
BAB IV 

RESEPSI ACTIVE AUDIENCE DALAM MEMAKNAI KONTEN VICE 

INDONESIA 

 

Pembahasan pada bab tiga yang telah menjelaskan dengan terperinci hasil temuan 

penelitian mengenai pemaknaan active audience dalam konten Vice Indonesia, 

kemudian akan dilanjutkan dengan analisis resepsi pada bab empat ini.  Hal ini 

dilakukan untuk memperinci kembali hasil temuan penelitian terhadap keenam 

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 Pengalaman Seks Tak Enak”, yang kemudian 

akan dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh peneliti. Hasil temuan yang dikaitkan 

dengan teori, tetap akan mengacu pada enam pokok tema yang telah dibahas 

sebelumnya. 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 

4.1. Deskripsi informan dalam memberikan pemaknaan dominan terhadap 

konten Vice Indonesia 

Penelitian ini menggunakan Teori Resepsi dari Ien Ang, namun salah satu yang 

mengawali kelahiran studi resepsi adalah penelitian encoding dan decoding dari Stuart 

Hall (1974) dalam wacana televisi. Decoding ialah yang mengawali kegiatan 

penerimaan pesan, yakni kegiatan untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan 

pesan-pesan fisik ke dalam suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima (Morissan, 

2013:21).  

Dalam studi kultural, proses decoding pesan merupakan hal yang penting. Hal ini 

dikarenakan masyarakat telah menerima informasi yang sangat banyak dari media dan 

mereka cenderung tidak sadar ketika menerima ataupun menyetujui apa yang 

dikemukakan oleh ideologi dominan. Menurut Stuart Hall, khalayak melakukan 

decoding terhadap pesan media melalui tiga kemungkinan. Yakni, dominan, negosiasi, 

dan oposisi (Hall, 1998:128-138). 

Penulis akan melanjutkan deskripsi informan dalam memberikan pemaknaan 

dominan terhadap konten Vice Indonesia yang telah dibahas pada bab sebelumnya. 

Pada pokok pembahasan ini, penulis akan mengaitkan deskripsi tersebut dengan teori-

teori yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Stuart Hall, pemaknaan dominan 

ialah situasi dimana khalayak menerima pesan yang disampaikan oleh media dengan 

menggunakan kode budadaya dominan dalam masyarakat. Dengan kata lain, baik 



media dan khalayak sama-sama menggunakan budaya dominan yang berlaku (Hall, 

1998:128-135). 

Deskripsi informan dalam memberikan pemaknaan dominan terhadap konten Vice 

Indonesia yang telah dijelaskan di bab sebelumnya akan peneliti kaitkan dengan Teori 

Analisis Semiotika Roland Barthes, yang berguna untuk memberikan penjelasan 

mengenai hal apa yang membuat informan memberikan pemaknaan dominan tersebut. 

Dalam Teori Analisis Semiotika, Roland Barthes mengungkapkan bahwa bahasa 

ialah sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari masyarakat tertentu 

dalam waktu tertentu. Dalam pemikiran Barthes, salah satu unsur pentingnya ialah 

mitos. Mitos Barthes berbeda dengan mitos secara harfiah yang kita anggap sebagai 

tahayul, tidak masuk akal, ataupun ahistoris. Tetapi, mitos menurut Barthes adalah type 

of speech atau gaya berbicara seseorang. Barthes mengemukakan bahwa mitos adalah 

bahasa, sebuah pesan, dan sistem komunikasi. Di dalam mitos juga terdapat pola tiga 

dimensi yakni penanda, petanda, dan tanda. Barthes meyakini bahwa hubungan antara 

penanda dan petanda tidak terbentuk secara alamiah, melainkan bersifat arbiter (Vera, 

2014:26-29). 

Konsep ini melihat bahwa makna muncul ketika ada hubungan yang bersifat 

asosiasi penanda (signifier) dan petanda (signified). Tanda adalah kesatuan dari suatu 

bentuk penanda (signifier) dengan sebuah ide atau petanda (signified). Dengan kata 

lain, penanda adalah “bunyi yang bermakna” atau “coretan yang bermakna”. Jadi, 

penanda adalah aspek material dari bahasa yaitu apa yang dikatakan atau didengar dan 



apa yang ditulis atau dibaca. Sedangkan, petanda adalah gambaran mental, pikiran, atau 

konsep (Sobur, 2014:68-71). 

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa keenam informan memiliki 

pemaknaan dominan yang samadi konten yang berjudul “Vice Asks: What Was The 

Most Important Issue For You This Election?”, yakni tema pilkada DKI Jakarta. Untuk 

memberikan penjelasan mengenai hal apa yang membuat para informan memberikan 

pemaknaan yang sama yakni tema pilkada DKI Jakarta pada konten tersebut, berikut 

akan dilakukan analisis semiotika Roland Barthes. 
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What was the most-important issue 

in this election? (isu apa yang paling 

penting dalam pemilihan kepala 

daerah ini?) 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Tayangan video dimulai dengan 

sebuah tulisan yang merupakan 

judul konten. 

Penanda Petanda 

Tulisan yang merupakan judul 

konten dengan warna hitam dan 

berlatarkan warna putih. 

Isu apa yang paling penting dalam 

pemilihan kepala daerah ini?Secara 



singkat dapat menggambarkan 

secara keseluruhan isi konten. 
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2 

Baju Biru : “Ahok!” 

Baju Abu-abu : “Anies!” 

Baju Biru : “Ahok!” 

Baju Abu-abu : “Anies!” 

Wartawan Vice : (tertawa) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Beberapa anak kecil sedang berjalan 

bersama wartawan Vice Indonesia, 

lalu dua di antara mereka mulai 

menyerang satu sama lain. 

Penanda Petanda 

Dua di antara beberapa anak kecil 

tersebut mulai menyerang satu sama 

lain, wartawan Vice Indonesia 

kemudian melerainya meskipun 

sempat tertawa terlebih dahulu. 

Beberapa anak kecil sedang berjalan 

bersama-sama dengan wartawan 

Vice Indonesia, dua di antara 

mereka mulai saling bersahutan 

menyebutkan nama calon kepala 

daerah. Diperlihatkan bahwa 

perbedaan nama calon yang 



disebutkan ini membuat mereka 

menyerang satu sama lain. 

Informan Dialog/Suara/Teks Visual 
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Yulien Yola Mambo : “Soalnya kita 

kan lihat kenyataan yang ada, 

bagaimana perkembangan kota 

Jakarta. Saya dari tahun 70 sudah di 

Jakarta, saya melihat ya yang 

sekarang ada kemajuannya.” 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Yulien Youla Mambo seorang 

warga Kramat Sentiong terlihat 

mengutarakan pendapatnya kepada 

wartawan Vice Indonesia. 

Penanda Petanda 

Berlatarkan tenda tempat 

pemungutan suara nomor 32, warga 

Kramat Sentiong bernama Yulien 

Youla Mambo ini perawakannya 

seperti seorang ibu rumah tangga, 

sedang memberi tanggapannya 

mengenai calon kepala daerah 

pertahanan. 

Yulien Youla Mambo 

mengungkapkan pendapatnya 

kepada wartawan Vice Indonesia 

bahwa sebagai warga Jakarta sejak 

tahun 1970, ia melihat terdapat 

beberapa perkembangan ketika 

dipimpin oleh calon kepala daerah 

pertahanan. Di belakang Yulien, 

terdapat pagar menuju sebuah tenda 

putih yang bertuliskan TPS 32. 



Sehingga, bagaimana cara Yulien 

mengutarakan pendapatnya terlihat 

bahwa dirinya baru saja memilih 

calon kepala daerah pertahanan. 
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4 

Baju Biru : “Ahok!” 

Baju Abu-abu : “Anies!” 

Baju Biru : “Ahok!” 

Baju Abu-abu : “Anies!” 

Wartawan Vice : (tertawa) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Segerombolan anak kecil yang 

berada di halaman salah satu rumah 

susun yang digagas oleh Ahok mulai 

bertengkar. 

Penanda Petanda 

Anak-anak kecil yang berada di 

halaman salah satu rumah susun 

yang digagas oleh Ahok, mulai 

bertengkar. Bukannya cepat melerai, 

wartawan Vice Indonesia terlihat 

tertawa terlebih dahulu. 

Anak kecil berbahu biru dan abu-

abu, mulai bertengkar setelah 

menyebutkan nama dua calon kepala 

daerah yang berbeda. Dua nama 

tersebut dinilai sebagai calon yang 

mereka jagokan masing-masing, lalu 

karena terdapat perbedaan dan 



terlihat tidak saling menyukai, 

mereka bertengkar. 
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Syakieb Sungkar : “Saya memilih 

Ahok, karena dia sudah bekerja 

dengan konkret. Memang Jakarta 

lebih baik, setelah Ahok menjadi 

gubernur.” 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Syakieb Sungkar sedang 

mengemukakan pendapatnya di 

salah satu tempat pemungutan suara 

di Tebet. 

Penanda Petanda 

Tenda tempat pemungutan suara dan 

ondel-ondel yang melatarbelakangi 

wawancara Vice Indonesia dengan 

Syakieb Sungkar, memperlihatkan 

dengan jelas momen pemilihan 

kepala daerah DKI Jakarta. 

Dengan jelas, Syakieb Sungkar 

menyebutkan alasannya memilih 

Ahok sebagai calon kepala daerah 

pertahanan pada pilkada DKI 

Jakarta 2017 ketika diwawancarai 

oleh Vice Indonesia. Hal ini 

dikarenakan hasil kerja nyata yang 

ditunjukkan oleh Ahok ketika 

menjabat sebagai gubernur. 
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6 

Baju Biru : “Ahok!” 

Baju Abu-abu : “Anies!” 

Baju Biru : “Ahok!” 

Baju Abu-abu : “Anies!” 

Wartawan Vice : (tertawa) 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Anak dengan baju berwarna biru dan 

abu-abu mulai melakukan adu fisik, 

di depan sebuah halaman rumah 

susun. 

Penanda Petanda 

Setelah anak dengan baju biru mulai 

menyebutkan nama calon kepala 

daerah, diikuti dengan anak berbaju 

abu-abu yang menyebutkan nama 

lainnya, keduanya mulai bertengkar 

di halaman sebuah rumah susun. 

Di sebuah halaman rumah susun 

yang digagas calon gubernur 

pertahanan, kedua anak kecil 

memulai sebuah pertengkaran. 

Diperlihatkan hal ini terjadi karena, 

adanya perbedaan nama calon yang 

mereka sebutkan masing-masing. 

Satu sama lain tidak menyukai 

perbedaan nama tersebut. 

 

Tabel 4.1 



Analisa Semiotika Roland Barthes dalam Pemaknaan Dominan Informan Pada 

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

Election?” 

 

Isu Pilkada DKI Jakarta adalah pemaknaan dominan dari keenam informan dalam 

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

For You This Election?”. Namun, tabel di atas menunjukkan bahwa hal-hal yang 

menimbulkan kesamaan makna tersebut berbeda-beda.  

Pemaknaan dominan informan 1 yakni isu Pilkada DKI Jakarta 2017pada konten 

Vice Indonesia tersebut, langsung muncul ketika tayangan video menunjukkan judul 

konten tersebut. Hal ini dikarenakan, kata election dalam Bahasa Inggris yang berarti 

pemilihan umum, seketika membuat informan percaya bahwa keseluruhan konten akan 

membahas mengenai topik Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. 

Sedangkan bagi informan 2, Pilkada DKI Jakarta 2017 erat kaitannya dengan konflik 

antara pendukung dua calon kepala daerah. Sehingga, pertengkaran dua anak di awal 

video adalah hal yang paling tepat menggambarkan pemaknaannya atas isu Pilkada 

DKI Jakarta. 

Memiliki kesamaan dengan informan 2, informan 4 dan informan 6 merasa adegan 

pertengkaran kedua anak kecil di halaman rumah susun adalah pemaknaan dominan 

yang paling tepat menggambarkan isu Pilkada DKI Jakarta dalam konten tersebut. 

Berbeda dengan informan 2 yang pemaknaannya dilatar belakangi oleh terpaan 

informasi atas konflik Pilkada DKI Jakarta 2017, latar belakang informan 4 dan 6 



menjadi alasan dibalik pemaknaan dominan mereka atas konten tersebut. Sebagai 

seorang PNS, keseharian informan 4 di kantor diwarnai oleh perbedaan pendapat yang 

tidak jarang mengakibatkan konflik atas isu Pilkada DKI Jakarta 2017. Sedangkan, 

informan 6 seringkali mendengar cerita teman-teman terdekatnya yang berasal dari 

etnis tionghoa mengenai kekhawatiran mereka atas kondisi intoleransi terhadap kaum 

minoritas, yang seringkali berujung pada konflik.  Hal ini kemudian yang 

menggambarkan pemaknaan dominan atas isu Pilkada DKI Jakarta bagi informan 4 

dan 6 adalah, pertengkaran dua anak di awal video yang menurut mereka paling tepat 

menggambarkan hal tersebut. 

Perbedaan kembali ditemukan pada informan 3 dan 5, wawancara dengan warga 

dengan latar tempat pemungutan suara adalah hal yang paling tepat menggambarkan 

pemaknaan dominan mereka atas isu Pilkada DKI Jakarta. Fokus utama informan 3 

saat melihat tayangan wawancara dengan Yulien Youla Mambo adalah tulisan TPS 

nomor 32 yang berada tidak jauh dari tempat Yulien diwawancara. Sedangkan, 

informan 5 dengan jelas menangkap bahwa Syakieb Sungkar menyebutkan alasannya 

memilih Ahok sebagai calon kepala daerah pertahanan pada pilkada DKI Jakarta 2017 

ketika diwawancarai oleh Vice Indonesia. Hal ini menjelaskan bagaimana informan 3 

dan 5 memberikan alasan yang berbeda-beda, dibalik pemaknaan dominan mereka 

pada konten Vice Indonesia tersebut yang memiliki kesamaan, yakni isu Pilkada DKI 

Jakarta 2017. 

Peneliti melakukan analisis semiotika Roland Barthes dalam tabel 4.1 untuk 

menjelaskan bahwa meskipun keenam informan memiliki kesamaan pemaknaan 



dominan atas konten Vice Indonesia tersebut yakni isu pilkada DKI Jakarta, namun 

hal-hal yang menimbulkan kesamaan makna tersebut berbeda. Pemaknaan dominan 

pada informan 1 muncul melalui kata election di menit-menit awal tayangan video, 

sedangkan pemaknaan dominan informan 2, 4 dan 6 dilatar belakangi oleh konflik yang 

seringkali terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017. Meskipun latar belakang informan 2, 4, 

dan 6 berbeda-beda, namun adegan pertengkaran dua anak di awal video adalah hal 

yang paling tepat menggambarkan hal tersebut. Terakhir, tempat pemungutan suara 

sebagai tempat dilakukannya wawancara kepada para narasumber konten tersebut, 

menurut informan 3 dan 5 adalah hal yang paling tepat menggambarkan pemaknaan 

dominan mereka atas isu Pilkada DKI Jakarta. 

Meskipun terdapat kesamaan makna dominan, perbedaan penanda serta petanda 

tersebut menunjukkan bahwa seluruh informan tidak berperilaku sebagai konsumen 

media yang pasif. Seluruh informan terlihat aktif memproduksi makna sesuai 

pengalaman subjektif masing-masing, sehingga memperlihatkan bahwa konsep 

producers of meaning terdapat dalam temuan peneliti. Bukan hanya sebagai konsumen 

dari isi media, namun active audience dianggap sebagai producer of meaning. Individu 

dapat memaknai dan menginterpretasi teks media sesuai dengan kondisi sosial dan 

keadaan budaya mereka dan juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya (Downing, 

Mohammadi, dan Mohammadi, 1990:160-162). 

Bukan hanya memperlihatkan makna diproduksi informan secara aktif, namun 

temuan peneliti juga menunjukkan adanya makna baru yang dihasilkan.Kata election 

di judul konten dalam Bahasa Indonesia memiliki arti pemilihan umum dan merupakan 



sinonim dari pemilihan kepala daerah. Latar tempat wawancara yang merupakantempat 

pemungutan suara, adalah hal yang selalu ada di saat pemilihan kepala daerah. 

Sehingga, dua hal tersebut adalah kode dominan pada budaya masyarakat Indonesia 

yang erat kaitannya dengan pilkada. Sedangkan pertengkaran akibat berbeda pilihan 

calon gubernur, bukanlah kode budaya dominan dalam masyarakat yang berkaitan erat 

dengan pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan adanya produksi makna baru. 

Pada bab sebelumnya, juga telah dijelaskan bahwa keenam informan memiliki 

pemaknaan dominan yang samadi konten yang berjudul “Problem ‘Cat Person’ : Empat 

Perempuan Berbagi Kisah Nyata Pengalaman Seks Tak Enak”, yakni isu seksualitas. 

Untuk memberikan penjelasan mengenai hal apa yang membuat para informan 

memberikan pemaknaan yang sama yakni isu seksualitas pada konten tersebut, berikut 

akan kembali dilakukan analisis semiotika Roland Barthes. 
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1 

Vanessa (21) 

Saat kami ketemu, rasanya mirip pas chatting: enggak canggung. Jadi, tidur 

sama dia pada kencan pertama tidak tampak seperti hal yang aneh. 

Biasanya saya bakal meledek kawan-kawan saya yang sok-sokan bilang 

“rasanya gue udah kenal lama sama nih orang,” tapi sekarang gantian saya 

yang ngerasa gitu. Dia nanya apa saya mau balik ke tempat dia, dan saya 

nurut. Ya, gimana, kan jarang-jarang bisa klop sama orang sampai kayak 

gitu. Di tempat dia kami ciuman, tapi cara dia nyedot-nyedot bibir saya 



bikin saya pengin udahan. Asli deh, itu ciuman terburuk yang saya pernah 

rasakan. Bahkan ciuman pertama saya, pas acara disko sekolahan SMP, 

enggak separah itu. 

Penanda Petanda 

Di tempat dia kami ciuman, tapi cara 

dia nyedot-nyedot bibir saya bikin 

saya pengin udahan. Asli deh, itu 

ciuman terburuk yang saya pernah 

rasakan. Bahkan ciuman pertama 

saya, pas acara disko sekolahan 

SMP, enggak separah itu. 

Vanessa seorang narasumber 

perempuan menceritakan 

pengalamannya bersama seorang 

pria. Dengan gamblang ia 

menjelaskan pengalaman buruknya 

dicium pria tersebut, bagaimana 

sang pria mengulum bibirnya tidak 

sesuai dengan yang ia harapkan. 

Bahkan lebih buruk dari ciuman 

pertamanya di bangku SMP. 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

Amy (26) 

Berhubungan seksual sama cowok gue enggak ada enak-enaknya. Dia, 

kan, lebih tua. Jadi gue kira dia bakal lebih berpengalaman. Eh, tapi enggak 

pernah foreplay. Iya, iya. Ngapain gue tetep sama dia? Gue, kan, terlalu 

muda buat menderita kayak begitu. Tapi gue memprioritaskan pacaran 

sama cowok yang bertanggung jawab, punya pekerjaan, dan prospek 

bagus. Seringnya, sih, gue enggak tidur sama dia. Tapi, ya, yang namanya 

pacaran. Kadang kami harus berhubungan seksual deh. Gue bisa ngajarin 



6 dia, sih, yang gue suka kayak gimana. Ya mau enggak mau, masa tujuh 

tahun ke depan aktivitas seksual-nya enggak pernah enak. Mana tahan. 

Penanda Petanda 

Tapi, ya, yang namanya pacaran. 

Kadang kami harus berhubungan 

seksualdeh. Gue bisa ngajarin dia, 

sih, yang gue suka kayak gimana. Ya 

mau enggak mau, masa tujuh tahun 

ke depan aktivitas seksual-nya 

enggak pernah enak. Mana tahan. 

Karena berpacaran dengan pria 

yang lebih tua, narasumber 

perempuan ini merasa bahwa dalam 

hubungan pacaran tersebut mereka 

harus berhubungan seksual. Ia 

merasa selama ini tidak pernah 

merasa puas ketika melakukan 

aktivitas seksual tersebut, dan mau 

tidak mau kedepannya ia harus 

mengajarkan pada pasangannya 

untuk memuaskannya jika tidak 

mau selalu menderita kedepannya.  

 

 

 

 

 

 

3 

Bila kamu termasuk perempuan aktif secara seksual, kemungkinan besar 

kamu pernah bercinta sama seseorang hanya karena kamu merasa itu 

sebaiknya kamu lakukan. Kamu enggak antusias, tapi kamu juga enggak 

menolak. Itu adalah seks yang konsensual tapi penuh beban, rasa bersalah, 

atau bahkan kewajiban.Cat Person—cerpen Kristen Roupenian di The 

New Yorker—viral sepanjang akhir pekan, karena membahas perasaan dan 

pengalaman perempuan yang jarang dituliskan, mengenai dunia kencan 

pada umumnya. Ratusan perempuan nge-tweet bahwa cerpen itu 



mengilustrasikan dengan amat baik betapa perempuan mendahulukan 

kebutuhan dan perasaan orang lain (laki-laki) ketimbang miliknya sendiri. 

Dan bahwa perempuan “berupaya membahagiakan orang-orang di 

sekitarnya,” sebagaimana disampaikan Roupenian dalam sebuah 

wawancara soal penulisan cerpen tersebut. 

Penanda Petanda 

Bila kamu termasuk perempuan 

aktif secara seksual, kemungkinan 

besar kamu pernah bercinta sama 

seseorang hanya karena kamu 

merasa itu sebaiknya kamu lakukan. 

Kamu enggak antusias, tapi kamu 

juga enggak menolak. Itu adalah 

seks yang konsensual tapi penuh 

beban, rasa bersalah, atau bahkan 

kewajiban. 

Ada beberapa perempuan yang 

cenderung melakukan aktivitas 

seksual hanya sebagai sebuah 

formalitas saja. Hal ini dilakukan 

untuk memprioritaskan kebutuhan 

seksual dan perasaan dari pasangan 

laki-lakinya. 

 

5 

Vanessa (21) 

Saat kami ketemu, rasanya mirip pas chatting: enggak canggung. Jadi, tidur 

sama dia pada kencan pertama tidak tampak seperti hal yang aneh. 

Biasanya saya bakal meledek kawan-kawan saya yang sok-sokan bilang 

“rasanya gue udah kenal lama sama nih orang,” tapi sekarang gantian saya 

yang ngerasa gitu. Dia nanya apa saya mau balik ke tempat dia, dan saya 

nurut. Ya, gimana, kan jarang-jarang bisa klop sama orang sampai kayak 



gitu. Di tempat dia kami ciuman, tapi cara dia nyedot-nyedot bibir saya 

bikin saya pengin udahan. Asli deh, itu ciuman terburuk yang saya pernah 

rasakan. Bahkan ciuman pertama saya, pas acara disko sekolahan SMP, 

enggak separah itu. 

Penanda Petanda 

Saat kami ketemu, rasanya mirip pas 

chatting: enggak canggung. Jadi, 

tidur sama dia pada kencan pertama 

tidak tampak seperti hal yang aneh. 

Baru pertama kali bertemu setelah 

kenal melalui perantara aplikasi 

dating dan chatting secara rutin, 

narasumber perempuan ini tidak 

merasa aneh melakukan hubungan 

seksual dengan kenalannya. 

 

Tabel 4.2 

Analisa Semiotika Roland Barthes dalam Pemaknaan Dominan Informan pada 

Konten “Problem ‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi Kisah Nyata 

Pengalaman Seks Tak Enak” 

 

Isu seksualitas adalah pemaknaan dominan dari keenam informan dalam konten 

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

Kisah Nyata Pengalaman Seks Tak Enak”. Tabel di atas menunjukkan bahwa, 

meskipun terdapat kesamaan makna dominan, namun hal-hal yang menimbulkan 

makna tersebut berbeda-beda. 

Informan 1 memberikan pemaknaan dominan berupa isu aktivitas seksual, 

dikarenakan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber bernama Vanessa 



(21) begitu menarik perhatiannya. Di tempat dia kami ciuman, tapi cara dia nyedot-

nyedot bibir saya bikin saya pengin udahan. Kata-kata cara dia nyedot-nyedot bibir 

saya, menyita perhatian informan 1 sehingga memunculkan pemaknaan dominannya 

yakni berupa isu aktivitas seksual. 

Berbeda dengan informan 1, perhatian informan 2, 4 dan 6 lebih tertarik pada hasil 

hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber bernama Amy (26). 

Berhubungan seksual sama cowok gue enggak ada enak-enaknya. Dia, kan, lebih tua. 

Jadi gue kira dia bakal lebih berpengalaman. Kata-kata yang dipertebal bukan kata-

kata asli di dalam konten Vice, karena Vice Indonesia memilih kata-kata untuk 

menggambarkan aktivitas hubungan seksual lebih frontal. Hal tersebut begitu menyita 

perhatian informan 2 dan informan 6, meskipun informan 2 setuju dengan hal tersebut 

dan tidak demikian dengan informan 6. Kata inilah yang menjadi alasan kedua 

informan memunculkan pemaknaan dominan terhadap isu seksualitas.  

Sedangkan, pemaknaan dominan informan 3 atas aktivitas seksual muncul dari 

kalimat ada beberapa perempuan yang cenderung melakukan aktivitas seksual hanya 

sebagai sebuah formalitas saja. Hal ini dilakukan untuk memprioritaskan kebutuhan 

seksual dan perasaan dari pasangan laki-lakinya. Terakhir, yang menyita perhatian 

informan 4 adalah bagaimana narasumber bernama Amy (26) merasa bahwa 

melakukan hubungan seksual dengan kekasihnya adalah sesuatu yang wajar. Hal inilah 

yang menjadi alasan informan 4 memunculkan pemaknaan dominan terhadap isu 

seksualitas. 



Memiliki kesamaan dengan informan 1, perhatian informan 5 juga tertarik dengan 

hasil wawancara yang dilakukan Vice Indonesia bersama narasumber bernama 

Vanessa (21). Namun perbedaan yang ditemukan ada pada kata-kata yang membuatnya 

tertarik, yakni saat kami ketemu, rasanya mirip pas chatting: enggak canggung. Jadi, 

tidur sama dia pada kencan pertama tidak tampak seperti hal yang aneh.Baru pertama 

kali bertemu setelah kenal melalui perantara aplikasi dating dan chatting secara rutin, 

tidak membuat Vanessa ragu untuk melakukan hubungan seksual adalah hal yang 

menjadi alasan informan 5 memunculkan pemaknaan dominan terhadap isu 

seksualitas. 

Peneliti melakukan analisis semiotika Roland Barthes dalam tabel 4.2 untuk 

menjelaskan bahwa meskipun keenam informan memiliki kesamaan pemaknaan 

dominan atas konten Vice Indonesia tersebut yakni isu seksualitas, namun hal-hal yang 

menimbulkan kesamaan pada masing-masing informan berbeda. Pemaknaan dominan 

pada informan 1 muncul melalui kata-kata yang terlalu frontal, sehingga menurutnya 

dapat diganti menjadi kuluman bibir. Sedangkan pemaknaan dominan informan 

informan 2 dan 6, muncul akibat kata-kata yang juga begitu frontal dan seharusnya bisa 

diganti dengan yang lebih sopan seperti berhubungan seksual. Lalu, informan 5 sendiri 

pemaknaan dominannya muncul dikarenakan adanya perasaan aneh bagi seorang 

perempuan melakukan aktivitas seksual di saat pacaran. Terakhir, pemaknaan dominan 

informan 3 muncul dari kata-kata ada beberapa perempuan yang cenderung 

melakukan aktivitas seksual hanya sebagai sebuah formalitas. 



Meskipun ditemukan adanya persamaan makna dominan, penanda serta petanda 

yang berbeda tersebut memperlihatkan bahwa seluruh informan tidak berperilaku 

sebagai konsumen media yang pasif. Seluruh informan terlihat aktif memproduksi 

makna sesuai pengalaman subjektif masing-masing, sehingga memperlihatkan bahwa 

konsep producers of meaning terdapat dalam temuan peneliti. Namun, dalam konten 

ini tidak terdapat produksi makna baru. Hal ini dikarekanakan, semua kata-kata yang 

berkaitan dengan aktivitas seksual telah dimaknai seluruh informan sebagai kode 

budaya dominan. 

 

4.2. Keberagaman pemaknaan informan terhadap konten Vice Indonesia 

Dunia khalayak aktif secara sosial terdiri dari berbagai macam elemen yang begitu 

banyak dan sulit dipecahkan, sehingga konversi mereka menjadi momen-momen 

entitas diskursif yang koheren tidak akan pernah lengkap. Seperti,usia, pekerjaan, 

status perkawinan, orang tua, ras, jenis kelamin, lingkungan, latar belakang pendidikan, 

dan hal lainnya Dengan kata lain, penetapan makna dari khalayak selalu dengan 

definisi yang belum selesai, karena ketika mengonsumsi media khalayak akan 

menghasilkan beragam makna untuk sepenuhnya diartikulasikan dalam struktur 

diskursif tertutup. Dengan demikian selalu ada 'surplus makna' yang merongrong 

stabilitas permanen dan penutupan akhir dari khalayak media sebagai wacana diskursif 

(Ang, 1996:11). 

Dibab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa keenam informan memiliki pemaknaan 

yang berbeda-beda dalam dua hal pada konten yang berjudul “Vice Asks: What Was 



The Most Important Issue For You This Election?”. Ragam pemaknaan tersebut terjadi 

dalam dua hal, yakni unsur SARA dan keberpihakan Vice Indonesia pada salah satu 

calon kepala daerah. Pertama, peneliti akan mengaitkan temuan penelitian yang 

berkaitan dengan ragam pekmanaan dalam unsur SARA dengan Teori Analisis 

Semiotika Roland Barthes, sebagai berikut : 

 

 

Dialog/Suara/Teks Visual 

Kaharudin Misbah : “Anti Ahok. Ahok 

Cina, buat apaan jadi pemimpin saya. Saya 

orang Islam harus cari pemimpin orang 

Islam, gitu saya. Kalau bentrok saya demen 

malah. Kalau ’98 terulang saya demen.” 

Wartawan Vice : “Kenapa?” 

Kaharudin Misbah : “Demen saya, dendam 

saya sama cina. Dendam. Saya najis dukung 

Ahok! Gak mau.”  

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Kaharudin Misbah warga Rawa Bebek 

mengutarakan pendapatnya mengenai 

calon kepala daerah di Pilkada DKI 

Jakarta 2017. 

 

Tabel 4.3 

Analisa Dialog/Suara/Teks dan Visual Dari Teori Semiotika Roland Barthes 

Dalam Konten “Vice Asks: What Was The Most Important Issue For You This 

Election?” Khususnya Untuk Hal yang Berkaitan Dengan Unsur SARA 

 



Penanda 

Kaharudin Misbah menjelaskan alasannya tidak sudi mendukung Ahok. Ia menjadi anti 

Ahok dikarenakan calon pertahanan tersebut berasal dari etnis Tionghoa, sehingga 

menurutnya Ahok tidak tepat untuk menjadi pemimpinnya. Ditambah, sebagai muslim 

ia memiliki keharusan untuk memilih pemimpin muslim. Dendam yang ia miliki 

terhadap etnis Tionghoa, memunculkan keinginannya agar tragedi 1998 terulang lagi. 

Informan Petanda 

1 Menurutnya, ada beberapa bagian di konten ini yang seharusnya di 

sensor. Seperti, kata-kata rasis seperti Cina, najis dukung Cina. 

2 Memang seharusnya seperti ini dan tidak ada yang perlu di sensor. 

Masyarakat luas harus mengetahui bahwa fakta di Indonesia, isu-

isu seperti agama dan ras terlalu sensitif. Pada kenyataannya masih 

ada masyarakat Indonesia yang memiliki pola pikir ekstrem seperti 

yang dihadirkan oleh konten Vice Indonesia ini. 

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

untuk dibahas di Indonesia. Sehingga, ada baiknya hal-hal yang 

terkait dengan isu SARA seperti ini harus dilakukan penyensoran. 

Melihat kondisi sekarang ini, yang ditakutkan adalah dapat 

memancing sebuah konflik yang semakin memanas. 

4 Semua pihak 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. Karenapada masanya bahkan sampai 



sekarang, isu SARA dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini masih 

sangatbooming. 

5 Media massa maupun sosial media, seringkali menunjukkan 

keberpihakan pada salah satu pasangan calon Pilkada DKI Jakarta 

2017.Dalam kondisi yang masih memanas ini, seharusnyakata-kata 

SARA di konten ini dapat dilakukan penyensoran. 

6 Di Indonesia masih banyak masyarakat yang menekan ras atau 

agama yang minoritas. Dengan ini Vice telah menjalankan fungsi 

media dengan baik, yakni menampilkan sebuah realitas dan fakta 

sesuai yang terjadi di masyarakat. Hal ini agar masyarakat 

Indonesia lebih sadar bahwa pandangan seperti ini acapkali terjadi, 

dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh kita. Nilai positif 

kehadiran media seperti Vice adalah, memberikan wadah bagi 

orang-orang tersebut untuk menyuarakan pendapatnya. 

 

Tabel 4.4 

Analisa Penanda dan Petanda dari Teori Semiotika Roland Barthes dalam 

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

Election?” Khususnya Untuk Hal yang Berkaitan Dengan Unsur SARA 

 

Tabel keterkaitan antara teori dan temuan penelitian di atas, menunjukan bahwa 

meskipun seluruh informan memandang 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?”. Keragaman pemaknaan tersebut juga didasari oleh argumentasi yang 

berbeda-beda.  

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

SARA di dalam sebuah karya jurnalistik seharusnya dilakukan penyensoran, namun 

masing-masing memiliki pemaknaan yang berbeda-beda.Informan 1 menganggap 

bahwa sudah banyak media online di Indonesia yang tidak melakukan penyensoran 

kata-kata, sehingga ia menganggap hal ini adalah sesuatu yang wajar. Meskipun, 

menurutnya penyensoran tetap harus dilakukan. Informan 3 menganggap bahwa isu ras 

dan agama adalah isu yang sangat sensitif dan dapat memancing konflik yang panas 

dalam kondisi sosial dan budaya Indonesia saat ini, hal tersebut mengapa menurutnya 

penyensoran penting untuk dilakukan. 

Sedangkan informan 4 memberikan pemaknaan yang berbeda pula, menurutnya 

semua pihak harus sadar bahwa saat ini media mudah sekali membuat segala hal 

menjadi viral. Bahkan ia beranggapan bahwa isu tersebut adalah salah satu isu paling 

hangat saat ini, sehingga seharusnya dapat disadari bahwa hal ini berpeluang untuk 

memprovokasi dan lebih baik konten seperti ini tidak dipublikasikan. Informan 5 

melihat hal ini dalam ruang lingkup media massa yang cenderung memihak, dan untuk 

menjadi media yang lebih berkualitas lagi seharusnya Vice menghindari hal-hal yang 

mengacu pada masalah tersebut. Salah satunya, dengan melakukan penyensoran. 

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

mereka beranggapan bahwa penyensoran tidak perlu dilakukan. Informan 2 menyadari 



bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang memiliki pola pikir se-ekstrem apa yang 

digambarkan oleh Vice Indonesia di konten ini. Untuk menunjukkan hal tersebut, yakni 

bahwa isu agama dan ras terlalu sensitif jika menyinggung masyarakat Indonesia, 

seharusnya memang tidak perlu dilakukan penyensoran. Sejalan dengan informan 2, 

menurut informan 6 Vice Indonesia 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. Informan 6 menganggap bahwa media seperti Vice Indonesia mewadahi 

masyarakat yang memiliki pola pikir seperti itu. 

Selanjutnya, peneliti akan mengaitkan temuan penelitian yang berkaitan dengan 

ragam pekmanaan dalam hal yang berkaitan dengan keberpihakan Vice Indonesia pada 

salah satu calon kepala daerah dengan Teori Analisis Semiotika Roland Barthes, 

sebagai berikut : 

 

Dialog/Suara/Teks Visual 

Yulien Yola Mambo : “Soalnya kita kan 

lihat kenyataan yang ada (calon pertahanan, 

Ahok), bagaimana perkembangan kota 

Jakarta. Saya dari tahun 70 sudah di Jakarta, 

saya melihat ya yang sekarang ada 

kemajuannya. Memang macet sama banjir 

tuh masih susah diatasi, tapi sudah nggak 

 

 

 

 

Gambar 4.8 

Yulien Youla Mambo seorang warga 

Kramat Sentiong terlihat mengutarakan 



kayak dulu-dulu lah. Situasi yang ada 

sekarang banyak yang suka gini-gini-gini, 

tapi kita lihat aja ke depan gimana. Karena 

kita kan berharap kepada Tuhan, bukan 

kepada manusianya ya.” 

pendapatnya kepada wartawan Vice 

Indonesia. 

 

 

 

Syakieb Sungkar : “Saya memilih Ahok, 

karena dia sudah bekerja dengan konkret. 

Memang Jakarta lebih baik, setelah Ahok 

menjadi gubernur.” 

 

 

 

 

Gambar 4.9 

Syakieb Sungkar sedang mengemukakan 

pendapatnya di salah satu tempat 

pemungutan suara di Tebet. 

Ani Pukyaningsih : “Kita butuh pemimpin 

yang bisa jadi panutan rakyat, apalah 

gimana untuk sama rakyat bisa enak ya, 

kan? Ya alasannya ya, yang sudah nyata. 

Kerjanya nyata (calon pertahanan, Ahok). 

Tapi mudah-mudahan untuk selanjutnya 

nyata semua ya. Pengaruh-pengaruh itu 

udah biasa bagi saya, kan bukan kali ini 

(pemilu), udah sering. Saya anggap udah 

nggak asing. 

 

 

 

 

Gambar 4.10 

Ani Pukyaningsih sedang 

mengemukakan pendapatnya di TPS No. 

28 Tebet. 

 



Kaharudin Misbah : “Anti Ahok. Ahok 

Cina, buat apaan jadi pemimpin saya. Saya 

orang Islam harus cari pemimpin orang 

Islam, gitu saya. Kalau bentrok saya demen 

malah. Kalau ’98 terulang saya demen.” 

Wartawan Vice : “Kenapa?” 

Kaharudin Misbah : “Demen saya, dendam 

saya sama cina. Dendam. Saya najis dukung 

Ahok! Gak mau.” 

 

 

 

 

Gambar 4.11 

Kaharudin Misbah warga Rawa Bebek 

mengutarakan pendapatnya mengenai 

calon kepala daerah di Pilkada DKI 

Jakarta 2017. 

Masna Saragi : “Saya nggak ada faktor isu 

ya, cuma saya lihat aja kinerjanya. 

Kinerjanya sudah bagus, selama saya 

perhatikan. Saya kan memang warga DKI 

ya, saya perhatikan Sutiyoso bagaimana, 

Fauzi Bowo bagaimana, dan selanjutnya. 

Dan ini ada perubahan (karena calon 

pertahanan, Ahok) makanya saya nggak 

mau menyia-nyiakan suara saya. Untuk 

memilih DKI yang lebih baik lagi. Siapa 

yang menangnya pun, harus bisa lebih baik 

lagi menciptakan. Jangan mengikuti 

program yang sudah ada. Tapi ada 

terobosan baru, itu yang saya rindukan.” 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 

Masna Saragi sedang mengemukakan 

pendapatnya di TPS daerah Kramat 

Sentiong. 



Agus Setiadi : “Saya memang berkeyakinan 

dari awal awal, pilihan saya tidak pernah 

berubah. Dari mulai putaran pertama, 

sampai sekarang. Ini dari hati, sanubari saya 

yang paling dalam. Saya orangnya selalu 

konsisten, kalau A tetap A. Walaupun ada 

isu di kiri-kanan, melalui media massa dan 

sebagainya, saya tetap pada pilihan yang 

sesuai dengan hati nurani saya sendiri saja.” 

 

 

 

 

Gambar 4.13 

Agus Setiadi sedang mengemukakan 

pendapatnya di TPS daerah Tebet . 

 

Eltuti Safari : “Sesuai hati nurani saya aja. 

Insya Allah saya yakin, dia mampu untuk 

bikin kedepannya lebih baik. Menurut saya 

itu aja, saya nggak mau terlalu banyak 

berharap besar juga enggak. Tapi Insya 

Allah saya yakin dia mampu memberikan 

yang terbaik untuk kita yang masyarakat 

bawah ini.” 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 

Eltuti Safari sedang mengemukakan 

pendapatnya di TPS daerah Tanah Abang. 

Munirah : “Saya milih Anies karena dia 

agama sama kayak saya Agama Islam. 

Hanya karena agama.” 

 

 

 

 

Gambar 4.15 



Munirah sedang mengemukakan 

pendapatnya di TPS daerah Rawa Bebek 

 

Tabel 4.5 

Analisa Dialog/Suara/Teks dan Visual dari Teori Semiotika Roland Barthes 

Dalam Konten “Vice Asks: What Was The Most Important Issue For You This 

Election?” Khususnya untuk Hal yang Berkaitan dengan Keberpihakan Vice 

Indonesia pada Salah Satu Calon Kepala Daerah 

 

Penanda 

Dalam konten tersebut, Vice Indonesia mewawancarai 8 orang narasumber mengenai 

isu apa yang menjadi pertimbangan paling penting bagi mereka dalam memilih calon 

gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017. Dua orang narasumber menjawab isu SARA, 

satu narasumber menjelaskan dengan gamblang calon gubernur yang paling tidak ia 

sukai dan dengan frontal menyebutkan alasan SARA dibalik hal tersebut. Narasumber 

lainnya menyebutkan nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur yang ia pilih, 

dengan alasan persamaan agama. Kemudian, tiga orang narasumber perempuan 

menyebutkan alasan memilih calon gubernur di pilkada ini adalah hasil kerja nyata. 

Dengan jelas diketahui bahwa satu-satunya calon pertahanan adalah Ahok, lalu dalam 

subtitel Bahasa Inggris Vice Indonesia langsung menulis Ahok, Calon 

Pertahananmeskipun narasumber tidak menyebutkan nama. Lalu, dua orang 



narasumber laki-laki juga menyebutkan alasan memilih calon gubernur di pilkada ini 

adalah hasil kerja nyata. Perbedaanya, mereka langsung menyebut nama calon 

pertahanan yakni Ahok. Terakhir, narasumber tidak menyebutkan dengan gamblang 

siapa calon yang ia pilih. Namun, informan berasumsi bahwa calon tersebut adalah 

Ahok. Mengingat alasannya untuk memilih adalah dorongan hati nurani serta harapan 

agar calon tersebut dapat membuat Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih baik lagi, hal 

tersebut diasumsikan merujuk pada calon yang bukan pertahanan. 

 

Informan Petanda 

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 pikir Vice netral.  

2 Kalau memang 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?  

3 Berimbang aja sih. Soalnya, emang masyarakatjuga nggak bisa 

ngelihat dari narasumber konten tersebut yang menyatakan 



dukungannya terhadap Ahok? Tiga dari lima yang dukung Ahokitu 

juga dari golongan yang sama dengan Ahok 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, lima narasumber memilih Ahok, tiga memilih 

Anies. Ditambah, dua yang memilih Anies itu terlalu frontal dan 

ekstrem pendapatnya. Narasumber pendukung Ahok menyebutkan 

alasan yang faktual dan bisa diukur, sedangkan pendukung Anies 

langsung menyinggung ke isu tertentu. Kemudian timbul 

pertanyaan, sebagai media massa apakah Vice netral?” 

5 Jadi ada pemikiran negatif. Mungkin Vice ada maksud terselubung, 

soalnya dengan jelas ada lima yang mendukung Ahok dan hanya 

tiga yang mendukung Anies. Pertanyaan yang kemudian timbul, 

apakah Vice mewawancara dua puluh narasumber, lalu sebenarnya 

ada sepuluhyang mendukung Anies sepuluh yangmendukung 

Ahok, tapi hanya diambil delapan dengan komposisi yang tidak 

seimbang? Kita enggak tahu, kita patut bertanya-tanya. 

6 Meskipun sebenar-benarnya kita nggak tahu Vice mendukung calon 

yang mana, tetap saja Vice nggak netral berdasarkan konten yang 

dia sajikan.Kalau misalnya mau membandingkanpendukung Ahok, 

harusnya Vice bisa mencari narasumber lain pendukung Anies yang 

pendapatnya tidak separah itu. 

 

Tabel 4.6 



Analisa Penanda dan Petanda Dari Teori Semiotika Roland Barthes dalam 

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

Election?” Khususnya Untuk Hal yang Berkaitan Dengan Keberpihakan Vice 

Indonesia Pada Salah Satu Calon Kepala Daerah 

 

Tabel keterkaitan antara teori dan temuan penelitian di atas, menunjukan bahwa 

meskipun seluruh informan memandang hal yang berkaitan dengan keberpihakan Vice 

Indonesia pada salah satu calon kepala daerah adalah hal yang paling 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?”. Keragaman pemaknaan 

tersebut juga didasari oleh argumentasi yang berbeda-beda.  

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

konten ini memperlihatkan keberpihakan Vice Indonesia pada salah satu calon kepala 

daerah. Namun, mereka memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Menurut informan 

4, terlihat jelas bahwa lima narasumber yang mengutarakan pendapatnya menilai 

bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang sekiranya pantas menjadi Gubernur 

DKI Jakarta. Lima narasumber dalam konten tersebut pun menyebutkan alasan faktual 

yang bias diukur, sedangkan narasumber yang menilai bahwa Anies Baswedan layak 

menjadi gubernur hanya tiga orang, ditambah dengan alasan yang menyinggung 

kepada isu tertentu. 

Informan 5 melihat adanya keberpihakan Vice Indonesia pada salah satu calon 

kepala daerah dikarenakan ia memiliki sebuah pemikiran, apakah lima orang 



narasumber yang mendukung Ahok dan tiga orang narasumber yang mendukung Anies 

Baswedan ini dipilih secara acak. Pertanyaannya ini kemudian mengarah kepada 

pertanyaan selanjutnya, apakah sebenarnya Vice Indonesia melakukan wawancara 

kepada 20 orang narasumber, terdapat 10 orang yang mendukung Ahok dan 10 orang 

yang mendukung Anies Baswedan, tetapi yang diambil hanya 8 orang dalam komposisi 

yang tidak seimbang. Ketidaktahuan tersebut yang membuat informan 5 merasa setiap 

khalayak media seharusnya lebih kritis dalam menanggapi sebuah konten yang media 

publikasikan. 

Sedangkan, informan 6 beranggapan bahwa untuk mempublikasikan konten yang 

membandingkan pendapat narasumber akan kedua pasangan calon kepala daerah, 

seharusnya jika Vice Indonesia tidak berpihak ke salah satu calon, Vice dapat 

melakukan proporsi yang lebih adil. Adil menurut informan 6 mengacu pada kebijakan 

Vice Indonesia yang seharusnya memilih pendapat narasumber yang tidak 

menjatuhkan salah satu calon.  

Berbeda dengan informan 4, 5, dan 6, ketiga informan lainnya merasa bahwa Vice 

Indonesia tidak dapat dinilai sebagai media yang berpihak ke salah satu calon kepala 

daerah. Menurut informan 1 dan 2, untuk melihat keberpihakan sebuah media tidak 

dapat hanya dilihat dari satu konten saja. Informan 2 berpendapat bahwa media online 

dengan kaliber seperti Vice Indonesia seharusnya menerapkan sistem acak dalam 

mengambil narasumber, sehingga ia yakin bahwa tidak ada kecenderungan Vice untuk 

memihak pada salah satu calon kepala daerah. 



Menurut informan 3, jika netralitas Vice Indonesia dipertanyakan karena isu 

SARA yang cukup dominan, pembahasannya akan jauh lebih panjang untuk menelaah 

apakah narasumber yang mendukung Ahok juka memiliki latar belakang dan golongan 

yang sama. Jika di dalam konten tersebut tidak dijelaskan, ia merasa Vice tidak 

berpihak pada salah satu calon. 

Meskipun topik yang menimbulkan ragam pemaknaan memiliki kesamaan, namun 

hal-hal yang menimbulkan makna tersebut berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsep Interpretive Communities ditemukan dalam penelitian ini. Istilah Interpretive 

Communities berarti bagaimana khalayak membuat bermacam-macam pengertian 

tentang teks media, yang kemudian menghasilkan makna yang berbeda dari kelompok 

sosial yang berbeda, dalam menginterpretasikan teks media yang sama(Downing, 

Mohammadi, dan Mohammadi, 1990:160-162). 

Istilah ini juga dijelaskan sebagai khalayak yang memahami tanda (kata, ungkapan, 

kalimat), dan memahami keadaan budaya yang dapat membentuk makna dari apa yang 

disediakan oleh media. Interpretive communities ini sendiri selalu aktif dalam 

mempersepsi pesan, memproduksi makna, dan tidak hanya sekedar menjadi individu 

pasif yang diproduksi oleh media massa (McQuail, 2010:19). Meskipun saling 

mengemukakan pendapat dalam sebuah forum group discussion, masing-masing 

informan sebagai sekelompok segementasi khalayak dari Vice yakni generasi muda 

dibawah umur 30 tahun secara aktif memproduksi makna yang berbeda-beda. 

Dibab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa keenam informan memiliki pemaknaan 

yang berbeda-beda dalam dua hal pada konten yang berjudul “Problem ‘Cat Person’ : 



Empat Perempuan Berbagi Kisah Nyata Pengaalaman Seks Tak Enak”. Ragam 

pemaknaan tersebut terjadi dalam dua hal, yakni Yakni, perihal etika jurnalisme dan 

seksualitas dalam konteks pacaran. Pertama, peneliti akan mengaitkan temuan 

penelitian yang berkaitan dengan ragam pekmanaan yang terjadi dalam konten tersebut 

perihal etika jurnalisme unsur dengan Teori Analisis Semiotika Roland Barthes sebagai 

berikut :  

 

Dialog / Suara / Teks 

Amy (26) 

Berhubungan seksualsama cowok gue enggak ada enak-enaknya. Dia, kan, lebih tua. 

Jadi gue kira dia bakal lebih berpengalaman. Eh, tapi enggak pernah foreplay. Iya, iya. 

Ngapain gue tetep sama dia? Gue, kan, terlalu muda buat menderita kayak begitu. Tapi 

gue memprioritaskan pacaran sama cowok yang bertanggung jawab, punya pekerjaan, 

dan prospek bagus. Seringnya, sih, gue enggak tidur sama dia. Tapi, ya, yang namanya 

pacaran. Kadang kami harus berhubungan seksual deh. Gue bisa ngajarin dia, sih, yang 

gue suka kayak gimana. Ya mau enggak mau, masa tujuh tahun ke depan aktivitas 

seksual-nya enggak pernah enak. Mana tahan. 

Penanda 

Tapi, ya, yang namanya pacaran. Kadang kami harus berhubungan seksual deh. Gue 

bisa ngajarin dia, sih, yang gue suka kayak gimana. Ya mau enggak mau, masa tujuh 

tahun ke depan aktivitas seksual-nya enggak pernah enak. Mana tahan. 

Informan Petanda 



1 Apa yang Vice berusaha tampilkan di sini nggak sopan dan bukan 

budaya timur. Banyak kata-kata yang terlalu frontal, dan yang 

paling frontal adalah berhubungan seksual. 

2 Kalau saya sih fine-fine aja dengan konten Vice Indonesia yang 

seperti ini. 

3 Pada awalnya pasti kaget melihat banyak kata-kata seperti ini di 

sebuah artikel media Indonesia. Namun, lama kelamaan biasa aja. 

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

diperhalus 

5 Kalau aku sih pas baca, eh buset, eh buset, eh buset. Soalnya aku 

kaget kalau pada kenyataannya di Indonesia ada yang terjadi seperti 

ini. 

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

oleh seorang perempuan yang masih usia muda. 

 

Tabel 4.7 

Analisa penanda dan petanda dari Teori Semiotika Roland Barthes dalam 

Konten “Problem ‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi Kisah Nyata 

Pengaalaman Seks Tak Enak” Khususnya Untuk Hal yang Berkaitan Dengan 

Etika Jurnalisme 

 

Tabel keterkaitan antara teori dan temuan penelitian di atas, menunjukan bahwa 

meskipun seluruh informan memandang hal yang berkaitan etika jurnalismeadalah hal 

yang paling menarik perhatian mereka, 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”. Keragaman pemaknaan tersebut juga didasari oleh argumentasi yang 

berbeda-beda.  

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

seharusnya konten Vice Indonesia tersebut dapat mematuhi etika jurnalisme yang 

berlaku, dengan menggunakan tatanan Bahasa Indonesia yang baik dan benar., 

mengenai hal yang berkaitan dengan etika jurnalisme dalam konten tersebut. Namun, 

pemaknaan yang muncul pada keempat informan berbeda-beda dan dilandasi oleh 

argumentasi yang berbeda-beda pula. 

Meskipun informan 1 sebagai individu yang merasa tidak muda lagi merasa bahwa 

konten seperti ini biasa saja, ia tetap merasa bahwa tatanan Bahasa yang digunakan 

oleh Vice Indonesia dalam konten tersebut terlalu frontal. Hal ini dikarenakan apa yang 

diterapkan Vice Indonesia tidak mematuhi norma kesopnan di Indonesia yang 

menganut budaya timur. Hampir sejalan denga informan 1, informan 4 beranggapan 

bahwa majalah dewasa seperti Cosmopolitan seringkali membahas topik aktivitas 

seksual. Namun, majalah tersebut tetap bisa menggunakan tatanan bahasa yang baik. 

Sehingga ia berpikiran bahwa seharusnya Vice Indonesia juga melakukan hal yang 

sama dalam konten ini.  

Sedangkan, informan 5 terlihat kaget dengan jenis konten yang dipublikasikan 

oleh Vice Indonesia tersebut, hal ini dikarenakan ia tidak pernah mengetahu di 

Indonesia ada wanita yang mau berhubungan seksual padahal baru bertemu pertama 



kali sejak berkenalan dari sebuah aplikasi kencan. Belum lagi deskripsi rinci aktivitas 

seksual dengan gaya bahasa yang kurang baik. Sejalan dengan ketiga informan yang 

lain, informan 6 merasa bahwa untuk pendapat seorang informan perempuan dengan 

umur yang terbilang muda dan sama dengan narasumber di konten tersebut, ia juga 

tidak pernah memiliki teman perempuan sebagaimana yang ditampilkan di konten 

tersebut, Menurut informan 6, seharusnya Vice Indonesia melakukan pemilihan kata 

yang lebih sopan. 

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. Menurut informan 

2, jika saat ini gerakan feminisme sedang gencar lalu perempuan ingin berbicara 

mengenai permasalahan seksual seperti yang mereka sampaikan melalui artikel Vice 

Indonesia ini, lantas tidak menjadi permasalahan buat dirinya jika perempuan ingin 

menyuarakan pendapatnya, dan dipublikasikan melalui media dengan dideskripsikan 

seperti ini.Karena pada akhirnya hubungan seksual menurut informan 2 dilakukan oleh 

dua orang, kalau hanya satu pihak aja yang merasa puas tidak ada gunanya. 

Hampir serupa dengan informan 2, informan 3 merasa bahwa Vice Indonesia telah 

menjadi wadah yang baik bagi para wanita-wanita Indonesia yang selama ini merasa 

terkekang oleh norma-norma yang ada. Norma-norma tersebut seringkali menganggap 

tabu bagi wanita untuk membahas topik-topik yang berkaitan dengan aktivitas seksual 

di ruang publik. Memang pada awal-awal mengonsumsi konten ini, informan 3 merasa 

kaget. Namun, dengan argumentasi tersebut informan 3 memaklumi apa yang 



dilakukan Vice Indonesia yakni, tidak menyajikan konten dengan etika jurnalisme yang 

baik dan tatanan Bahasa yang benar. 

Selanjutnya, peneliti akan mengaitkan temuan penelitian yang berkaitan dengan 

ragam pekmanaan yang terjadi dalam konten tersebut perihal aktivitas seksual dalam 

konteks pacaran dengan Teori Analisis Semiotika Roland Barthes sebagai berikut: 

 

Dialog / Suara / Teks 

Saat kami ketemu, rasanya mirip pas chatting: enggak canggung. Jadi, tidur sama dia 

pada kencan pertama tidak tampak seperti hal yang aneh. Biasanya saya bakal meledek 

kawan-kawan saya yang sok-sokan bilang “rasanya gue udah kenal lama sama nih 

orang,” tapi sekarang gantian saya yang ngerasa gitu. Dia nanya apa saya mau balik ke 

tempat dia, dan saya nurut. Ya, gimana, kan jarang-jarang bisa klop sama orang sampai 

kayak gitu. Di tempat dia kami ciuman, tapi cara dia nyedot-nyedot bibir saya bikin saya 

pengin udahan. Asli deh, itu ciuman terburuk yang saya pernah rasakan. Bahkan ciuman 

pertama saya, pas acara disko sekolahan SMP, enggak separah itu. 

Penanda 

Berhubungan seksual sama cowok gue enggak ada enak-enaknya. Dia, kan, lebih tua. 

Jadi gue kira dia bakal lebih berpengalaman. Eh, tapi enggak pernah foreplay. Iya, iya. 

Ngapain gue tetep sama dia? Gue, kan, terlalu muda buat menderita kayak begitu. Tapi 

gue memprioritaskan pacaran sama cowok yang bertanggung jawab, punya pekerjaan, 

dan prospek bagus. 

Informan Petanda 



1 Sebenarnya dalam konteks apapun, tidak seharusnya sebuah media 

massa seperti Vice mendeskripsikan aktivitas sekual tanpa disensor 

yang tidak sesuai dengan norma kesopanan di Indonesia. Meskipun, 

saya juga memiliki beberapa teman perempuan yang pernah 

menceritakan aktivitas seksualnya dengan kekasihnya. 

2 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. 

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

disini Vice membuktikan bahwa dengan mempublikasikan konten 

seperti ini, aktivitas seksual terjadi pada aktivitas pacaran di anak 

muda Indonesia 

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? 

5 Permasalahannya ini cewek loh ya. Kalau cowok yang bahas 

masalah aktivitas seksual begini sama temannya mungkin biasa aja 

kali ya, ini cewek. 



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

aja baca pengalaman seksual orang Indonesia dalam konteks 

pacaran di media Indonesia 

 

Tabel 4.8 

Analisa Penanda dan Petanda dari Teori Semiotika Roland Barthes Dalam 

Konten “Problem ‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi Kisah Nyata 

Pengaalaman Seks Tak Enak” Khususnya Untuk Hal yang Berkaitan Dengan 

Aktivitas Seksual Dalam Konteks Pacaran 

 

Tabel keterkaitan antara teori dan temuan penelitian di atas, menunjukan bahwa 

meskipun seluruh informan memandang hal yang berkaitan aktivitas seksual dalam 

konteks pacaran adalah hal yang paling menarik perhatian mereka, 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”. Keragaman 

pemaknaan tersebut juga didasari oleh argumentasi yang berbeda-beda.  

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

adalah gambaran nyata bahwa memang di Indonesia terdapat perempuan muda yang 

pernah melakukan aktivitas seksual dalam konteks pacaran. Menurut informan 2, ia 

memang memiliki teman perempuan yang sering menceritakanmenceritakan 

pengalaman seksualnya dalam konteks pacaran, sama seperti apa yang diberitakan oleh 

Vice Indonesia tersebut. Hal ini yang tidak membuatnyaterkejut ketika mengonsumsi 



konten Vice, dan justru merasa bahwa apa yang dilakukan Vice Indonesia ini baik. 

Pendapatnya tersebut merujuk padaselama ini tidak media yang mewakili perempuan-

perempuan yang selama ini tidak bisa menyuarakan aktivitas seksual dengan 

kekasihnya. Menurutnya hal-hal yang seperti ini masih tabu di Indonesia, dikarenakan 

zaman dahulu perempuan dianggap hanya menjadi pelengkap bagi laki-laki saja. Saat 

ini perempuan dapat memiliki suara yang lebih berharga dari hal tersebut, ketika dahulu 

perempuan hanya identic dengan hal-hal sepertimemasak, mencuci baju, dan 

membersihkan rumah. 

Sebagai satu-satunya informan yang mengonsumsi Vice Indonesia secara rutin 

dibandingkan lima informan lainnya, informan 3 merasa Vice berhasil membuktikan 

bahwa aktivitas seksual memang terjadi secara nyata dalam kontekspacaran anak muda 

Indonesia. Menurut informan 3, Vice Indonesia kembalimempublikasikan konten 

sesuai realitas dan fakta yang ada. Sehingga ia berpendapat bahwa jika memang di 

Indonesia memang ada yang sudah berhubungan seksual pada saat pacaran tidak perlu 

ditutup-tutupi. 

Namun, 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. Meskipun ada segelintir orang yang 

melakukan aktivitas seksual dalam konteks pacaran, hal ini bukan menjadi 

pengecualian untuk mempublikasikannya dalam sebuah media massa. Informan 1 

bukannya tidak memiliki teman perempuan yang menceritakan aktivitas seksual 



dengan kekasihnya, namun menurutnya hal ini tidak layak untuk dijadikan konten 

sebuah media online sekelas Vice Indonesia. 

Informan 4 merasa sebagai seorang perempuan, aktivitas pacaran yang ia maupun 

teman-temannya lalui seperti berpegangan tangan atau ciuman adalah sesuatu hal yang 

tidak pernah diceritakan ke banyak orang. Jika memang pengalaman ini terjadi dan 

Vice memang tetap ingin mempublikasikannya, seharusnya bisa menggunakan bahasa-

bahasa yang lebih halus seperti pada majalah dewasa pada umumnya. 

Sedangkan, menurut informan 5 seorang perempuan yang menceritakan aktivitas 

seksualnya di media massa adalah hal yang masih tabu. Jika pria yang melakukannya, 

hal tersebut mungkin masih menjadi sesuatu yang wajar. Informan sendiri pernah 

mendengar cerita mengenai hal ini, namun dalam konteks pernikahan. Sehingga 

menurutnya, aktivitas seksual dalam konteks pacaran yang dipublikasikan di media 

massa masih sulit untuk dapat diterima di kalangan masyarakat Indonesia. Sejalan 

dengan hal tersebut, informan 6 hanya pernah membaca aktivitas seksual dalam 

konteks pacaran pada media massa milik asing. Namun, tidak pada media massa di 

Indonesia. Sehingga menurutnya, hal ini seharusnya dilakukan penyensoran. 

Penjelasan dalam pokok bahasan ini memperlihatkan bahwa konsep producers of 

meaningjuga terdapat dalam temuan peneliti di konten Vice Indonesia dengan isu 

seksualitas. Temuan penelitian dalam konten Vice Indonesia ini menggambarkan 

dengan jelas bagaimana khalayak memahami tanda-tanda dan memahami budaya yang 

ada di dalam konten Vice Indonesia, serta membentuk makna mereka sendiri-sendiri 

dari apa yang telah disediakan oleh konten Vice. Keenam informan sebagai bagian dari 



interpretive communities, telah membuktikan bahwa mereka aktif dalam mempersepsi 

isi teks, memproduksi makna, dan tidak hanya sekedar menjadi individu pasif yang 

diproduksi oleh Vice Indonesia. 

Bukan hanya memperlihatkan konsep interpretive comunities, namun temuan 

peneliti pada konten dengan isi seksualitas inipun menunjukkan adanya makna baru 

yang dihasilkan. Menurut informan 1, petanda yang memunculkan makna dalam 

konten dengan isu seksualitas untuk hal yang berkaitan dengan aktivitas seksual dalam 

konteks pacaran adalah, dalam konteks apapun seharusnya media massa tidak 

mempublikasikan deskripsi aktivitas seksual. Sedangkan informan 2, merasa akhirnya 

ada media massa yang dapat mewakili suara perempuan, dimana selama ini tidak bisa 

menyuarakan hal-hal yang dianggap tabu seperti aktivitas seksual. Ini dikenal sebagai 

ideologi budaya massa, dikarenakan kebijakan Vice Indonesia untuk mempublikasikan 

hal tersebut adalah untuk menyesuaikan keinginan segmentasi pembaca, yang berarti 

tunduk pada ekonomi pasar. Namun, yang diungkapkan informan 4 & 5 mengenai 

pengalamannya sendiri bukan bagian dari ideologi budaya massa, sehingga 

menunjukkan sebuah produksi makna baru. 

 

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

Vice Indonesia 

Keenam informan cenderung memiliki kesamaan makna yang sama 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. Sedangkan sebagai active audience, 

khalayak aktif secara harfiah menafsirkan pesan media secara sosial. Artinya, khalayak 

tidak hanya mengonsumsi teks media, tapi juga mengembangkan interpretasi 

independen diluar teks bacaan, namun tetap berpegang pada bacaannya tersebut 

(Croteau & Hoynes, 2000:263-264). 

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 bagi seluruh 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. Deskripsi informan dalam 

memberikan pemaknaan di luar teks bacaan konten Vice Indonesia yang telah 

dijelaskan di bab sebelumnya akan peneliti kaitkan dengan Teori Analisis Semiotika 



Roland Barthes, yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai alasan dibalik 

pemaknaan yang dilakukan informan tersebut. 

Hal yang serupa yang dilakukan pada pokok bahasan sebelumnya, akan diterapkan 

pula pada pokok bahasan ini. Peneliti akan mengaitkan temuan penelitian dengan 

konsep Semiotika Roland Barthes yang melihat bahwa makna muncul ketika ada 

hubungan yang bersifat asosiasi penanda (signifier) dan petanda (signified). Tanda 

adalah kesatuan dari suatu bentuk penanda (signifier) dengan sebuah ide atau petanda 

(signified). Dengan kata lain, penanda adalah “bunyi yang bermakna” atau “coretan 

yang bermakna”. Jadi, penanda adalah aspek material dari bahasa yaitu apa yang 

dikatakan atau didengar dan apa yang ditulis atau dibaca. Sedangkan, petanda adalah 

gambaran mental, pikiran, atau konsep (Sobur, 2014:68-71). Namun pada pokok 

bahasan ini, ide atau petanda (signified) akan dideskripsikan dalam dua bagian. Yakni, 

pemaknaan pada teks bacaan dan pemaknaan di luar teks bacaan sebagai berikut :  

 

Dialog/Suara/Teks Visual 

Kaharudin Misbah : “Anti Ahok. Ahok 

Cina, buat apaan jadi pemimpin saya. Saya 

orang Islam harus cari pemimpin orang 

Islam, gitu saya. Kalau bentrok saya demen 

malah. Kalau ’98 terulang saya demen.” 

Wartawan Vice : “Kenapa?” 

 

 

 

 

Gambar 4.16 

Kaharudin Misbah warga Rawa Bebek 

mengutarakan pendapatnya mengenai 



Kaharudin Misbah : “Demen saya, dendam 

saya sama cina. Dendam. Saya najis dukung 

Ahok! Gak mau.”  

calon kepala daerah di Pilkada DKI 

Jakarta 2017. 

Penanda 

Kaharudin Misbah menjelaskan alasannya tidak sudi mendukung Ahok. Ia menjadi anti 

Ahok dikarenakan calon pertahanan tersebut berasal dari etnis Tionghoa, sehingga 

menurutnya Ahok tidak tepat untuk menjadi pemimpinnya. Ditambah, sebagai muslim 

ia memiliki keharusan untuk memilih pemimpin muslim. Dendam yang ia miliki 

terhadap etnis Tionghoa, memunculkan keinginannya agar tragedi 1998 terulang lagi. 

Informan Petanda Pada Teks Bacaan PetandaDi 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 

penyensoran, takutnya memancing 

konflik. 

Aku tahu Vice media dari Kanada. 

Di sana free speech sudah 

diagungkan, tapi di Indonesia 

belum 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 4.9 

Analisa Penanda dan Petanda Dari Teori Semiotika Roland Barthes dalam 

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

Election?” Untuk Melihat Pemaknaan Pada Teks dan Di Luar Teks Bacaan 

 

Dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa pemaknaan di luar teks bacaan dari 

seluruh informan penelitian adalah mengenai agenda keredaksian Vice Indonesia 

dibalik konten-kontennya yang dinilai melampaui batas etika jurnalisme dan norma 

kesopanan di Indonesia. Meskipun demikian, keenam informan tetap memiliki ragam 

pemaknaan yang juga didasari oleh argumentasi yang berbeda-beda mengenai hal 

tersebut. 

Menurut informan 1, banyaknya kata-kata yang tidak dilakukan penyensoran dalam 

konten Vice Indonesia khususnya konten “Vice Asks: What Was The Most Important 

Issue For You This Election?”, seharusnya membuat khalayak lebih aktif untuk 

mencari tahu pemilik atau pemimpin dari Vice Indonesia itu sendiri. Apakah hal 



tersebut kemudian memunculkan kepentingan-kepentingan seperti politik maupun 

komersialitas sehingga ada beberapa kata di konten Vice yang tidak dilakukan 

penyensoran. 

Menanggapi pemaknaan di luar teks bacaan dari informan 1, informan 3 memiliki 

pemaknaannya sendiri. Ia mengetahui bahwa Vice adalah media massa yang berasal 

dari Kanada, meskipun ia mengonsumsi Vice Indonesia secara rutin ia tetap merasa 

bahwa apa yang diaplikasikan Vice sebenarnya tidak sesuai dengan budaya dan norma 

di Indonesia. Hal ini lantas berbeda jika dilakukan di negara asalnya yakni Kanada, 

yang telah mengagungkan kebebasan dalam berpendapat. 

Hal yang berbeda kembali ditemukan pada pemaknaan yang dihasilkan oleh 

informan 2. Menurutnya di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang kian 

pesat seperti saat ini, media massa di Indonesia semakin menjamur. Apa yang 

dilakukan Vice Indonesia dengan tidak memberikan sensor pada beberapa kata-kata 

yang dinilai melanggar etika jurnalisme dan norma kesopanan, dinilai sebagai sebuah 

strategi yang diterapkan untuk dapat bersaing di pasar media massa Indonesia. Hampir 

memiliki kesamaan dengan informan 2, informan 6 memberikan pemaknaan atas 

bagaimana Vice Indonesia berusaha menyampaikan konten-kontennya pada 

segmentasi tertentu yakni remaja. Menurut informan 6, remaja adalah salah satu 

segmen pembaca media yang menyukai konten-konten frontal dan ekstrem seperti 

yang disajikan oleh Vice Indonesia. 

Sedangkan informan 4 memberikan sebuah pemaknaan bahwa, menurutnya Vice 

Indonesia memperlihatkan bahwa sebagai media massa mereka mengagendakan 



keredaksiannya untuk mempublikasikan konten-konten yang berbeda dari konten-

konten yang ada di media massa pada umumnya. Jika agenda ini bertujuan untuk hal-

hal yang berkaitan dengan komersialitas, informan 4 menyayangkan adanya keputusan 

tersebut. Hal ini dikarenakan, konten-konten seperti ini memiliki kecenderungan untuk 

memberikan dampak buruk bagi masyarakat. 

Terakhir, pemaknaan diluar teks bacaan yang dihasilkan oleh informan 5 adalah 

bahwa ia meyakini konten tersebut sebelum dipublikasikan telah mendapatkan 

persetujuan dari editor yang bertugas. Sehingga jika sebuah konten telah disetujui oleh 

editornya, Vice Indonesia memiliki agenda tersendiri mengapa hal tersebut mereka 

lakukan. Namun, menurutnya khalayak media tidak memiliki kapasitas untuk menduga 

agenda-agenda tersebut. 

Meskipun terdapat kesamaan makna di luar teks bacaan, perbedaan penanda serta 

petanda tersebut menunjukkan bahwa seluruh informan tidak berperilaku sebagai 

konsumen media yang pasif. Seluruh informan terlihat aktif memproduksi makna 

sesuai pengalaman subjektif masing-masing, sehingga memperlihatkan bahwa konsep 

producers of meaning terdapat dalam temuan peneliti. Bukan hanya sebagai konsumen 

dari isi media, namun active audience dianggap sebagai producer of meaning. Individu 

dapat memaknai dan menginterpretasi teks media sesuai dengan kondisi sosial dan 

keadaan budaya mereka dan juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya (Downing, 

Mohammadi, dan Mohammadi, 1990:160-162). 

Bukan hanya memperlihatkan makna diproduksi informan secara aktif, namun 

temuan peneliti juga menunjukkan adanya makna baru yang dihasilkan. Dari 



penjelasan sebelumnya, makna di luar teks bagi informan 1 ialah untuk bisa 

mengetahui kebijakan redaksi seperti penyensoran, kita juga harus mengetahui siapa 

pemilik Vice Indonesia.  Makna di luar teks bagi informan 2 ialah Vice tidak 

melakukan penyensoran menurut karena untuk menonjolkan sesuatu yang berbeda agar 

diminati segmentasi pembacanya. Lalu bagi informan 4, 5 & 6, Vice ingin terlihat 

berbeda, ada agenda redaksi di balik hal ini dan ingin menarik pembaca anak muda.  

Hal yang diungkapkan oleh informan 1, 2, 4, 5 & 6 dikenal sebagai ideologi budaya 

massa, dikarenakan kebijakan Vice Indonesia untuk mempublikasikan hal tersebut 

adalah untuk menyesuaikan keinginan segmentasi pembaca, yang berarti tunduk pada 

ekonomi pasar. Sedangkan, apa yang diungkapkan informan 3 yakni free speech yang 

sulit diterapkan di Indonesia, bukan termasuk ideologi budaya massa. Hal ini 

menunjukkan produksi makna baru yang ditemukan dalam penelitian ini, khususnya 

pada pemaknaan di luar teks bacaan Vice Indonesia. 

 

 

4.4. Pengaruh latar belakang sosial dan budaya informan terhadap pemaknaan 

konten Vice Indonesia 

Dalam 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 Pengalaman Seks Tak Enak”, seluruh informan 

memiliki kesamaan maupun keberagaman pemaknaan. Menurut Croteau & Hoynes, 



keberagaman pemaknaan ini cenderung dihasilkan oleh latar belakang sosial dan 

budaya yang berbeda-beda. 

Pada bab sebelumnya, peneliti bukan hanya menjelaskan temuan bahwa 

keberagaman pemaknaan pada masing-masing informan cenderung disebabkan oleh 

latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Namun juga menjelaskan temuan 

peneliti berupa pengaruh latar belakang tersebut terhadap pemaknaan informan pada 

konten Vice Indonesia. Pada pokok pembahasan ini, peneliti kemudian akan 

mengaitkan temuan penelitian tersebut dengan teori Ien Ang dalam konteks analisis 

resepsi. 

Dalam buku Living Room Wars: Rethinking Media Audiences for Postmodern 

World, Ien Ang menjelaskan analisis resepsi bukan hanya sekedar kategorisasi makna 

dominan, negosiasi, maupun oposisi saja. Namun juga melakukan analisis bagaimana 

setiap individu secara aktif dan kreatif memberikan pemaknaannya sendiri, daripada 

secara pasif menyerap makna-makna yang dipaksakan kepada mereka. Analisis resepsi 

harus lebih ditekankan pada, hal apakah yang mempengaruhi cara khalayak 

memposisikan dirinya sebagai penerima pesan atas teks-teks yang dikonsumsi. 

Sehingga, analisis resepsi harus dikombinasikan atau dihubungkan dengan melihat 

lebih dalam kondisi sosial individu yang mengonsumsi media untuk mengetahui hal-

hal tersebut. Seperti,usia, pekerjaan, status perkawinan, orang tua, ras, jenis kelamin, 

lingkungan, latar belakang pendidikan, dan hal lainnya yang membantu setiap individu 

menyusun kehidupan sehari-harinya dan pengalamannya mengonsumsi media (Ang, 

1996:16, 115). 



 Ien Ang menjelaskan secara terperinci analisis resepsi yang ia lakukan terhadap 

masyarakat di negara Belanda yang menonton sinetron Dallas, dalam bukunya yang 

berjudul Watching Dallas (Ang, 1985). Dallas adalah sebuah sinetron produksi 

Amerika Serikat yang ditayangkan sejak tahun 1978 – 1991 dengan jumlah 357 episode 

dan 14 musim.  Sinetron ini menceritakan tentang pertengkaran sebuah keluarga kaya 

raya di Texas, keluarga Ewings. Mereka memiliki perusahaan minyak independen 

Ewing Oil, beserta lahan peternakan Southfork. Sinetron ini awalnya berfokus pada 

pernikahan Bobby Ewing dan Pamela Barnes, yang keluarganya saling bermusuhan. 

Konflik dalam sinetron ini pun meluas hingga kepada keluarga Ewing yang lain, seperti 

Ray Krebbs, Bobby Ewing, Pamela Barnes Ewing, Miss Ellie Ewing, Jock Ewing, 

Lucy Ewing, J. R. Ewing and Sue Ellen Ewing (Sumber: 

http://www.imdb.com/title/tt0077000/). 

Dengan memasang iklan di sebuah majalah mingguan Belanda, Ien Ang meminta 

khalayak yang mengonsumsi sinetron Dallas mengirimkannya pesan mengenai 

pandangan mereka atas sinetron tersebut. Dari surat-surat inilah terlihat jelas bahwa 

karakter Sue Ellen menonjol sebagai karakter yang melibatkan banyak khalayak 

perempuan secara emosional. Bahkan, salah satu respondennya menulis pesan : saya 

bisa duduk dengan sangat bahagia dan terpesona menyaksikan seseorang seperti Sue 

Ellen. Ia dapat mempengaruhi penonton perempuan dengan masalah-masalah yang ia 

hadapi, dan adabnya dalam berkomunikasi membuat saya ingin menjadi seperti 

dirinya (Ang, 1996:73). 



Dalam survey yang dilakukan oleh Ien Ang kepadakhalayak wanita berusia 15 – 

39 tahun, Sue Ellen adalah tokoh heroine wanita terfavorit di dalam sinetron Dallas 

dengan hasil survey 21,7 %. Padahal, tokoh Sue Ellen sangat berbeda dengan tokoh 

heroine di sinetron Amerika Serikat lainnya selama tahun 1980-an seperti Maddie 

Hayes dalam Moonlightning dan Christine Cagney dalam Cagney & Lacey. Madie dan 

Cagney dikenal sebagai tokoh yang menolak objektifikasi seksual oleh rekan kerja 

prianya, menentang paksa hierarki laki-laki di tempat kerja, dan selalu berjuang baik 

untuk mendapatkan rasa hormat maupun cinta dalam kehidupan sehari-harinya. 

Sedangkan, Sue Ellen adalah tokoh heroineyang seakan tunduk pada JR Ewing 

suaminya yang tidak bermoral, terobsesi pada kekuasaan, selalu ia benci karena tidak 

pernah setia, namun dirinya seakan tunduk dan tidak punya kekuasaan untuk pergi dari 

suaminya. Kehidupan Sue Ellen didominasi oleh frustasi, penderitaan terus menerus, 

dan tampak seperti representasi negatif dari sosok seorang wanita (Ang, 1996:72-73). 

Lalu apa yang menyebabkan khalayak wanita di Benua Eropa yakni Belanda yang 

mengonsumsi sinetron Dallas menyukai tokoh Sue Ellen, ketika pada saat yang sama 

mereka melihat tokoh tersebut sebagai representasi negatif seorang wanita? Padahal, 

Belanda adalah salah satu negara maju di Benua Eropa yang penduduk perempuannya 

memiliki latar belakang pendidikan, ekonomi dan pekerjaan yang cukup layak. 

Sehingga khalayak wanita pada masa itu cenderung telah mendapatkan pengaruh dari 

banyaknya pengetahuan mengenai kesetaraan gender, dan seharusnya mereka lebih 

mengaggumi sosok seorang wanita representatif seperti tokoh heroine Cagney dan 

Maddie yang memiliki karakteristik wanita yang selalu berjuang untuk kebaikan 



dirinya sendiri. Ternyata, arti khusus bagi sejumlah besar khalayak wanita tersebut 

adalah daya tarik kehidupan tragis Sue Ellen yang diidentifikasikan sebagai persona 

melodramatis dalam sebuah tayangan fiksi. 

Bukan maksud Ien Ang untuk melakukan pemeriksaan sosiologis mengenai 

segmen khalayak yang manakah yang tertarik pada karakter seperti Sue Ellen dan 

tayangan fiksi. Sebaliknya Ien Ang menggunakan tokoh tersebut untuk mengeksplorasi 

sejauh mana perilaku khalayak khususnya wanita dalam mengonsumsi media, untuk 

melihat hal apakah yang mempengaruhi cara khalayak memposisikan dirinya sebagai 

penerima pesan yang mereka konsumsi. Yakni dengan melihat lebih dalam kondisi 

sosial individu yang mengonsumsi media untuk mengetahui hal-hal tersebut. Dalam 

konteks ketertarikan pada tokoh tersebut, Ien Ang melihat bahwa sumber identifikasi 

para khalayak wanita ialah dengan mengambil fantasi serta khayalan, membuat mereka 

menyerah pada sebuah imajinasi melodramatis. Faktor melodramatis inilah yang 

berperan penting ketika para khalayak wanita menerima pesan, sehingga latar belakang 

sosial dan budaya mereka tidak mempengaruhi cara mereka memaknai konten sinetron 

Dallas khususnya pada tokoh Sue Ellen (Ang, 1996:74). 

Dari hasil studi Ien Ang tersebut, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa latar 

belakang sosial dan budaya seorang individu seperti usia, pekerjaan, status perkawinan, 

orang tua, ras, jenis kelamin, lingkungan, latar belakang pendidikan, dan hal lainnya 

memberikan keberagaman pemaknaan pada masing-masing orang. Dalam penelitian 

ini, ditemukan bahwa latar belakang sosial dan budaya informan1, 2, 3, & 6 tidak 

mempengaruhi mereka dalam memaknai konten sebuah media, dikarenakan faktor-



faktor lain cenderung lebih berperan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pada 

informan 4 & 5, pemaknaan mereka atas konten sebuah media dipengaruhi oleh latar 

belakang masing-masing individu. 

Informan 1 dengan latar belakang sebagai bendahara di Tim Sukses Anies 

Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin, ternyata tidak 

mempengaruhi resepsinya dalam memaknai konten Vice Indonesia yang berjudul Vice 

Asks: What Was The Most Important Issue For You This Election?”. Informan 4, 5 & 

6 yang berbeda latar belakang dengan informan 1, justru memberikan pemaknaan 

bahwa konten tersebut cenderung memihak terhadap Ahok sebagai calon kepala daerah 

yang menjadi lawan Anies Baswedan. Hal ini dikarenakan, narasumber di dalam 

konten yang faktanya secara kuantitas lebih banyak memilih Ahok sebagai kepala 

daerah pada pemilihan yang lalu dengan alasan yang dapat diukur.  

Namun, informan 1 dengan latar belakang tersebut justru memiliki pemaknaan 

yang berbeda dengan ketiga informan tersebut. Menurutnya, hal ini adalah 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 kubunya disudutkan 

oleh konten Vice Indonesia. Ia juga tidak melihat konten ini sebagai faktor yang 

mempengaruhi kubunya secara negatif. 

Bahkan, ia juga beranggapan bahwa kata-kata “Cina” dan “saya najis dukung 

Cina” di konten tersebut seharusnya dilakukan penyensoran. Secara jujur ia 

mengatakan bahwa hal tersebut bukannya menjatuhkan kubu lawannya, namun justru 



dapat menjadi penyebab perpecahan dan konflik dalam masyarakat itu sendiri.  

Menurutnya, ketidaksukaan atau kekecewaan diri sendiri terhadap individu lain bukan 

menjadi sebuah pengecualian untuk menghina personal seseorang. 

Selanjutnya, informan 2 terlahir dari ayah yang merupakan keturunan asli 

Tionghoa. Hal ini membuat dirinya tidak luput dari sosialisasi dengan kerabat maupun 

teman-teman yang berasal dari keturunan Tionghoa. Kesamaannya dengan informan 1, 

meskipun memiliki latar belakang yang sama yakni berasal 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?”.Ia merasa 

bahwa penyensoran tidak perlu dilakukan di dalam konten tersebut yang mengandung 

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

Menurutnya untuk menunjukkan bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang 

memiliki pola pikir ekstrem seperti yang digambarkan oleh Vice Indonesia di konten 

tersebut, yakni bahwa isu agama dan ras adalah topik yang sangat sensitif, seharusnya 

memang tidak perlu dilakukan penyensoran. Jika Vice Indonesia menampilkan sebuah 

realitas dan fakta sesuai dengan apa yang terjadi saat ini, bahwa selama ini banyak 

masyarakat yang tertekan untuk menyuarakan pendapatnya mengenai isu SARA, 

berarti Vice telah melaksanakan fungsi media dengan baik. Informan 2 juga memaknai 

konten ini dalam konteks yang positif, bahwa kehadiran media massa seperti Vice 

Indonesia dapat mewadahi masyarakat yang memiliki pola pikir ekstrem seperti ini. 

Latar belakang sosial dan budaya yang tidak mempengaruhi pemaknaan informan 

terhadap konten Vice Indonesia lainnya juga ditemukan pada informan 3. Informan 3 



adalah satu-satunya informan yang secara rutin mengonsumi Vice Indonesia. Informan 

ini juga hampir tidak pernah mengonsumsi media online lain, Vice Indonesia ia pilih 

sebagai satu-satunya media online yang menurutnya tepat untuk memenuhi 

kebutuhannya akan informasi. Namun, latar belakang dan rutinitasnya tersebut dalam 

mengonsumsi Vice Indonesia secara rutin, ternyata tidak terlihat mempengaruhinya 

dalam memberikan pemaknaan pada konten yang berjudul “Vice Asks: What Was The 

Most Important Issue For You This Election?”. 

Ia adalah individu yang selalu antusias untuk mengonsumsi konten-konten Vice 

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

minoritas adalah isu yang sangat sensitif untuk dibahas dalam sebuah media 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. 

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

Perempuan Berbagi Kisah Nyata Pengalaman Seks Tak Enak”, informan 1 adalah satu-

satunya individu yang latar belakangnya tidak mempengaruhi cara dirinya untuk 

memberikan pemaknaan pada konten tersebut. Informan 1 telah berusia 29 tahun dan 

memiliki banyak jaringan pertemanan yang melatarbelakangi kehidupannya, termasuk 

memiliki beberapa teman perempuan yang menceritakan aktivitas seksual mereka 

kepada dirinya. Namun, ia merasa tidak seharusnya sebuah media massa seperti Vice 

menyajikan kata-kata frontal yang tidak sesuai dengan norma kesopanan di Indonesia 



untuk menjelaskan aktivitas seksual secara terperinci baik dalam konteks pacaran 

maupun pernikahan. 

Latar belakang sosial dan budaya tersebut tidak mempengaruhi cara informan 1, 2 

& 3 memaknai konten Vice Indonesia, yang mana ketiga informan tersebut adalah laki-

laki. Informan 6 sebagai seorang perempuan pun juga memaknai konten Vice 

Indonesia tanpa dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budayanya, seperti ketiga 

informan lain. Ia pun sangat aktif menyuarakan perspektifnya atas pemaknaan yang ia 

lakukan terhadap konten-konten Vice Indonesia.   

Hasil temuan peneliti tersebut dan yang akan dibahas selanjutnya, memperkuat 

kritik Ien Ang dalam buku Living Room Wars: Rethinking Media Audiences for 

Postmodern World. Ien Ang mengkritik kecenderungan bahwa peneliti khalayak media 

pesimis terhadap aktivitas perempuan dalam mengonsumsi media dan melihat 

perempuan sebagai korban pasif dari media yang tidak dapat dielakkan.  Untuk 

menunjukkan bahwa makna selalu relatif terhadap konstruksi tertentu dalam konteks 

tertentu, penelitian dapat mengkaji fokus terhadap bagaimana aktivitas setiap individu 

baik laki-laki maupun perempuan dalam mengonsumsi media. Namun, Ien Ang 

menentang penelitian yang terus menerus menekankan pada pengalaman wanita, 

budaya wanita, konsumsi media wanita, seolah-olah ini adalah entitas mandiri, tidak 

peduli seberapa terdiferensiasinya hal ini secara internal (Ang, 1996:98).  

Memiliki kesamaan dengan informan 2, informan 6 yang merupakan seorang 

wanita, tumbuh dan berkembang di lingkungan yang mengharuskannya berosialisasi 

dengan teman-teman yang berasal dari etnis Tionghoa. Sebagai kaum minoritas, 



teman-teman informan merasa lebih sulit untuk mencari relasi. Bahkan, timbul 

perasaan segan jika mereka akan bersosialisasi dengan kaum mayoritas, karena takut 

akan penolakan. Namun, latar belakang tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap 

pemaknaannya pada konten yang berjudul “Vice Asks: What Was The Most Important 

Issue For You This Election?”. 

Informan merasa bahwa Vice Indonesia melakukan langkah yang tepat untuk tidak 

melakukan penyensoran pada konten ini. Kenyataannya, menurut informan 6 bahwa 

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. 

Dengan temuan tersebut, peneliti turut serta memperkuat kritikan Ien Ang. 

Bahwasanya, perempuan juga melakukan aktivitas konsumsi media secara aktif dan 

pemaknaan itu sendiri muncul secara relatif atas berbagai konstruksi dalam berbagai 

konteks. Seperti penelitian ini yang berfokus pada bagaimana aktivitas setiap individu 

baik laki-laki maupun perempuan dalam mengonsumsi media, dan apa yang 

melatarbelakangi pemaknaan masing-masing orang tersebut. 



Untuk semakin memperkuat kritikan Ien Ang tersebut, berikut adalah temuan 

penelitian yang menjelaskan bahwa informan 4 & 5 sebagai perempuan juga turut aktif 

dalam memberikan pemaknaan terhadap konten-konten Vice Indonesia. Temuan 

peneliti atas informan 4 & 5 selanjutnya, turut menjelaskan bahwa pemaknaan kedua 

informan mendapatkan pengaruh dari latar belakang sosial dan budaya masing-masing. 

Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perdagangan, informan 4 menjalin 

hubungan kerja dengan PNS lain yang menurut perspektifnya lebih dewasa dan 

memiliki pola pikir yang cenderung konvensional. Hal ini membuat informan 4 secara 

sadar mengakui, bahwa perspektifnya sendiri banyak mendapatkan pengaruh dari hal 

tersebut. Rekan kerjanya bahkan terlibat konflik dikarenakan isu-isu yang berkembang 

dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin. 

Sehingga, latar belakang sosial dan budaya dari informan 4 tersebut 

mempengaruhi pemaknaanyapada 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. 

Konten ini berpeluang sangat besar untuk memprovokasi, sehingga informan 4 merasa 

akan lebih baik jikakonten ini tidak dipublikasikan.  

Selanjutnya, informan 5 yang adalah seorang Bank Manager yang membuatnya 

sering bersosialisasi dengan nasabah yang mayoritas berasal dari etnis Tionghoa. Latar 

belakang inilah yang mempengaruhi proses pemaknaannya terhadap konten tersebut. 

Rasa empati yang sangat besar dimiliki oleh informan 5 terhadap isu yang menyerang 

etnis tionghoa pada Pilkada DKI 2017 lalu, mendasari pendapatnya agar Vice 



Indonesia melakukan penyensoran pada konten tersebut dikarenakan banyaknya akibat 

yang dapat terjadi ditengah kondisi politik yang saat ini kurang kondusif. Kata-kata 

yang kental dengan nuansa rasis menurutnya harus dihilangkan, dikarenakan ia sering 

melakukan percakapan dengan nasabahnya yang mulai memandang sebelah mata kaum 

mayoritas. 

Latar belakang sosial dan budaya dari informan 4 kembali mempengaruhi 

pemaknaannya pada 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. Sehingga, 

mendeskripsikan secara terperinci mengenai aktivitas seksual dalam konteks pacaran 

di sebuah media massabukan sesuatu yang harus dibahas dan dipublikasikan di media 

massa.Meskipun Vice Indonesia ingin menunjukkan realitas yang ada, menurutnya apa 

yang dilakukan Vice sudah melalui batasan-batasan atau norma-norma di Indonesia. Ia 

berpendapat bahwa, masih banyak contoh media lain yang bisa menggunakan etika 

jurnalisme yang baik untuk sebuah artikel di media massa dalam konteks pernikahan 

tentunya. 

Sedangkan menurut pengalaman informan 5, 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. Sehingga, menurutnya ini adalah sebuah hal yang 

tidak lazim dilakukan oleh sebuah institusi media massa di Negara Indonesia. 

Masih dalam konten yang sama, informan 6 memang tidak memiliki pengalaman 

apapun yang berkaitan dengan aktivitas seksual dan masih terbilang muda untuk 

menghadapi hal ini. Walaupun, 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, khususnya 

dalam konteks pacaran. 

Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa latar belakang sosial dan budaya tersebut 

tidak mempengaruhi cara seseorang memaknai konten sebuah media, dikarenakan 

faktor-faktor lain cenderung lebih berperan. Namun di beberapa kasus lain, latar 

belakang sosial dan budaya cenderung mempengaruhi cara seseorang memaknai 

konten sebuah media. 

Dalam beberapa kasus di studi Ien Ang ditemukan bahwa latar belakang sosial dan 

budaya tersebut tidak mempengaruhi cara seseorang memaknai konten sebuah media. 

Hal ini dikarenakan ada faktor lain yang cenderung lebih berperan untuk 

mempengaruhi cara mereka memaknai konten sinetron Dallas khususnya pada tokoh 

Sue Ellen, yakni faktor melodramatis. Sedangkan pada penelitian ini, perspektif 

individu mengenai fungsi media adalah faktor yang berperan penting untuk 

mempengaruhi informan 1, 2, 3 & 6 dalam memaknai konten “Vice Asks: What Was 

The Most Important Issue For You This Election?”. Sehingga latar belakang sosial dan 



budaya keempat informan tersebut tidak mempengaruhi cara mereka memaknai 

konten, namun faktor yang cenderung berperan adalah perspektif masing-masing 

individu mengenai fungsi media meskipun dengan alasan yang berbeda-beda.  Temuan 

penelitian ini berbeda dengan temuan pada studi Ien Ang, dikarenakan informan 4 & 5 

yang pemaknaannya masih mendapatkan pengaruh dari latar belakang sosial dan 

budayanya. 

Informan 1, 2 & 6 memiliki perspektif bahwa Vice Indonesia telah menjalankan 

salah satu fungsi media dengan baik, yakni menyajikan informasi berdasarkan realitas 

yang ada. Meskipun menurut informan 1, ada salah satu fungsi media yang tidak Vice 

jalankan dengan baik yakni penyensoran untuk beberapa kata-kata di konten tersebut 

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

Kisah Nyata Pengalaman Seks Tak Enak”. Untuk hal ini, informan 3 juga memiliki 

perspektif yang sama bahwa Vice tidak menjalankan salah satu fungsi media dengan 

baik, yakni penyensoran. 

Sebagai perempuan, informan 4, 5 & 6 juga turut aktif dalam memberikan 

pemaknaan atas konten “Problem ‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi Kisah 

Nyata Pengalaman Seks Tak Enak”. Hasil temuan penelitian mendukung kritikan Ien 

Ang, bahwa perempuan tidak pasif dan tidak membentuk entitas mandiri dalam 

melakukan aktivitas pemaknaan atas konten tersebut.  

 

4.5. Posisi informan dalam mengonsumsi konten Vice Indonesia 



Pada bab sebelumnya peneliti telah menjelaskan temuan penelitian bahwa dalam 

melakukan proses pemaknaan, baik pemaknaan dominan, ragam pemaknaan di dalam 

maupun di luar teks bacaan konten Vice Indonesia, keenam informan secara langsung 

maupun tidak memberikan penilaian terhadap konten-konten tersebut. Untuk 

menjelaskan hal ini, peneliti akan mengaitkan temuan penelitian dengan Teori Analisis 

Resepsi oleh Ien Ang.  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Ien Ang menggambarkan secara 

terperinci analisis resepsi yang ia lakukan terhadap masyarakat di negara Belanda yang 

menonton sinetron Dallas, dalam bukunya yang berjudul Watching Dallas (Ang, 1985). 

Untuk memulai studinya, Ang memasang iklan pada sebuah majalah perempuan 

Belanda: “Saya suka menonton sinetron Dallas. Namun, seringkali saya mendapat 

reaksi-reaksi ganjil. Dapatkah anda menceritakan kepada saya pendapat anda mengenai 

sinetron tersebut?Apakah anda suka atau tidak, serta mengapa?”Merujuk dari iklan 

tersebut, Ien Ang mendapatkan 42 surat. Dari pendapat ke-42 individu yang mengirim 

surat kepadanya, Ien Ang menginterpelasi mereka sebagai khalayak media ke dalam 

posisi tertentu, yakni Dallas lovers, The Ironical Viewing Attitude, dan Dallas haters, 

(During, 1994: 403). 

Ideologi Budaya Massa mengartikulasikan pandangan, bahwa budaya popular 

merupakan hasil produksi komoditas kapitalis dan oleh karenanya tunduk pada hukum-

hukum ekonomi pasar kapitalis. Hasilnya adalah sirkulasi yang terus menerus terjadi 

pada komoditas yang diturunkan, yang signifikansinya hanya akan menguntungkan 



produsennya.Ideologi budaya massa sebagaimana wacana ideologi lainnya berfungsi 

menginterpelasi individu ke dalam posisi subjek tertentu: 

 Dallas Lovers 

Posisi ini menempatkan khalayak yang benar-benar menyukai tayangan Dallas. 

Dalam kategori ini penonton diidentifikasikan sebagai seorang yang “tertipu” oleh 

budaya massa. Penonton yang benar-benar menyukai tayangan ini dipengaruhi oleh 

ideologi populisme, dimana mereka mempertahankan dirinya dengan alasan bahwa 

mereka berhak menikmati tayangan apapun sesuai dengan keinginan mereka. Ien Ang 

mengngkapkan bahwa inti dari ideologi populis adalah bahwa selera seseorang 

mempunyai nilai yang sama dengan selera orang lain. Ideologi ini yang memiliki 

kecenderungan untuk menjadi ideologi paling ideal sebagai alasan kesenangan 

seseorang terhadap sinetron Dallas. Khalayak melakukan internalisasi ideologi tersebut 

dengan mengakui bahaya yang dapat ditimbulkan dari sinetron Dallas, namun mereka 

menyatakan kemampuan untuk mengatasinya agar bisa memperoleh kesenangan dari 

sinetron Dallas (During, 1994: 403). 

Hal yang dikemukakan Ien Ang dalam teori tersebut sejalan dengan yang peneliti 

temukan dalam penelitian ini. Informan 2 dan informan 3 mengetahui bahaya dibalik 

tidak dilakukannya penyensoran dalam konten-konten Vice Indonesia seperti yang 

didiskusikan oleh informan lain. Namun mereka memiliki kecenderungan untuk 

menikmati konten-konten yang dipublikasikan oleh Vice, khususnya untuk dua konten 

yang menjadi fokus penelitian ini. Meskipun untuk konten-konten yang menyinggung 



isu SARA, informan 3 merasa Vice Indonesia tetap harus melakukan kontrol berupa 

penyensoran. Hal ini dikarenakan isu tersebut adalah salah satu yang menyebabkan 

konflik sesama masyarakat Indonesia. 

Kecenderungan kedua informan ini dalam menyukai konten-konten Vice Indonesia 

juga didasarioleh argumentasi yang kuat. Mereka merasa bahwa Vice Indonesia 

menggambarkan realitas yang sesungguhnya dari fakta-fakta yang terjadi, sebagaimana 

fungsi media yang selama ini menurut kedua informan tersebut sering dilupakan. Lalu, 

mereka juga merasa Vice Indonesia dapat 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. 

 

 The Ironical Viewing Attitude 

Tidak semua khalayakmembenci konten-konten yang disajikan media, seperti 

sinetron Dallas. Dalam studinya, Ien Ang menemukan sebuah kontradiksi yang dialami 

oleh beberapa khalayak yang beranggapan bahwa tayangan sinetron Dallas buruk. 

Khalayak-khalayak tersebut mengetahui bahwa apa yang mereka konsumsi adalah 

“tayangan sampah”, namun mereka menganggap pengalaman tersebut adalah hal yang 

menyenangkan bagi mereka. Ien Ang menginterpelasi mereka dalam posisi The 

Ironical Viewing Attitude, yakni bagi khalayak “ironis” yang menikmati proses 

mengonsumsisinetron Dallas meskipun mereka beranggapan bahwa tayangan ini hanya 



meraup keuntungan sebesar-besarnya atau yang biasa disebut dengan ideologi budaya 

massa (ideology of mass culture). Budaya massa itu sendiri mereka anggap sebagai 

sesuatu yang buruk, sehingga khayalak akan mengesampingkan ideologi budaya massa 

mereka dan lebih mementingkan kesenangan mereka dalam menonton sebuah acara 

(During, 1994: 403). 

Hal ini yang kemudian dianalisa oleh peneliti bahwa informan 5 dan informan 6 

berada di posisi The Ironical Viewing Attitude. Hampir memiliki pendapat yang sama 

dengan informan 2 dan 3, informan 6 juga memaknai Vice Indonesia sebagai media 

massa yang mewadahi beberapa golongan masyarakat yang selama ini hak untuk 

bersuaranya diredam. 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. 

Sedangkan ideologi budaya massa (ideology of mass culture) dalam kaitannya 

dengan penelitian ini adalah ideologi tersebut berpandangan bahwa budaya pop 

merupakan produk dari kapitalitas dimana mereka meraup keuntungan bagi para 

produsernya. Informan 5 dan informan 6 merasa bahwa konten-konten Vice Indonesia 

tidak dilakukan penyensoran dikarenakan agenda-agenda komersialitas dibalik hal 

tersebut. Informan 5 merasa bahwa ketika editor Vice Indonesia menyetujui konten-

konten tersebut untuk dipublikasikan, Vice memang memiliki agenda tersendiri dibalik 

hal tersebut yang bukan menjadi kapasitas khalayak untuk menebaknya. Sedangkan, 

unsur komersialitas dari konten Vice Indonesia terlihat dari gaya pembahasaan konten-

konten yang disajikan agar menarik segmentasi pembaca remaja.  

 



 

 Dallas haters 

Surat-surat yang ditujukan kepada Ien Ang, salah satunya dari khalayak-khalayak 

yang membenci sinetron Dallas. Khalayak-khalayak tersebut banyak yang memberikan 

hujatan kepada Dallas dengan istilah-istilah negatif seperti; worthless, rubbish, a stupid 

serial, the biggest nonsense, annoying, ridiculous, dan lain sebagainya. Pada kategori 

ini, khalayak juga beranggapan bahwa ini adalah tayangan komersial, sebuah tayangan 

itu hanyalah demi meraup keuntungan besar bagi produser, karena ini adalah produk 

dari budaya massa. Untuk meningkatkan jumlah penonton, banyak hal yang 

ditonjolkan seperti; seks, kecantikan, harta, kekerasan, dan lainnya (During, 1994: 

403). 

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. 



Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa peneliti berhasil mengaitkan temuan 

penelitian dengan teori yang dikemukakan oleh Ien Ang, dengan menginterpelasi 

keenam informan dalam posisi-posisi berdasarkan pemaknaan mereka masing-masing 

atas dua konten Vice Indonesia. Yakni, “Vice Asks: What Was The Most Important 

Issue For You This Election?” dan “Problem ‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi 

Kisah Nyata Pengalaman Seks Tak Enak”. Informan 2 & informan 3 diinterpelasi ke 

dalam posisi lovers, informan 5 & informan 6 diinterpelasi ke dalam posisi The Ironical 

Viewing Attitude, sedangkan informan 1 & informan 4 diinterpelasi ke dalam posisi 

haters.  

 

4.6. Perilaku informan dalam mengonsumsi media online 

Hasil temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori dalam pokok bahasan 

ini, membuktikan bahwa keenam informan yang memiliki latar belakang berbeda-beda 

cenderung aktif untuk melakukan pemaknaan dalam kegiatan konsumsi media online 

mereka masing-masing. Teori ini mencoba untuk memahami fakta bahwa orang-orang 

mengkonsumsi serangkaian pesan media yang untuk segala macam alasan, dan efek 

dari pesan yang diberikan tidak mungkin sama untuk semua orang. Mekanisme utama 

dari teori ini adalah kebutuhan masing-masing individu dalam mengonsumsi media. 

Dengan memahami kebutuhan khusus konsumen media, alasan untuk konsumsi media 

menjadi jelas. Efek media tertentu, atau kurangnya efek, juga dapat diklarifikasi 

(Griffin, 2011:357-358). 



Untuk mengaitkan hal-hal tersebut dengan temuan penelitian, pokok bahasan ini 

akan peneliti jelaskan melalui lima bagian : 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. Berikut adalah pembahasannya : 

 

4.6.1. Penggunaan media online untuk pemenuhan kebutuhan tertentu 

Asumsi mendasar teori ini adalah studi mengenai bagaimana media mempengaruhi 

orang-orang harus mempertimbangkan fakta bahwa orang sengaja menggunakan 

media untuk tujuan tertentu. Sebelum asumsi ini ditawarkan, para ahli berpikir bahwa 

khalayak adalah target pasif yang menunggu untuk dihantam pesan media yang akan 

mempengaruhi semua orang dengan cara yang sama. Namun setelah asumsi ini 

ditawarkan, khalayak memutuskan media mana yang ingin mereka gunakan dan efek 

apa yang mereka inginkan untuk dimiliki media.  Teori ini menekankan pilihan media 

pribadi yang dibuat konsumen untuk memenuhi tujuan yang berbeda pada waktu yang 

berbeda (Griffin, 2011:358-359).  

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. 

Temuan peneliti dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa saat ini khalayak telah 

aktif dalam memilih dan menggunakan media massa, khususnya media online. 

Khalayak dapat memutuskan media mana yang ingin mereka gunakan, kemudian 

mereka juga dapat memiliki gagasan mengenai efek apa yang mereka inginkan 

darisebuah media.  Sehingga mereka memilih media tertentu untuk mendapatkan efek 

tertentu pula, seperti informan 1 untuk memenuhi informasi, wawasan, pengetahuan 



serta informasi mengenai peristiwa di Indonesia. Informan 2 untuk menemukan topik 

guna membantu aktivitas komunikai, informan 3 untuk menemukan informasi yang 

sesuai dengan keadaan serta realitas.  

Hampir memiliki kesamaan dengan informan 3, informan 4 menggunakan media 

untuk membantu aktivitas komunikasi namun ia selalu melakukan verifikasi berulang 

kali untuk memastikan ketepatan informasi. Berbeda dengan informan 5, yang 

menggunakan media demi menjawab tuntutan pekerjaan yang mendorongnya untuk 

memiliki wawasan yang luas agar menjadi rekan terbaik bagi nasabah. Terakhir 

informan 6 menganggap media telah menjadi kebutuhan yang harus dikonsumsi rutin 

setiap saat, sehingga ia mencari media yang gaya dan pemberitaannya nyaman untuk 

dikonsumsi. 

4.6.2. Ragam media online yang dikonsumsi informan 

Sama seperti orang-orang yang mengonsumsi makanan untuk memuaskan hasrat 

tertentu, teori ini mengasumsikan bahwa orang memiliki kebutuhan yang mereka cari 

untuk memuaskan melalui penggunaan media. Bahasan iniberkaitan erat dengan 

konsep penggunaan media dan gratifikasi dari media. Hal ini dikarenakan,kunci untuk 

memahami media bukan hanya tergantung pada kebutuhan yang menjadi pertimbangan 

seseorang untuk mencari media yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut sehingga 

memilihnya (Griffin, 2011:358-359). 

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 onlinebukanlah 

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 4 secara 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. 

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa temuan penelitian ini dapat 

memverifikasi asumsi Teori Uses and Gratification, yakni setiap informan 

membuktikan bahwa kebutuhan masing-masing individu yang dapat menjadi kunci 

untuk memahami konsumsi khalayak media. Kebutuhan ini yang menjadi 

pertimbangan seseorang untuk mencari media yang dapat memuaskan kebutuhan 

tersebut sehingga memilihnya, sehingga pilihan media masing-masing informan pun 

berbeda-beda. Informan 1 memilih CNN, Detik, Kompas, Informan 2 memilih hanya 

Detik, dan informan 3 hanya memilih Vice Indonesia. Lalu, informan 4 Detik dan 

Merdeka, informan 5 Detik dan Kompas, serta informan 6 Kompas dan Jakarta Globe. 

 

4.6.3. Aspek-aspek jurnalistik yang belum dipenuhi media online 



Dalam tesis yang berjudul Superioritas Media Online (Persaingan Tujuh Portal 

Berita Online di Indonesia: Sebuah Analisis Uses and Gratifications dan Competitive 

Superiority) oleh Pupung Arifin, digambarkan hasil komparasi menggunakan 

Alexa.com, web yang sejak tahun 1996 melakukan pengumpulan database mengenai 

situs internet di dunia. Hal ini memperlihatkan data-data statistik akan perkiraan jumlah 

pengunjung di 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.  

Hasil tesis tersebut menunjukkan bahwa, audiens masih belum terpuaskan dengan 

apa yang ditawarkan oleh berbagai portal berita online ini. Audiens menuntut lebih dari 

apa yang ditawarkan olehmedia terutama pada etika jurnalisme, tingkat presisi, 

imparsialitas, obyektivitas, dan ragam konten yang ditawarkan. Audiens tidak dengan 

mudah mempercayai apa yang disajikan oleh berbagai portal dan merasa membutuhkan 

sajian yang lebih baik. Terakhir, sifat dan karakteristik internet yang cepat, dinamis, 

dan interaktif ternyata masih belum mampu memenuhi kepuasan dari khalayaknya. 

Sehingga, dibutuhkan inovasi dan perbaikan agar dapat lebih diterima oleh masyarakat. 

Hasil penelitian ini yang kemudian mendasari peneliti untuk kembali melakukan 

analisis perihal pemenuhan kelima aspek tersebut oleh media massa yang rutin 

dikonsumsi masing-masing informan. Informan 1 merasa Detik dan Kompas hanya 

dapat memenuhi aspek tingkat presisi atau ketepatan informasi. Untuk keempat aspek 

lainnya, kedua media massa tersebut belum memenuhinya dengan baik. Untuk CNN, 

informan 1 merasa bahwa tingkat presisi, objektivitas, dan imparsialitas telah 



dilaksanakan dengan baik. Namun, untuk aspek lainnya informan 1 masih menilai hal 

yang sama dengan dua media massa lainnya.  

Hampir serupa dengan informan 1, Informan 2, 4, 5, dan 6 merasa bahwa Detik, 

Kompas dan Merdeka belum memenuhi kelima faktor tersebut dengan baik. Sedangkan 

informan 6 merasa bahwa Jakarta Globe telah menjadi representasi media yang baik 

untuk memenuhi kelima aspek tersebut, hanya saja media massa ini tidak dapat 

dikonsumsi untuk semua kalangan dikarenakan bahasa yang digunakan adalah Bahasa 

Inggris. Dapat diambil kesimpulan bahwa tiga institusi media massa seperti Detik, 

Kompas, dan Merdeka masih belum dapat memenuhi aspek-aspek yang merujuk dari 

tesis penelitian Pupung Arifin tersebut. 

 

4.6.4. Kepemilikan aspek-aspek jurnalistik oleh Vice Indonesia 

Keenam informan telah menjelaskan bagaimana media massa seperti Detik, 

Kompas, dan Merdeka belum dapat memenuhi kepuasan mereka pada lima aspek 

jurnalistik, yakni etika jurnalisme, tingkat presisi, imparisialitas, obyektivitas, dan 

ragam konten yang ditawarkan yang merujuk dari tesis penelitian oleh Pupung Arifin. 

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. 

 

4.6.5. Keterkaitan Vice Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi media 

online 

Salah satu konsep inti dari Teori Uses and Gratifications adalah bahwa pesan media 

yang sama tidak selalu memengaruhi semua orang dengan cara yang sama. Itu karena 

khalayak media terdiri dari orang-orang yang tidak identik satu sama lain. Dalam hal 

efek media, perbedaan itu penting. Keefektifan pengaruh media memberi dukungan 



kuat pada penggunaan & klaim bahwa media mempengaruhi orang yang berbeda 

secara berbeda (Griffin, 2011:360-361).  

Hal ini juga kemudian berpengaruh dengan analisis resepsi yang telah penulis 

lakukan sebelumnya terhadap tiga posisi informan dalam mengonsumsi konten Vice 

Indonesia, yakni lovers, The Ironical Viewing Attitude, dan haters. Mereka yang 

menyukai Vice Indonesia, belum tentu akan mengonsumsi Vice Indonesia secara rutin. 

Sedangkan mereka yang tidak menyukai atau melihat konten Vice dengan ironis, juga 

belum tentu tidak akan mengonsumsi Vice Indonesia sama sekali. Hal ini dikarenakan 

asumsi teori bahwa pesan media yang sama tidak selalu mempengaruhi semua orang 

dengan cara yang sama. Sehingga efek media akan mempengaruhi orang secara 

berbeda-beda. 

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. 

Dapat disimpulkan bahwa meskipun informan 2 menyukai konten-konten Vice 

Indonesia, namun dikarenakan Vice tidak dapat memenuhi kebutuhannya dalam 

mengonsumsi media massa, ia tidak akan mengonsumsi Vice secara rutin. Hal yang 

sama juga dilakukan oleh informan 1 dan 4 yang tidak menyukai konten Vice, serta 

informan 6 yang memandang Vice secara ironis. Namun, informan 5 yang memandang 

Vice secara ironis merasa bahwa ia dapat mengonsumsi Vice ketika ada waktu luang 

dan tidak secara rutin. Berbeda dengan informan 3, yang memang telah mengonsumsi 

Vice Indonesia sejak awal peluncurannya. 

Hasil temuan penelitian mengenai pemaknaan active audience dalam konten Vice 

Indonesia, yang telah dikaitkan dengan teori-teori untuk melakukan analisis resepsi 

yang telah dijelaskan sebelumnya, merujuk pada sebuah kesimpulan yang peneliti 

rangkum menjadi sebuah model konsumsi Vice Indonesia dan media online lainnya 

oleh para informan, seperti berikut : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10 

Model Konsumsi Informan Atas Vice Indonesia dan Media Online Lainnya 

 

 Informan 1 

Ia adalah satu-satunya informan yang latar belakang sosial dan budayanya tidak 

mempengaruhi resepsinya dalam mengonsumsi kedua konten Vice Indonesia. Sebagai 

Bendahara Tim Sukses Anies-Sandi, ia tidak sependapat dengan informan lain yang 

merasa pasangan tersebut disudutkan dalam konten Vice. Menurutnya, Vice berhasil 

memperlihatkan netralitas dalam menyajikan informasi berdasarkan realitas yang ada. 

Ia pun tidak membenarkan keputusan Vice untuk mempublikasikan konten dengan 

unsur seksualitas, meskipun ia memiliki teman wanita yang pernah menceritakan 

pengalaman seksualnya. 



Meskipun informan 1 merasa bahwa Vice Indonesia telah memenuhi aspek 

jurnalisme yang jarang dipenuhi media online lain, yakni objektivitas dan banyaknya 

ragam konten yang ditawarkan, namun hal ini tidak lantas membuatnya akan 

mengonsumsi Vice secara rutin. Bahkan, ia secara terang-terangan mengakui 

ketidaksukaannya pada dua konten Vice Indonesia. Hal ini dikarenakan kebutuhannya 

yang cukup tinggi akan informasi, pengetahuan, dan wawasan ketika akan 

mengonsumsi media online, tidak terpenuhi ketika ia mengonsumsi Vice. Ditambah 

dengan tidak dilakukannya penyensoran, menurutnya sebuah institusi media sebesar 

Vice tidak layak mempublikasikan pendapat yang menghina seseorang secara personal 

dan mempublikasikan unsur seksualitas dengan tatanan bahasa yang terlalu frontal. 

Rasa keingintahuannya yang tinggi terhedap informasi yang terjadi setiap harinya, 

tidak dapat dipenuhi oleh konten-konten Vice Indonesia yang terlalu beragam. 

Ditambah dengan ketidak tertarikannya dengan jenis konten yang ditawarkan Vice, 

membuatnya hanya akan mengonsumsi Vice pertama kali untuk kepentingan penelitian 

ini, dan tidak akan mengonsumsi lagi kedepannya. 

 

 Informan 2 

Ia adalah satu-satunya informan yang merasa bahwa kedua konten tersebut 

membuktikan bahwa Vice telah menjalankan salah satu fungsi media dengan baik, 

yakni menyajikan realitas sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini yang kemudian 

mendasari aktivitas konsumsi dan resepsinya, pada konten dengan unsur SARA latar 



belakang sosial dan budayanya tidak mempengaruhi proses resepsi informan 2. 

Namun, hal tersebut mempengaruhi proses resepsinya pada konten dengan seksualitas. 

Secara garis besar, tampak ketertarikannya pada konten-konten Vice. 

Ketertarikan tersebut tidak lantas membuat ia akan mengonsumsi Vice secara rutin 

kedepannya. Ia menggunakan media online untuk mencari informasi yang sedang 

hangat dibahas, untuk melakukan percakapan sehari-hari dengan orang terdekatnya. 

Sehingga, ia hanya mengonsumsi konten media online sesuai dengan informasi spesifik 

yang ia ingin ketahui melalui lini masa facebook. Menurutnya, Vice Indonesia bukan 

salah satu media dengan informasi spesifik yang ia butuhkan, ingin ia ketahui, maupun 

patut dikonsumsi secara rutin. 

 

 Informan 3 

Ia adalah satu-satunya informan yang mengonsumsi Vice Indonesia secara rutin, 

baik sebelum maupun sesudah proses penelitian resepsi ini. Namun, hal itu tidak 

mempengaruhi proses resepsinya untuk memberi kritikan pada Vice ketika ada hal 

yang tidak sesuai. Dalam konten dengan unsur SARA, informan merasa hal tersebut 

adalah salah satu yang paling sensitif dan dapat memancing konflik sehingga harus 

dilakukan penyensoran. Menurutnya, konsep free speech yang hendak diterapkan Vice 

belum bisa diaplikasikan sepenuhnya di Indonesia. Namun, Vice tetap menjadi satu-

satunya media online yang dikonsumsi informan 3 untuk memenuhi kebutuhannya 



akan informasi yang tidak dibuat-buat, jujur, dan sesuai dengan realitas kehidupan 

sehari-hari masyarakat Indonesia. 

 

 Informan 4 

Ia adalah satu-satunya informan yang latar belakang sosial dan budayanya 

mempengaruhi resepsinya dalam mengonsumsi kedua konten Vice. Responnya dalam 

menanggapi konten Vice dengan unsur SARA, dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya 

yang pernah terlibat konflik atas isu yang berkembang di Pilkada DKI Jakarta kemarin. 

Begitu pun dalam menanggapi konten Vice dengan unsur seksualitas, dipengaruhi oleh 

pengalamannya bahwa hal yang berkaitan dengan hubungan pacaran adalah sesuatu 

yang privasi dan tabu untuk dibicarakan. Kedua hal tersebut adalah pokok utama yang 

melandasi ketidak tertarikannya pada konten-konten Vice Indonesia. Ditambah dengan 

konten yang terlalu panjang, membuatnya hanya akan mengonsumsi Vice pertama kali 

untuk kepentingan penelitian ini, dan tidak akan mengonsumsi lagi kedepannya. 

 

 

 

 Informan 5 

Latar belakang informan 5 yang sering berinteraksi dengan etnis Tionghoa, 

mempengaruhi resepsinya akan pentingnya penyensoran dalam konten Vice dengan 

unsur SARA dan pendapatnya bahwa tidak seharusnya media massa mempublikasikan 



aktivitas seksual dalam konteks pacaran, ternyata tidak membuatnya berhenti untuk 

mengonsumsi Vice. Sajian konten yang beragam dan menghibur, membuatnya akan 

mengonsumsi Vice jika memiliki waktu luang meskipun tidak akan menjadi rutinitas 

tetap. 

 

 Informan 6 

Informan 6 yang juga sering berinteraksi dengan etnis Tionghoa memiliki resepsi 

yang berbeda, bahwa penyensoran tidak perlu dilakukan untuk konten dengan unsur 

SARA karena Vice berhasil mewadahi beberapa golongan masyarakat yang selama ini 

tidak dapat bersuara. Namun menurutnya konten dengan unsur seksualitas bukan hal 

yang harus menjadi prioritas, sehingga diperlukan penyensoran. Gaya bahasa dan 

kaidah jurnalistik Vice yang tidak nyaman dikonsumsi bagi informan 6, tetap 

membuatnya mengikuti akun media sosial Vice. Sehingga, jika ada konten-konten 

yang menarik ia dapat dengan mudah mengunjungi tautan yang tersedia. Namun hal 

ini bukan berarti ia akan mengonsumsi Vice secara rutin. Aspek-aspek yang belum 

dipenuhi institusi media saat ini menurutnya telah dipenuhi oleh media Jakarta Globe, 

dan media tersebut dapat memenuhi kebutuhannya terhadap media online. Yakni, 

media yang memiliki cara pemberitaan dan gaya bahasa yang nyaman untuk 

dikonsumsi secara rutin dan Vice tidak memiliki hal tersebut. 

Dalam buku Living Room Wars: Rethinking Media Audiences for Postmodern 

World dari Ien Ang,salah satu pembahasannya ialah mengenai mengenai perang di 



ruang keluarga. “Perang”ini terjadi ketika seorang suami sampai harus membuat 

istrinya tertidur agar dapat menonton pertandingan bola. Namun, istrinya segera sadar 

dan kembali menonton program favoritnya sehingga sang suami tidak bisa menonton 

sepak bola. Hal ini kemudian mengundang banyak perdebatan dari peneliti resepsi, 

salah satunya mengatakan bahwa “perang” tersebut terjadi bukan dikarenakan faktor 

gender, hanya karena stereotipe bahwa kaum perempuan lebih menyukai sinetron 

dibandingkan pertandingan olahraga. 

Merujuk pada konteks tersebut, peneliti menemukan bahwa informan 

mengonsumsi media tidak hanya untuk mengonsumsi konten yang mereka sukai. 

Namun, mereka akan mengonsumsi media secara rutin jika konten media tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang ingin dipenuhi ketika 

mengonsumsi media. Sang istri tidak ingi menonton sepak bola, dikarenakan dengan 

menontonnya, ia merasa tidak dapat memenuhi kebutuhannya dalam mengonsumsi 

media yakni televisi. 

 

 

 


