivitas seksual 

baik dalam konteks pacaran maupun pernikahan.” 

 

Selanjutnya, informan 2 adalah seorang sarjana hukum dari Universitas 

Padjajaran, yang kemudian melanjutkan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas 



Indonesia. Terlahir dari ayah yang merupakan keturunan asli Tionghoa, secara 

langsung maupun tidak membuat dirinya tidak luput dari sosialisasi dengan kerabat 

maupun teman-teman yang berasal dari keturunan Tionghoa. Hal yang sama pada 

informan 1 juga terlihat pada informan 2, bahwa meskipun memiliki latar belakang dari 

etnis Tionghoa, hal ini tidak mempengaruhi Informan 2 dalam memaknai konten Vice 

Indonesia yang berjudul Vice Asks: What Was The Most Important Issue For You This 

Election?”. 

 

“Penyensoran tidak perlu dilakukan di dalam konten tersebut yang 

mengandung kata-kata “Cina” dan “saya najis dukung Cina” 

dikarenakan menurutnya, masih ada masyarakat Indonesia yang 

memiliki pola pikir se-ekstrem apa yang digambarkan oleh Vice 

Indonesia di konten ini. Ditambah, isu agama dan ras terlalu sensitif 

jika menyinggung masyarakat Indonesia seharusnya memang 

dilakukan penyensoran.” 

 

Hal ini berarti Vice telah melaksanakan fungsi media dengan baik. Yakni, 

menampilkan sebuah realitas dan fakta sesuai dengan apa yang ada. Bahwa, banyak 

masyarakat yang tertekan untuk menyuarakan pendapatnya mengenai isu SARA 

selama ini, dan kehadiran Vice dapat mewadahi masyarakat yang memiliki pola pikir 

seperti itu.Namun, latar belakang sosial dan budaya dari informan 2 mempengaruhi 

resepsinya dalam memaknai konten Vice Indonesia yang berjudul “Problem ‘Cat 

Person’ : Empat Perempuan Berbagi Kisah Nyata Pengaalaman Seks Tak Enak”, 

sebagai berikut : 

 



“Saya pun memiliki teman perempuan yang pernah bercerita 

mengenai aktivitas seksual yang ia lakukan dalam konteks pacaran. 

Ini adalah salah satu hal yang membuat saya tidak merasa ada 

sesuatu yang aneh ketika mengonsumsi konten tersebut. Menurut 

saya, Vice menjadi satu-satunya media yang dapat mewakili 

perempuan yang selama ini tidak bisa menyuarakan aktivitas 

seksual dengan kekasihnya.” 

 

Aktivitas seksual adalah hal-hal yang selalu dianggap tabu di Indonesia, 

dikarenakan selama ini perempuan hanya dianggap pelengkap bagi laki-laki masih 

langgeng dari zaman dahulu, dan masih ada segelintir orang yang beranggapan seperti 

itu. Hak perempuan sempat terabaikan di Indonesia, karena yang terpenting hanya bisa 

memasak, bisa mencuci pakaian, dan merapihkan rumah. Saat ini, perempuan 

seharusnya bisa memiliki suara yang lebih berharga dari itu. Salah satunya, 

berpendapat mengenai aktivitas seksualnya di media massa. 

Meskipun tidak memiliki teman perempuan yang pernah menceritakan aktivitas 

seksualnya, informan 3 memiliki resepsi yang sama dengan informan 2 dalam 

memaknai konten Vice Indonesia yang berjudul “Problem ‘Cat Person’ : Empat 

Perempuan Berbagi Kisah Nyata Pengaalaman Seks Tak Enak”. Sebagai Mahasiswa 

Ilmu Komunikasi di salah satu universitas negeri di Jakarta, ia merasa bahwa aktivitas 

seksual dalam konteks pacaran adalah hal yang tidak tabu lagi di kalangan remaja 

Indonesia. Informan 3 merasa bahwa Latar belakang sosial dan budaya ini terlihat 

mempengaruhi resepsinya dalam memaknai konten Vice tersebut, sebagai berikut : 

 

“Saya hanya memiliki beberapa teman pria yang menceritakan 

aktivitas seksualnya dalam konteks pacaran. Selain itu, informan 3 



juga memang secara rutin mengonsumsi Vice Indonesa sebagai 

satu-satunya media online yang saya rasa tepat memenuhi 

kebutuhan saya aka informasi. Saya hampir tidak pernah 

mengonsumsi media online lain.” 

 

Namun, latar belakang sosial dan budaya dari informan 3 tersebut tidak 

mempengaruhi resepsinya dalam memaknai konten Vice Indonesia yang berjudul Vice 

Asks: What Was The Most Important Issue For You This Election?”. Meskipun ia 

merupakan salah satu individu yang selalu antusias untuk mengonsumsi konten-konten 

Vice Indonesia, namun tidak untuk konten ini. Menurutnya, isu ras dan agama yang 

minoritas itu adalah isu yang sangat sensitif untuk dibahas di Indonesia. Sehingga 

menurut informan 3, ada baiknya hal-hal yang terkait dengan isu-isu seperti ini 

seharusnya dilakukan penyensoran. Karena, yang ditakutkan adalah dapat memancing 

sebuah konflik yang semakin memanas melihat kondisi sekarang ini. 

Informan 4 adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perdagangan. 

Memiliki hubungan kerja dengan PNS lainnya yang menurut perspektifnya lebih 

dewasa dan memiliki pola pikir yang cenderung konvensional, membuat informan 4 

secara sadar mengakui bahwa perspektifnya sendiri banyak mendapatkan pengaruh 

dari hal tersebut. Isu-isu yang berkembang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin, 

bahkan membuat beberapa rekan kerjanya terlibat konflik satu sama lain. Sehingga, 

latar belakang sosial dan budaya dari informan 4 tersebut mempengaruhi resepsinya 

dalam memaknai konten Vice Indonesia yang berjudul “Vice Asks: What Was The 

Most Important Issue For You This Election?”.  Menurutnya, kita harus menyadari 

bahwa media saat ini gampang sekali membuat siapa saja menjadi viral. Jika sekiranya 



ada suatu konten yang berpeluang untuk memprovokasi, informan 4 merasa akan lebih 

baik jika tidak dipublikasikan.  

Latar belakang sosial dan budaya dari informan 4 kembali mempengaruhi 

resepsinya dalam memaknai konten Vice Indonesia lainnya yang berjudul “Problem 

‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi Kisah Nyata Pengaalaman Seks Tak Enak”. 

Saat ini ia berusia 26 tahun, dan pada masa-masa remajanya hal-hal yang berkaitan 

dengan hubungan dalam konteks pacaran seperti pegangan tangan dan ciuman adalah 

sesuatu yang sangat tabu bahkan untuk diceritakan kepada orang-orang terdekat.  

Informan 4 merasa bahwa hal yang dilakukan narasumber di konten tersebut 

adalah sesuatu yang cenderung tidak biasa, untuk mendeskripsikan secara terperinci 

mengenai aktivitas seksual dalam sebuah media massa. Meskipun Vice Indonesia ingin 

menunjukkan realitas yang ada, menurutnya apa yang dilakukan Vice sudah melalui 

batasan-batasan atau norma-norma di Indonesia. Seksualitas dalam konteks pacaran 

bukan sesuatu yang harus dibahas dan dipublikasikan di media massa. 

Informan 5 memiliki resepsi yang sama dengan informan 4 dalam memaknai 

konten Vice Indonesia yang berjudul Vice Asks: What Was The Most Important Issue 

For You This Election?”. Sebagai seorang Bank Manager, latar belakang sosial dan 

budaya informan 5 tersebut yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses 

pemaknaannya terhadap konten tersebut. Memiliki hubungan kerja dengan nasabah 

yang hampir keseluruhannya adalah etnis tionghoa, membuatnya telah terbiasa 

bersosialisasi dengan etnis minoritas. Hal ini juga yang membuatnya memiliki empati 

tinggi terhadap isu yang menyerang etnis tionghoa pada Pilkada DKI 2017 lalu. 



Hal ini yang mendasari pendapatnya agar Vice Indonesia melakukan penyensoran 

kontennya, dikarenakan bahaya-bahaya yang dapat terjadi ditengah situasi seperti saat 

ini. Menurutnya, kata-kata rasis yang ada di konten tersebut tidak seharusnya 

dipublikasikan karena mereka yang minoritas merasa terancam yang dibuktikan dari 

dialog yang senantiasa ia lakukan dengan nasabah. Akibatnya, etnis Tiongha 

tersebutmemberikan perspektif yang buruk terhadap kaum pribumi. 

Merujuk dari hal tersebut, nasabah-nasabah dari informan 5 sering menggunakan 

istilah Cenghoa sebagai nama alias mereka yang keturunan etnis tionghoa.Serta, istilah 

Hoana sebagai nama alias yang mereka sematkan pada kaum pribumi. Bahkan 

pembicaraan telah sampai pada titik bahwa mereka mengatakan, jika hoana yang 

memimpin pemerintahan itu menjadi tidak baik. Hal ini dibuktikan bahwa baru sekali 

aja cenghoa yang memimpin oleh Ahok,sudah terlihat perubahan ke arah yang lebih 

baik. 

Latar belakang sosial dan budaya dari informan 5 kembali mempengaruhi 

resepsinya dalam memaknai konten Vice Indonesia lainnya yang berjudul “Problem 

‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi Kisah Nyata Pengaalaman Seks Tak Enak”. 

Menurut pengalamannya, hanya pria yang berani menceritakan aktivitas seksualnya 

tanpa merasa terbebani. Beberapa teman perempuannya memang pernah menceritakan 

aktivitas seksual, namun dalam konteks pernikahan. Sedangkan, yang dipublikasikan 

Vice Indonesia adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh perempuan, setelah baru 

saja mengenal seorang pria melalui sebuah aplikasi kencan tanpa menggunakan nama 



samaran. Hal ini yang membuat informan 5 terbilang cukup kaget, ketika baru pertama 

mengonsumsi konten-konten Vice Indonesia. 

Informan 6 adalah seorang Mahasiswi Fakultas Kedokteran, Universitas 

Lampung. Latar belakang sosial dan budaya dari informan initidak mempengaruhi 

resepsinya dalam memaknai konten Vice Indonesia lainnya yang berjudul “Vice Asks: 

What Was The Most Important Issue For You This Election?”. Informan tumbuh dan 

berkembang di lingkungan yang mengharuskannya berosialisasi dengan teman-teman 

yang berasal dari etnis Tionghoa. Teman-temannya yang merasa sebagai kaum 

minoritas, sering bercerita bahwa dengan adanya isu seperti ini hidup mereka sedikit 

lebih sulit. Teman-teman informan merasa lebihsulit untuk mencarirelasi, menjalin 

hubungan yang serius. Bahkan, timbul perasaan segan jika mereka akan bersosialisasi 

dengan kaum mayoritas. Hal ini dikarenakan mereka takut tidak dapat 

diterima.Informan 6 merasa Pilkada DKI Jakarta seperti membangkitkan lagi isu ini 

setelah tragedi 1998. 

Namun, informan merasa bahwa Vice Indonesia melakukan langkah yang tepat 

untuk tidak melakukan penyensoran pada konten ini. Kenyataannya, menurut informan 

6bahwa masih ada orang-orang di Indonesia yang menekan suatu ras atau agama yang 

minoritas. Baiknya, agar masyarakat Indonesia lebih sadar bahwa pandangan-

pandangan seperti ini masih ada di Indonesia. Bahwa, selama ini ada masyarakat yang 

tertekan karena tidak boleh memanggil etnis Tionghoa dengan sebutan“Cina”. Padahal, 

pada dasarnya masih ada orang yang memandang rendah kaum minoritas dan 

pandangan tersebut tidak dapat diubah. Dengan adanya media seperti Vice Indonesia 



ini, informan 6 justru merasa ada sisi positifnya. Bahwa,karena orang-orang yang 

selama ini tertekan akhirnya memiliki wadah untuk akhirnya berbicara. 

Latar belakang sosial dan budaya dari informan 6 kembali tidak mempengaruhi 

resepsinya dalam memaknai konten Vice Indonesia lainnya yang berjudul “Problem 

‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi Kisah Nyata Pengaalaman Seks Tak Enak”. 

Hal ini dikarenakan ia memang tidak memiliki pengalaman apapun yang berkaitan 

dengan aktivitas seksual, ia juga merasa umurnya masih terbilang muda untuk 

menghadapi hal ini. Meskipun, sebelumnya ia pernah mengonsumsi majalah wanita 

dewasa terbitan luar negeri dan menemukan konten yang serupa. Namun, ia merasa 

tidak tepat jika konten tersebut diproduksi oleh media massa di Indonesia. 

 

 

 

3.5. Posisi informan dalam mengonsumsi konten Vice Indonesia 

Keenam informan secara langsung maupun tidak memberikan penilaian dalam 

proses pemaknaan terhadap konten Vice Indonesia yang mereka konsumsi. Menurut 

Ien Ang, budaya media massa yang mereka konsumi tersebut, menginterpelasi 

informan sebagai khalayak media ke dalam posisi tertentu: 1) para penggemar, 

pertama, mereka melakukan internalisasi ideologi dengan mengakui bahaya konten 

media yang mereka konsumsi, tetapi menyatakan kemampuan untuk mengatasinya 

agar bisa memperoleh kesenangan dari konten media tersebut. 2) penonton ironis, 

mereka menempatkan diri menjadi khalayak yang menyatakan bahwa konten media 



yang mereka konsumsi adalah tayangan yang tidak bermutu, namun secara bersamaan 

juga menyukai dan menikmatinya. 3) para pembenci, khalayak dalam posisi ini menilai 

dengan dua cara, menempatkan program secara negatif sebagai contoh dari budaya 

massa dan kedua sebagai sarana untuk mendukung ketidaksenangan mereka pada 

konten media ini. 

Sebelum menjelaskan dan mengaitkan temuan penelitian dengan teori yang 

dikemukakan tersebut, selanjutnya akan dideskripsikan kesimpulan hasil resepsi para 

informan dalam memaknai konten Vice Indonesia yang akan menentukan mereka 

kedalam posisi tertentu. Informan 2 dan informan 3 mengetahui bahaya dibalik tidak 

dilakukannya penyensoran dalam konten-konten Vice Indonesia seperti yang 

didiskusikan oleh informan lain.  

Namun, kedua informan ini juga memiliki alasan yang kuat mengapa mereka 

berpendapat bahwa apa yang dilakukan Vice Indonesia tersebut didasari oleh landasan 

yang kuat. Yakni, untuk menggambarkan realitas yang sesungguhnya dari apa yang 

terjadi sebagaimana fungsi media yang selama ini menurut mereka sering dilupakan. 

Lalu, menjadi wadah bagi pihak-pihak tertentu yang selama ini tidak mendapatkan 

tempat di masyarakat. Sehingga mereka berdua dapat menikmati konten-konten yang 

disajikan oleh Vice Indonesia, bahkan sejak peluncurannya informan 3 telah menjadi 

pembaca rutin Vice. 

Hampir memiliki pendapat yang sama, informan 6 juga memaknai Vice Indonesia 

sebagai media massa yang mewadahi beberapa golongan masyarakat yang selama ini 

diredam hak untuk bersuaranya. Namun, untuk hal-hal yang berkaitan dengan 



seksualitas menurutnya bukanlah hal yang seharusnya dijadikan prioritas dan 

dipublikasikan dalam sebuah konten media massa, sehingga tetap perlu untuk 

dilakukan penyensoran. Meskipun ada beberapa gaya bahasa dan kaidah jurnalistik 

yang tidak nyaman untuk dibaca bagi informan 6, namun ia tetap mengikuti media 

sosial Vice Indonesia. Sehingga jika ada konten-konten yang menarik baginya, dapat 

dengan mudah ia kunjungi melalui klik tautan yang tersedia pada media sosial tersebut.  

Berbeda dengan informan 5, dirinya merasa bahwa konten-konten Vice Indonesia 

memiliki tatanan bahasa dan etika jurnalisme yang kurang baik. Beberapa hal menurut 

pendapatnya perlu menjadi perhatian bagi manajemen redaksi Vice, karena ia khawatir 

akan ada hal-hal yang membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat. Seperti, konflik-

konflik antar etnis, suku, golongan, dan agama, dikarenakan kondisi saat ini di 

Indonesia sangat rentan terhadap isu-isu tersebut. Lalu, akan sangat membahayakan 

anak dibawah umur jika konten yang berkaitan dengan isu seksualitas ini dikonsumsi 

oleh mereka. 

Namun, informan 5 merasa beberapa hal tersebut hanyalah kelemahan dari Vice 

Indonesia. Ia memiliki pemaknaan bahwa Vice memberikan warna tersendiri bagi 

industri media online di Indonesia, dikarenakan tingkat ketepatan informasi dengan 

realita yang ada dikemas cukup baik dan topik-topik di setiap konten yang disajikan 

Vice begitu beragam. Keragaman ini yang selama ini tidak dimiliki oleh institusi-

institusi media online lainnya yang ada di Indonesia, sehingga menjadi daya tarik Vice 

untuknya. Untuk memenuhi rasa keingintahuannya yang tinggi serta mengisi waktu 



senggangnya, sangat pasti informan 5 akan mengonsumsi Vice di kemudian hari. 

Tentunya khusus untuk konten-konten yang tidak banyak menghadirkan kontroversi. 

Informan 1 memiliki pemaknaan yang berbeda dengan informan 2, 3, 5 & 6. 

Menurutnya, apa yang disajikan Vice Indonesia terlalu frontal, melanggar adat 

kesopanan di Indonesia, dan bahkan ia menyebutkan bahwa konten dengan isu 

seksualitas yang berjudul “Problem ‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi Kisah 

Nyata Pengalaman Seks Tak Enak” adalah sampah karena tidak ada manfaatnya bagi 

masyarakat yang mengonsumsinya.  

Meskipun ia berpendapat bahwa tingkat ketepatan informasi, objektivitas, dan 

ragam konten yang disajikan Vice Indonesia dapat dibilang cukup baik, namun hal 

tersebut tidak lantas membuatnya ingin secara rutin mengonsumsi Vice di kemudian 

hari. Bahkan, ia merasa di waktu senggang pun ia tidak akan memilih untuk 

mengonsumsi Vice. Hal ini dikarenakan apa yang ia butuhkan dari media massa 

khususnya media online, tidak bisa ia dapatkan dari mengonsumsi Vice Indonesia. 

Sehingga, ia lebih memilih untuk mengonsumsi media online lainnya. 

Etika jurnalisme, tatanan bahasa, serta objektivitas adalah tiga hal yang membuat 

informan 4 juga memiliki pendapat yang sama dengan informan 1. Ia merasa banyak 

cara lain yang dapat ditempuh oleh Vice sebagai salah satu institusi media massa di 

Indonesia untuk mewadahi pihak-pihak tertentu yang selama ini tidak mendapatkan 

tempat di masyarakat, dan menggambarkan realitas yang sesungguhnya dari apa yang 

terjadi sebagaimana fungsi media. Bukan hanya dengan melanggar etika jurnalisme, 



menggunakan tatanan bahasa yang buruk, dan terlihat berpihak kepada kubu tertentu 

dalam konteks politik. 

Kembali sejalan dengan informan 1, informan 4 juga berpendapat bahwa tingkat 

ketepatan informasi, dan ragam konten yang disajikan Vice Indonesia dapat dibilang 

cukup baik, namun hal tersebut tidak lantas membuatnya ingin secara rutin 

mengonsumsi Vice di kemudian hari. Bahkan, ia menilai ada kecenderungan bahwa 

dirinya tidak akan pernah mengonsumsi konten Vice Indonesia lagi. Selain alasan yang 

telah dikemukakan sebelumnya, apa yang informan 4 butuhkan dari media massa 

khususnya media online, tidak bisa ia dapatkan dari mengonsumsi Vice Indonesia. 

Jumlah kata-kata dalam setiap konten Vice Indonesia yang mencapai ribuan kata 

adalah salah satu alasannya, dikarenakan ia lebih nyaman mengonsumsi konten media 

online yang singkat, padat, namun tepat dan juga jelas. 

 

 

3.6. Perilaku informan dalam mengonsumsi media online 

Keenam informan dengan latar belakang yang berbeda-beda, cenderung aktif 

mengonsumsi media online. Hal ini sejalan dengan asumsi peneliti Teori Uses and 

Gratifications bahwa khalayak media aktif dan penggunaan media diarahkan pada 

kebutuhan tertentu, mereka memilih media yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, media bersaing dengan sumber kepuasan lain, khalayak sadar sepenuhnya 

terhadap ketertarikan serta motivasinya dalam menggunakan media, dan penilaian 

khalayak terhadap isi yang ditawarkan berbagai institusi media (Sullivan, 2013:115). 



Merujuk dari teori tersebut, pokok tema ini akan terdiri dari lima bahasan yaitu: 1) 

penggunaan media online untuk pemenuhan kebutuhan tertentu, 2) ragam media online 

yang dikonsumsi informan, 3) aspek-aspek jurnalistik yang belum dipenuhi media 

online, 4) kepemilikan aspek-aspek jurnalistik oleh Vice Indonesia, 5) keterkaitan Vice 

Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi media online. 

 

3.6.1. Penggunaan media online untuk pemenuhan kebutuhan tertentu 

Informan 1 menggunakan media online dikarenakan ia memiliki tingkat rasa ingin 

tahu yang cukup tinggi terhadap informasi, pengetahuan, dan wawasan mengenai 

peristiwa dan hal-hal apa yang terjadi setiap harinya. Khususnya, kejadian dan 

peristiwa di Indonesia. Sedangkan, informan 2 menggunakan media online untuk 

mencari informasi apa saja yang umumnya sedang hangat diperbincangkan, agar 

menemukan topik-topik untuk melakukan percakapan sehari-hari dengan kerabat 

maupun orang-orang terdekat lainnya. Hal yang berbeda ditemukan pada informan 3 

yang menggunakan media online untuk mencari informasi yang tidak dibuat-buat, 

jujur, sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Hampir sama dengan informan 2, informan 4 menggunakan media onlineagar 

mendapatkan informasi mengenai topik terhangat yang dibicarakan oleh orang 

terdekat. Namun, hal tersebut tidak akan diterima oleh informan 4 secara seutuhnya. 

Topik-topik yang sedang menjadi perbincangan hangat tersebut akan diverifikasi 

sendiri secara personal olehnya, dengan prinsip tidak mudah percaya oleh setiap 

informasi yang berkembang secara luas. khususnya, konten-konten yang singkat, 



padat, namun jelas. Sedangkan, penggunaan media online bagi informan 5 demi 

menjawab tuntutan pekerjaan. Yakni memiliki wawasan yang luas, sehingga selalu 

sigap dengan informasi terkini sebagai topik pembicaraan dengan nasabah. Hal berbeda 

ditemukan di informan 6, ia menggunakan media online agar mendapatkan informasi 

dan topik terkini sehari-hari yang memiliki cara pemberitaan dan gaya bahasa yang 

nyaman untuk dikonsumsi secara rutin. 

3.6.2. Ragam media online yang dikonsumsi informan 

Informan 1 secara rutin mengonsumitiga media onlineyakni CNN, Detik, dan 

Kompas. Hal ini dikarenakan, menurutnya ketiga media tersebut sudah cukup 

memenuhi keingintahuannya yang tinggi terhadap informasi, pengetahuan, dan 

wawasan mengenai apa yang terjadi setiap harinya di Indonesia. Sedangkan, informan 

2 hanya rutin mengonsumsi Detik. Sebab, ia mengonsumi ragam media online yang 

berbeda-beda sesuai dengan informasi spesifik yang ia ingin ketahui dari tautan yang 

muncul di lini massa media sosial yang paling ia sering konsumsi yakni, facebook.  

Perbedaan ditemukan pada informan 3, ia sangat jarang mengonsumsi portal 

beritaonline seperti Detik. Ia mengonsumsi konten-konten di media secara spesifik, 

yakni topik-topik yang membuat dirinya tertarik. Menurutnya, media online bukanlah 

sesuatu yang harus ia konsumsi secara rutin. Informan 3 adalah satu-satunya informan 

yang secara rutin mengonsumsi Vice Indonesia, dikarenakanVice memiliki konten-

konten yang dapat membuatnya tertarik. Ia berpendapat bahwa untuk mengetahui 

topik-topik terkini, pembicaraannya dengan kerabat dan teman-teman terdekat sudah 

cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 



Informan 4secara rutin mengonsumidua media onlineyakni Detik, dan Merdeka. 

Hal ini dikarenakan secara pribadi ia tidakmenyukai media online yang kontennya 

terlalu panjang. Menurutnya, secara spesifik mengapa ia rutin mengonsumsi Merdeka 

dikarenakan sebagian besar kontennya berisi foto-foto yang sarat makna dengan 

deskripsi yang tidak terlalu panjang. Secara pribadi, konten yang singkat dan padat 

menurutnya dapat dijelaskan lebih terperinci melalui gambar-gambar dengan deskripsi 

yang sarat akan makna. 

Sedangkan, informan 5 secara rutin mengonsumsi Detik, dan Kompas. Ia adalah 

pribadi yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga jika dirinya memiliki 

waktu luang diantara pekerjaannya, ia memiliki rutinitas untuk membaca setiap artikel 

di dua media online tersebut satu per satu hingga periode terbitan yang cukup lama. 

Rasa keingintahuan yang tinggi tersebut, seringkali mendasarinya untuk menelusuri 

satu per satu konten-konten media online bahkan ketika terjebak kemacetan di dalam 

mobil atau sedang makan siang saat istirahat kantor.  

Terakhir, informan 6 secara rutin mengonsumsi Kompas dan Jakarta Globe. Saat 

dirinya duduk di bangku SMA, pertama kali portal media online yang muncul di lini 

masa media social miliknya yakni Twitter adalah Jakarta Globe. Bermula dari 

mengikuti akun Jakarta Globe di Twitter, sekarang dirinya rutin mengonsumsi Jakarta 

Globe. Selain itu, ia merasa bahwa cara pemberitaan dan gaya bahasa dari Jakarta 

Globe membuatnyaselalu tertarik dan merasa nyaman untuk mengonsumsi media 

online tersebut. 

 



3.6.3. Aspek-aspek jurnalistik yang belum dipenuhi media online 

Keenam informan telah menjelaskan ragam media online yang secara rutin mereka 

konsumsi, yakni CNN, Detik, Kompas, Merdeka, dan Jakarta Globe. Dari kelima 

media ini, informan masih tidak puas terhadap tiga media online yakni Detik, Kompas, 

dan Merdeka. Ketidak puasan informan diakibatkan oleh ketiga media online tersebut 

yang dinilai belum memenuhi beberapa aspek jurnalistik. Aspek-aspek ini mengacu 

pada kesimpulan tesis dengan judul Superioritas Media Online (Persaingan Tujuh 

Portal Berita Online di Indonesia: Sebuah Analisis Uses & Gratifications Competitive 

Superiority) oleh Pupung Arifin. 

Hasil tesis tersebut menunjukkan bahwa, audiens masih belum terpuaskan dengan 

apa yang ditawarkan oleh detik.com, kompas.com, viva.co.id, tempo.co, dan 

okezone.com sebagai 5 situs dengan jumlah pengunjung tertinggi di Indonesia saat 

penelitian dilakukan tahun 2012. Audiens menuntut lebih dari beberapa aspek yang 

ditawarkan oleh media terutama pada etika jurnalisme, tingkat presisi, imparisialitas, 

obyektivitas, dan ragam konten yang ditawarkan. Keenam informan penelitian resepsi 

ini juga merasa tidak puas terhadap Detik, Kompas, dan Merdeka merujuk pada kelima 

aspek tersebut. 

 

3.6.4. Kepemilikan aspek-aspek jurnalistik oleh Vice Indonesia 

Keenam informan telah menjelaskan bahwa Detik, Kompas, dan Merdeka belum 

memenuhi kepuasan mereka pada lima aspek jurnalistik, yakni etika jurnalisme, tingkat 

presisi, imparisialitas, obyektivitas, dan ragam konten yang ditawarkan. Dari resepsi 



yang telah dilakukan informan dalam memaknai konten-konten Vice Indonesia, 

keenam informan kemudian menjelaskan kepemilikan aspek-aspek jurnalistik tersebut 

oleh Vice Indonesia. 

Keseluruhan informan sepakat bahwa konten-konten Vice Indonesia tidak 

menggunakan etika jurnalisme yang sesuai berdasarkan konten-konten yang disajikan. 

Namun, seluruh informan sepakat bahwa konten tersebut memiliki presisi atau tingkat 

ketepatan informasi yang baik. Selanjutnya untuk aspek imparsialitas, informan 4, 5, 

dan 6 menjelaskan bahwa Vice Indonesia belum menerapkan aspek tersebut dengan 

baik. Dibuktikan dari konten yang berjudul “Vice Asks: What Was The Most Important 

Issue For You This Election?”, Vice menurut mereka berpihak pada salah satu calon 

kepala daerah. Sedangkan informan 1, 2, dan 3, merasa bahwa Vice Indonesia telah 

cukup adil memperlakukan setiap individu yang memiliki kaitan pada konten-konten 

yang dipublikasikannya. 

Selanjutnya untuk objektivitas, masih dengan alasan yang sama informan 4, 5, dan 

6 menjelaskan bahwa Vice Indonesia belum menerapkan aspek tersebut dengan baik. 

Sedangkan informan 1, 2, dan 3, merasa bahwa Vice Indonesia telah menyajikan 

konten-konten yang cukup objektif. Terakhir, keenam informan sepakat bahwa Vice 

Indonesia telah menyajikan ragam konten yang sangat baik dibandingkan dengan 

media-media online lainnya yang ada di Indonesia. Dapat disimpulkan, bahwa Vice 

Indonesia dinilai cenderung belum memiliki aspek etika jurnalisme yang baik, dan 

cenderung masih kurang pada aspek imparsialitas dan objektivitas. 

 



3.6.5. Keterkaitan Vice Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi media 

online 

Dari resepsi yang telah dilakukan informan dalam memaknai konten-konten Vice 

Indonesia, keenam informan kemudian juga telah menjelaskan posisinya dalam 

aktivitas konsumsinya dan juga menjelaskan kepemilikan aspek-aspek jurnalistik 

tersebut oleh Vice Indonesia. Pembahasan terakhir ini akan menjelaskan apakah 

dengan mengonsumsi Vice Indonesia, kebutuhan para informan atas konsumsi media 

online dapat terpenuhi. 

Informan 1 menggunakan media online dikarenakan ia memiliki tingkat rasa ingin 

tahu yang cukup tinggi terhadap informasi, pengetahuan, dan wawasan mengenai 

peristiwa dan hal-hal apa yang terjadi setiap harinya. Sehingga dengan konten Vice 

Indonesia yang terlalu beragam dan menampilkan topik-topik yang terkesan acak, 

informan 1 merasa kebutuhan yang ia ingin penuhi dengan mengonsumsi media online 

tidak didapatkan dari Vice Indonesia.   

Informan 2 menggunakan media online untuk mencari informasi apa saja yang 

umumnya sedang hangat diperbincangkan, agar menemukan topik-topik untuk 

melakukan percakapan sehari-hari dengan kerabat maupun orang-orang terdekat 

lainnya. Sehingga dengan konten yang disajikan Vice Indonesia, informan 2 merasa 

kebutuhannya atas konsumsi media online tidak dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan 

topik-topik yang ada di konten Vice tidak bisa dijadikan bahan untuk melakukan 

percakapan sehari-hari. 



Informan 3 yang menggunakan media online untuk mencari informasi yang tidak 

dibuat-buat, jujur, sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari, menunjukkan hal yang berbeda. Vice Indonesia menjadi satu-satunya media 

online yang ia konsumsi secara rutin, dikarenakan kebutuhannya tersebut atas 

konsumsi media online dapat terpenuhi. 

Hampir memiliki kesamaan dengan informan 2, informan 4 menggunakan media 

onlineuntuk mencari informasi agar menemukan topik-topik untuk melakukan 

percakapan sehari-hari dengan orang terdekat. Sehingga dengan konten yang disajikan 

Vice Indonesia, informan 4 juga merasa kebutuhannya atas konsumsi media online 

tidak dapat terpenuhi. Selain itu, informan 4 membutuhkan berita-berita yang singkat, 

padat, namun jelas. Sedangkan konten Vice Indonesia mengandung ribuan kata, yang 

cukup panjang jika dibandingkan dengan media online pada umumnya yang 

menyajikan hanya ratusan kata. 

Demi menjawab tuntutan pekerjaan, informan 5 harus secara rutin mengonsumsi 

media massa baik online maupun cetak. Hal ini dilakukan agar ia memiliki wawasan 

yang luas, sehingga selalu sigap dengan informasi terkini sebagai topik pembicaraan 

dengan nasabah. Vice Indonesia cukup menambah pengetahuannya dengan ragam 

konten yang disajikannya, sehingga kedepannya ia akan mengonsumsi Vice hanya jika 

ada waktu luang dan tidak terlalu rutin. 

Hal berbeda ditemukan di informan 6, ia telah mengikuti akun media sosial Vice 

sejak awal kehadirannya di Indonesia. Namun, dikarenakan kebutuhan yang ia ingin 

penuhi dengan mengonsumsi media online adalah agar mendapatkan informasi dan 



topik terkini sehari-hari yang memiliki cara pemberitaan dan gaya bahasa yang nyaman 

untuk dikonsumsi secara rutin, hal ini tidak ia dapatkan dari Vice Indonesia. Ia jarang 

sekali mengunjungi tautan dari media sosial Vice karena tidak sesuai dengan 

kebutuhannya, dan gaya bahasa yang ditampilkan Vice tidak membuat ia nyaman 

untuk membacanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


