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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu Namo Buddhaya. Dan Salam Budi Luhur.  

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang Kepada Yth, 

• Bupati Banyuwangi Bpk. Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si. , selaku keynote 

speaker pada hari ini  

Yang saya hormati,  

• Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc, MM, Selaku Rektor Universitas Budi Luhur Beserta 

jajarannya  

• Dr. Arief Wibowo, M.Kom, selaku Direktur Kemahasiswaan Karir dan Alumni 

beserta jajarannya 

• Dr. Nawiroh Vera., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi 

Luhur beserta jajarannya 

Selamat datang kepada peserta lomba Call for paper, video graphy competition, dan 

photography competition, 

Serta selamat datang dan terimakasih kepada teman-teman panitia Communcation Days 

2019, kakak purna pengurus KMIK UBL yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga, 

dan pikirannya untuk membantu mempersiapkan acara communication days pada tahun ini. 

Sebelumnya, perkenankan saya Febi Ariani selaku Ketua Pelaksana 14th Annual of 

Communication Days 2019, mengucapkan puji sukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini di acara tahunan BEM FIKOM UBL 

yaitu Communication Days 2019 yang ke 14 tahun.  

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Communication Days merupakan acara tahunan dari 

BEM FIKOM UBL, dan acara Terbesar dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi 

Luhur yang berbasis Pendidikan, Penelitian, dan juga hiburan.  

Pada tahun ini, Communication days mengangkat tema Komunikasi Pariwisata dan 

mengusung tema besar  "The Greatest of Indonesia". Bahwa seperti yang kita ketahui, Peta 

industri pariwisata mulai menggeser, memiliki tren baru di dunia traveling yang merebak 

sejak beberapa tahun belakangan.  

Banyak tempat pariwisata yang menarik, namun belum banyak diexplore dan diketahui 

banyak orang, Sehingga melalui Communication Days 2019, Saya berharap mampu  

memberikan informasi lebih luas mengenai pariwisata Indonesia, serta berdikusi bersama 
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mengenai peran media melaksanakan tugasnya dalam  memberikan informasi, dan 

pendidikan. Selain itu juga diharapkan mampu  mengajak generasi milenials memanfaatkan 

media sosial dengan baik untuk memperkenalkan pariwisata Indonesia.  

Tahun ini, Communication Days pertama kalinya mengadakan pengabdian masyarakat 

melalui Mural Tong Sampah yang nantinya akan kami berikan ke kampung bekelir kota 

Tangerang, yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat sekitar kampung bekelir.  

Sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf,  semoga acara ini dapat 

bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan Salam Budi Luhur! 

Wassalamualaikum wr.wb. 

Jakarta, 5 November 2019 

 

Febi Ariani  
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PENGARUH NILAI TUKAR DAN THE FED TERHADAP HARGA SAHAM 

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN EKSPOR 

 

Budi Setiawan 

 

Manajemen, Universitas Bunda Mulia, b.setiawan2323@gmail.com 

 

ABSTRAK: 
 

Perdagangan ekspor merupakan satu dari banyak kegiatan yang memiliki andil 

dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Di Indonesia, ekspor terbagi dua yaitu, 

sektor Migas dan Non-Migas. Industri makanan & minuman merupakan bagian dari 

sektor Non-Migas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fluktuasi harga saham 

perusahaan ekspor khususnya industri makanan & minuman yang diwakili oleh PT. 

Indofood Sukses Makmur Tbk, PT. Mayora Indah Tbk, serta PT. Prasidha Aneka Niaga 

Tbk yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor makro ekonomi, khususnya The Fed 

dan nilai tukar Rupiah yang digunakan sebagai fundamental makro pada penelitian ini. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data harga saham, The Fed, dan 

nilai tukar Rupiah selama masa pemerintahan Joko Widodo dari Januari 2015 hingga 

Desember 2018. Metode penelitian dilakukan dengan regresi data panel. 
 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa The Fed memberikan pengaruh 

positif terhadap harga saham perusahaan ekspor, dan nilai tukar Rupiah memberikan 

pengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan ekspor. Maka dari itu, ketika The 

Fed Rate menurun, Rupiah pun akan cenderung menguat dan harga saham perusahaan 

ekspor dapat mengalami penurunan. Ketika nilai tukar Rupiah mengalami apresiasi, 

maka volume ekspor pun akan turun diiringi dengan turunnya harga saham perusahaan 

ekspor itu sendiri. Sebaliknya, ketika The Fed Rate meningkat, maka Dollar yang 

menjadi alat transaksi perusahaan ekspor akan cenderung menguat terhadap Rupiah 

sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Selanjutnya, harga saham perusahaan 

ekspor juga dapat meningkat ketika nilai tukar Rupiah sedang terdepresiasi. Terjadinya 

depresiasi Rupiah membuat volume ekspor meningkat, dan harga saham pun juga akan 

meningkat. 

 

Kata kunci : makro ekonomi, ekspor, saham, regresi panel 

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

14th Annual of Communication Days 2019 

Universitas Budi Luhur, Jakarta, 05 November 

2019 ISSN No: 

 

ABSTRACT: 
 

Export is one of many activities that have contributed to the growth of the 

Indonesian economy. In Indonesia, exports are divided into two, the oil-gas and non-oil 

gas sectors. The food & beverage industry is part of the non-oil and gas sector. This 

research was conducted to determine the fluctuations in the stock price of export 

companies, especially the food & beverage industry, represented by PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk, PT. Mayora Indah Tbk, and PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk which 

can be caused by several macroeconomic factors, especially the Fed and the Rupiah 

exchange rate, used as macro fundamentals in this research. The data in this research 

is the stock price data, the Fed, and the Rupiah exchange rate during the reign of Joko 

Widodo from January 2015 to December 2018. The research method was carried out by 

panel data regression. 

The results of this research indicate that the Fed has a positive influence on the 

stock price of export companies, and the exchange rate of the Rupiah has a negative 

influence on the stock prices of export companies. Therefore, when the Fed Rate 

decreases, the Rupiah will tend to strengthen and the stock price of export companies 

may decline. And, when the Rupiah exchange rate appreciates, the volume of exports 

will also decline accompanied by the decline in the stock price of the export company 

itself. Conversely, when the Fed Rate increases, the Dollar which becomes a 

transaction tool for export companies will tend to strengthen against the Rupiah, so the 

corporate profits can increase. Furthermore, the stock price of export companies can 

also increase when the Rupiah exchange rate is depreciating. The depreciation of the 

Rupiah has made export volumes increase, and stock prices will also increase. 

 

Keywords:macroeconomics, export, stock, panel regression 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Semua negara di dunia ini memiliki keunikan dan kekayaan sumber daya alam 

masing-masing yang tidak semua negara memiliki sumber daya tersebut. Maka dari itu, 

hampir semua negara membutuhkan peran dan interaksi negara lain untuk memenuhi 

kebutuhan negaranya. Selain itu, kapasitas produksi untuk beberapa komoditi di suatu 

negara memiliki keterbatasan. Tidak hanya dari segi kuantitas, kualitas output yang 

dihasilkan pun terkadang kurang layak untuk dikonsumsi. Hal di atas merupakan 

beberapa faktor pendorong terjadinya ekspor sebagai bentuk interaksi antar negara 

untuk saling memenuhi kebutuhan serta untuk menambah pendapatan negara tersebut. 
 

Selain itu kegiatan ekspor juga dilakukan dalam rangka membina hubungan 

yang harmonis antar negara. Pengutamaan ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan 
sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan 

ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri 
substitusi impor ke industri promosi ekspor (Purba dan Magdalena, 2017). 

 

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2019, 

pada era pemerintahan sekarang, yang dipimpin Ir. Joko Widodo, ekspor tertinggi 

terjadi pada 2018 dengan jumlah US$ 180.012,7 Juta. Sangat banyak perusahaan yang 

melakukan ekspor di berbagai komoditi yang sudah go public. Selain itu di era digital 

ini, telah banyak aplikasi-aplikasi pasar modal berbasis mobile, yang mempermudah 

dan memungkinkan investor membeli produk pasar modal dimana saja dan kapan saja. 

Dengan jumlah ekspor yang bernilai sangat besar tersebut, serta kemudahan dalam 

pembelian produk pasar modal, membuat daya tarik dalam dunia investasi di industri 

ekspor ini meningkat. Salah satu bentuk investasinya adalah saham. Saham dapat 

mencerminkan seutuhnya keadaan makro ekonomi suatu negara (Chong dan Goh, 

1990). 
 

Campa dan Goldberg (2005) menyatakan bahwa apresiasi mata uang di suatu 

negara dapat menyebabkan keuntungan bagi perusahaan importir, namun memberikan 

kerugian bagi perusahaan eksportir. Dalam bukunya, Mankiw (2009) menyebutkan 

bahwa secara teoritis salah satu faktor yang dapat memengaruhi ekspor dan impor suatu 

negara adalah nilai tukar mata uang. Ketika nilai mata uang negara pengekspor 

menurun, maka harga barang di negara pengekspor akan menjadi lebih murah di negara 

pengimpor (Ratana et al, 2012). Dengan demikian, kinerja perusahaan-perusahaan 

ekspor akan turut terpengaruh oleh perubahan nilai tukar. 
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Amerika Serikat merupakan salah satu pusat perdagangan global, dan banyak 

negara menggantungkan perdagangan globalnya dengan Dollar Amerika Serikat. 

Walaupun berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2019, 

transaksi ekspor Indonesia terbesar pada era masa pemerintahan Ir. Joko Widodo terjadi 

ke Republik Rakyat Tiongkok terutama di sektor non-migas, namun Bank Indonesia 

menyatakan bahwa 94% transaksi ekspor justru menggunakan Dollar AS (Kompas.com, 

2019). Sehingga, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS memiliki peranan penting 

dalam ekspor yang dilakukan Indonesia. 
 

Berkaitan dengan Amerika Serikat yang merupakan pusat perdagangan global 

serta penggunaan Dollar AS yang mendominasi transaksi ekspor Indonesia, membuat 

segala kebijakan ekonomi Amerika Serikat punya andil yang cukup besar dalam 

memengaruhi perekonomian negara Indonesia. Salah satu bentuk pengaruhnya adalah 

kenaikan suku bunga The Fed yang dapat membuat Rupiah melemah. Berdasarkan 

pengalaman 10 tahun terakhir, kenaikan The Fed Rate kemungkinannya 80% 

menyebabkan Rupiah melemah, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan(Diah dan 

Wiagustini, 2018). Karena The Fed dapat membuat Rupiah melemah, maka tingkat 

ekspor juga dapat terpengaruh. Sehingga suku bunga The Fed menjadi salah satu faktor 

makro ekonomi yang diperhatikan oleh para investor dan pemerintah. 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, kinerja saham perusahaan-perusahaan ekspor 

dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di suatu negara. Nilai mata uang serta suku 

bunga The Fed dapat memberikan dampak terhadap kinerja ekspor yang akhirnya harga 

saham perusahaan eksportir juga akan berfluktuatif. Peneliti ingin mengetahui lebih 

banyak pengaruh nilai mata uang serta The Fed terhadap harga saham perusahaan 

ekspor diindustri makanan dan minuman, khususnya PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk, PT. Mayora Indah Tbk, serta PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk.Mereka merupakan 3 

perusahaan dengan tingkat ekspor terbesar di industri makanan dan minuman menurut 

SWA di tahun 2017. 

Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan membahas permasalahan-permasalahan yang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 1). Bagaimana pengaruh nilai tukar dan The Fed terhadap 

harga saham perusahaan ekspor di industri makanan dan minuman yang diwakili oleh 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT. Mayora Indah Tbk, serta PT. Prasidha Aneka 

Niaga Tbk.? 2). Apakah nilai tukar dan The Fed memberikan pengaruh yang sama besar 

atau tidak terhadap perubahan harga saham perusahaan ekspor industri makanan & 

minuman yang diwakili oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT. Mayora Indah 

Tbk, serta PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk? 
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Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab semua rumusan masalah yang ada. 

Pertama, untuk meramalkan pengaruh nilai tukar dan The Fed terhadap harga saham 

perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT. Mayora Indah Tbk, serta PT. 

Prasidha Aneka Niaga Tbk. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh yang diberikan nilai tukar dan The Fed sama atau berbeda terhadap harga 

saham perusahaan ekspor industri makanan & minuman yang diwakili PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk, PT. Mayora Indah Tbk, serta PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Landasan Teori 
 

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka 

panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, 

baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public, authorities, maupun perusahaan swasta 

(Husnan, 2001). Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2011), saham merupakan salah 

satu instrumen keuangan jangka panjang yang diperdagangkan di pasar modal. Menurut 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, menjelaskan bahwa saham 

ialah surat berharga sebagai bukti kepemilikan individu/institusi atas suatu aset dalam 

suatu perusahaan. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika 

memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen 

investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat 

keuntungan yang menarik (idx.co.id). 
 

Harga saham merupakan cerminan dari kegiatan pasar modal secara umum. 

Peningkatan harga saham menunjukkan kondisi pasar modal sedang bullish, sebaliknya 

jika menurun menunjukkan kondisi pasar modal sedang bearish(Ulandari, 2017). Harga 

saham selalu mengalami fluktuatif naik maupun turun. Hal tersebut terjadi dikarenakan 

adanya permintaan (Demand) dan penawaran (Supply) atas saham tersebut (Akbar, 

2018). Dengan kata lain, harga saham terbentuk atas permintaan dan penawaran dari 

saham itu sendiri.Penelitian ini akan terfokus pada harga saham perusahaan ekspor 

industri makanan dan minuman. Berkaitan dengan hal tersebut, aktivitas serta transaksi 

ekspor Indonesia ditunjang oleh Dollar AS, maka fundamental makro yang digunakan 

oleh penelitian ini adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS serta The Fed. 
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Menurut Mishkin (2011) nilai tukar atau kurs adalah harga dari mata uang suatu 

negara dalam harga mata uang dengan negara lainnya. Nilai tukar juga dapat 

berfluktuatif. Apresiasi dan depresiasi akan terjadi apabila negara menganut kebijakan 

nilai tukar mengambang (freefloating exchange rate) sehingga nilai tukar akan 

ditentukan oleh mekanisme pasar (Kuncoro, 2001). Selain itu, Mankiw (2003) 

menjelaskan korelasi antara nilai tukar dengan volume perdagangan internasional 

menggunakan Model Mundell Fleming. Model ini menunjukkan bahwa depresiasi atau 

apresiasi nilai mata uang akan mengakibatkan perubahan terhadap ekspor maupun 

impor. Jika kurs mengalami depresiasi, yaitu nilai mata uang dalam negeri secara relatif 

terhadap mata uang asing menurun, volume ekspor akan menaik. Sebaliknya ketika 

terjadi apresiasi, maka volume ekspor akan relatif menurun. 
 

Selain berpengaruh pada ekspor, nilai tukar juga dapat memengaruhi harga saham, 
seperti yang dinyatakan Graham dan Harvey (2001). Hasil penelitian mereka 
menemukan bahwa nilai tukar mata uang merupakan salah satu variabel makro ekonomi 
yang paling dipercaya dapat memengaruhi dan menjelaskan fluktuasi harga saham di 
pasar saham. Fluktuasi tersebut memberikan dampak yang berbeda-beda misalnya, 
perusahaan yang berorientasi impor, depresiasi kurs rupiah terhadap dollar AS yang 
tajam akan berdampak negatif terhadap harga saham perusahaan. Sementara itu, 
perusahaan yang berorientasi ekspor akan menerima dampak positif dari depresiasi kurs 
rupiah terhadap dollar AS. Ini berarti harga saham yang terkena dampak negatif akan 
mengalami penurunan di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan perusahaan yang 
terkena dampak positif akan mengalami kenaikan harga saham. Selanjutnya, Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG) juga akan terkena dampak negatif atau positif 
tergantung pada kelompok yang dominan dampaknya. 

 

Menurut Mankiw (2008:176), badan keuangan yang bertanggung jawab dalam 

mengatur perbankan dan mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian Amerika 

adalah Federal Reserve (Bank Sentral AS) yang sering disingkat dengan The Fed. Bank 

sentral AS juga mengeluarkan suku bunga yang biasa disebut dengan The Fed Rate. 

Menurut Idah dan Misgiyanti (2009), The Fed tidak hanya dapat memengaruhi suku 

bunga dan aktifitas ekonomi, tetapi The Fed juga dapat memengaruhi harga saham. 

Ketika The Fed meningkatkan suku bunga maka banyak uang yang terserap sehingga 

jumlah uang beredar berkurang, hal itu disebabkan karena suku bunga yang lebih tinggi. 

Berarti tabungan akan memberikan pengembalian yang lebih tinggi dari biasanya, hal 

ini membuat para investor memilih menyetorkan uangnya dalam bentuk tabungan di 

AS, sehingga permintaan dollar AS akan meningkat, dan membuat dollar AS itu sendiri 

menguat. 

 

  

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

14th Annual of Communication Days 2019 

Universitas Budi Luhur, Jakarta, 05 November 

2019 ISSN No: 

Rerangka Pemikiran 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meramalkan pengaruh nilai tukar 

dan The Fed terhadap harga saham perusahaan ekspor khususnya PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk, PT. Mayora Indah Tbk, serta PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk. yang 

merupakan 3 perusahaan dengan tingkat ekspor terbesar di industri makanan dan 

minuman menurut SWA di tahun 2017. Lebih jelasnya rerangka pemikiran penelitian 

ini dapat ditunjukkan pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Rerangka Pemikiran 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

METODE PENELITIAN 
 

Jenis dan Sumber Data 

Perusahaan ekspor pada penelitian ini adalah perusahaan ekspor yang berada 

pada industri makanan & minuman. Sampel perusahaan ekspor pada penelitian ini 
adalah 3 perusahaan dengan tingkat ekspor terbesar di industri makanan dan minuman 

menurut SWA di tahun 2017. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk, PT. Mayora Indah Tbk, serta PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data yang sudah dipublikasikan dan 
dapat diakses secara umum. Jenis datanya merupakan data panel yang merupakan 

kombinasi dari data time series dan cross-section. Rentang waktu (time series) pada 
penelitian ini dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, sedangkan cross-

section penelitian ini dilakukan antar harga saham perusahaan-perusahaan ekspor di 
industri makanan & minuman. 
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Variabel terikat pada penelitian ini merupakan harga saham perusahaan-
perusahaan ekspor di industri makanan & minuman. Kemudian, variabel bebas pada 

penelitian ini merupakan nilai tukar Rupiah terhadap USD dan tingkat The Fed. Data 

pada penelitian ini merupakan data sekunder yang berarti data pada variabel terikat mau 
pun variabel bebas di penelitian ini dapat dikumpulkan dari institusi-institusi yang 

sudah mempublikasikannya seperti dari website IDX, BPS dan Trading Economics. 
Tabel 1 dapat menunjukkan sumber-sumber data untuk masing-masing variabel. 

Tabel 1. Jenis Data, Simbol, Satuan dan Sumber Data 
 

No. Jenis Variabel Simbol Satuan Sumber Data 

1. 

Harga Saham 

Perusahaan- HSPE Nominal IDX 

 Perusahaan Ekspor    

2. Nilai Tukar NTUK Nominal Trading Economics 

3. The Fed TFED Nominal BPS 
 

Sumber: Gabungan beberapa sumber, 2019 

Alat Analisis 

 

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

metode regresi panel. Penelitian ini menggunakan metode regresi panel karena analisis 

akan dilakukan secara rentang waktu (time series) dan cross section. Rentang waktu 

pada penelitian ini dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, sedangkan 

cross-section penelitian ini dilakukan antar harga saham pada perusahaan-perusahaan 

ekspor. 

Secara umum, model persamaan regresi panel yang merupakan gabungan dari data 
time series dan cross section dapat dituliskan sebagai berikut (Nachrowi dan Usman, 
2006) : 

HSPEit = + NTUKit  + TFEDit  + it ……………………… (4.1) 

Keterangan: 

1. =1,2,…,N  

t= 1, 2, …, T 

= intercept (konstanta regresi) 

= slope (kemiringan garis regresi) 
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HSPE = Harga Saham Perusahaan-Perusahaan Ekspor 

NTUK = Nilai Tukar Rupiah terhadap USD 

TFED = Tingkat The FED 

Pada uji regresi panel dilakukan penentuan tiga model utama yaitu Common 
Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model (Gujarati, 2003). 

Pembahasan dengan menggunakan metode regresi panel akan menggunakan salah satu 
model dari tiga model utama. Oleh karena itu untuk memperoleh model panel data yang 
paling tepat, maka perlu dilakukan serangkaian pengujian secara ekonometrika. 

Untuk lebih jelasnya tahapan yang harus dilakukan dengan metode regresi panel 
dapat dilakukan dengan beberapa tahap berikut ini seperti gambar 2. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahap Model Regresi Panel 

Sumber: Gujarati, 2003 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random 

Efect Model (REM). Model ini dipilih berdasarkan uji penentuan model yang telah 
dilakukan yaitu uji Chow dan uji Hausman. Hasil uji regresi panel pada penelitian ini 
dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Uji Regresi Panel 
 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     

C 10943.19 2611.104 4.191022 0.0000 

NTUK? -0.631354 0.116056 -5.440068 0.0000 

TFED? 73806.60 9646.137 7.651415 0.0000 

    
    

R-squared 0.294684 Mean dependent var 71.06879 

Adjusted R-squared 0.284679 S.D. dependent var 696.1503 

S.E. of regression 588.7806 Sum squared resid 

4887942

2 

F-statistic 29.45514 Durbin-Watson stat 0.313090 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Sumber: E-Views, data diolah 2019 

Fundamental makro ekonomi yang terdiri dari nilai tukar dan tingkat bunga acuan 

The Fed dapat digunakan sebagai acuan dalam meramalkan pergerakan harga saham 

pada perusahaan-perusahaan ekspor di industri makanan dan minuman seperti di tabel 

2. Berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 95%, nilai tukar memiliki nilai prob. 0,0000 

dengan koefisien negatif. Kemudian, The Fed memiliki nilai prob. 0,0000 dengan 

koefisien positif. Dengan demikian, nilai tukar dapat memengaruhi secara negatif, 

sedangkan The Fed dapat memengaruhi secara positif terhadap harga saham pada 

perusahaan-perusahaan ekspor di industri makanan dan minuman. 

Temuan yang telah dilakukan oleh Graham dan Harvey (2001) telah sesuai bahwa 

nilai tukar dapat memberikan pengaruh terhadap pergerakan harga saham. Ketika 

perusahaan berorientasi ekspor, maka ketika terjadi depresiasi Rupiah dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan 

Model Mundell Fleming yang terdapat pada penjelasan Mankiw (2003). Jika kurs 

mengalami depresiasi, yaitu nilai mata uang dalam negeri secara relatif terhadap mata  
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uang asing menurun, volume ekspor akan menaik. Sebaliknya ketika terjadi apresiasi, 

maka volume ekspor akan relatif menurun. Dengan demikian ketika Rupiah 

terdepresiasi, maka harga saham perusahaan-perusahaan ekspor makanan dan minuman 

akan naik. Setiawan dan Sundoro (2019) juga mengindikasikan ketika nilai tukar 

Rupiah mengalami pelemahan, maka rerata harga saham akan menguat. Hal tersebut 

terjadi karena investor asing akan tertarik berinvestasi di pasar modal Indonesia. 
 

Selanjutnya menurut Garg dan Chapman (2008), The Fed memengaruhi secara 

positif terhadap harga saham. Hasil temuan mereka menjelaskan bahwa pengaruh antara 

The Fed dan harga saham terjadi karena perubahan The Fed dapat memengaruhi 

pendapatan dan laba perusahaan yang juga akan terikat langsung oleh harga saham 

perusahaan itu sendiri. Transaksi perusahaan ekspor di Indonesia didominasi dengan 

penggunaan Dollar AS. Jadi ketika The Fed Rate meningkat, maka Rupiah pun akan 

berfluktuasi. Diah dan Wiagustini (2018) menyatakan bahwa salah satu dampak 

kenaikan suku bunga AS adalah pelemahan Rupiah. Berdasarkan pengalaman 10 tahun 

terakhir, kenaikan suku bunga Fed Fund Rate kemungkinannya 80% menyebabkan 

Rupiah melemah. Maka dari itu, kurs Rupiah yang melemah membuat laba perusahaan 

ekspor juga akan meningkat, dan akan diikuti dengan meningkatnya harga saham 

perusahaan ekspor itu sendiri. 

Dari tabel 2, nilai F signifikansi sebesar 0,0000 yang artinya gabungan semua 
variabel makro antara lain nilai tukar mau pun variabel eksternal yaitu The Fed dapat 

memengaruhi harga saham pada perusahaan-perusahaan ekspor. Jika dilihat dari 
Adjusted R-Squared, maka semua variabel makro dapat menjelaskan perubahan pada 
harga saham perusahaan-perusahaan ekspor makanan dan minuman sebesar 28,47%. 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Simpulan 

Harga saham perusahaan ekspor di Indonesia yang diwakili oleh PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk, PT. Mayora Indah Tbk, serta PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk 

dapat berfluktuasi. Penyebab fluktuasi tersebut merupakan imbas dari pengaruh The 

Fed dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS. Harga saham perusahaan ekspor akan 

meningkat ketika The Fed Rate meningkat, hal tersebut dikarenakan ketika The Fed 

Rate meningkat, Dollar yang menjadi alat transaksi perusahaan ekspor akan cenderung 

menguat terhadap Rupiah sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Selanjutnya, 

harga saham perusahaan ekspor juga dapat meningkat ketika nilai tukar Rupiah sedang 

terdepresiasi. Terjadinya depresiasi Rupiah membuat volume ekspor meningkat, dan 

harga saham pun juga akan meningkat. 

Sebaliknya, ketika The Fed Rate menurun, Rupiah pun akan cenderung menguat 

dan harga saham perusahaan ekspor dapat mengalami penurunan. Serta, ketika nilai 

tukar Rupiah mengalami apresiasi, volume ekspor pun akan turun diiringi dengan 
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turunnya harga saham perusahaan ekspor itu sendiri. Beberapa penjelasan di atas 

didasari oleh hasil regresi data panel yang didapat melalui penelitian ini. Penelitian ini 

menemukan bahwa, nilai tukar Rupiah memberikan pengaruh secara negatif terhadap 

harga saham perusahaan ekspor, berbeda dengan The Fed yang memberikan pengaruh 

positif terhadap harga saham perusahaan ekspor. 

 

Implikasi 

Perusahaan ekspor harus setiap saat mengamati dan mencermati pergerakan 

tingkat suku bunga The Fed dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh 
Federal Reserve yang sekiranya dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, 

khususnya pada sektor ekspor ini. Mereka dapat memfokuskan pada penjualan 
produknya di pasar luar negeri ketika The Fed cenderung meningkat. Sebaliknya ketika 

adanya indikasi The Fed akan turun, maka perusahaan ekspor dapat 
meningkatkanvolume perdagangannya di tingkat domestik. 

Jika Rupiah sedang terapresiasi, maka perusahaan ekspor lebih baik 
memfokuskan penjualan di pasar domestik agar laba perusahaan terjaga dan harga 

saham dapat stabil. Sebaliknya, ketika Rupiah mengalami depresiasi, para pelaku pasar 
atau investor akan tertarik pada instrumen investasi berbasis Dollar, disaat itu 

perusahaan ekspor dapat berorientasi pada perdagangan ekspor agar mendapat tingkat 
laba yang lebih tinggi, sehingga para investor tersebut tertarik untuk berinvestasi 

diperusahaan ekspor ini, dan permintaan akan saham pun meningkat sehinnga harga 
saham juga akan ikut meningkat. 

 

Namun, meningkatnya The Fed dan terdepresiasinya Rupiah, belum tentu 
meningkatkan harga saham. Hal itu disebabkan karena masih banyak perusahaan ekspor 
yang bahan bakunya masih bergantung pada kegiatan impor, 

  

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

14th Annual of Communication Days 2019 

Universitas Budi Luhur, Jakarta, 05 November 

2019 ISSN No: 

DAFTAR PUSTAKA 

Akbar, K. 2018. Pengaruh Nilai Tukar dan Inflasi Terhadap Harga Saham di Jakarta 

Islamic Index(JII) [Skripsi]. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 

Campa, J. M., dan Goldberg, L. S. 2005. "Exchange Rate Pass-Through into Import 
Prices". The Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 87(4), pages 
679-690, December. 

Chong, C. S., dan Goh, K. L. 1990. “Linkages of Economic Activity, Stock Prices and 

Monetary Policy: The Case of Malaysia”. Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, 
Universiti Malaya. 

Darmadji,  dan  Fakhrudin.  2011.  Pasar  Modal  di  Indonesia,  Edisi  ketiga.  Jakarta: 

Salemba empat. 

Garg, K., dan Chapman, M. 2008. “The Effect of Changes in the Federal Fund Rate on 

Stock Market: A Sector-Wise Analysis”. Undergraduate Economics Review 

Vol.4 Article 2 Illinois Wesleyan University. 
 

Graham,  J,  dan  Harvey,  C.  2001. “The  Theory  and  Practice  Corporate  Finance: 

Evidence from the field”. Journal of Financial Economics, 60, 187-243. 

Gujarati, D. N. 2003. Basic Econometrics 4th edition. New York: Mc Graw Hill. 

Husnan, S. (2001). Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas. Yogyakarta: 
 

UPP AMP YKPN. 

Kuncoro, M. 2001. Manajemen Keuangan Internasional. Yogyakarta: BPFE. 

Mankiw, G. N. 2003. Macroeconomic 5th edition. U.S: Worth Publishers inc. 

…………….... 2008. Teori Makroekonomi. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga. 

……………… 2009. Macroeconomic 7th edition. U.S: Worth Pblishers inc. 
 

Misgiyanti, dan Zuhroh, I. 2009. “Pengaruh Suku Bunga Luar Negeri Federal Reserve 
(The Fed), Nilai Tukar Rupiah/US $ dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008”. Jurnal Ekonomi 
Pembangunan Universitas Muhamadiyah Malang Vol 7 No.1 (22). 

 

  

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

14th Annual of Communication Days 2019 

Universitas Budi Luhur, Jakarta, 05 November 

2019 ISSN No: 

Mishkin, F.S. 2011. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Jakarta: 
Salemba Empat. 

Miyanti, G.A.D.A., dan Wiagustini, L.P. 2018. “Pengaruh Suku Bunga The Fed, Harga 
Minyak, dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Gaungan (IHSG) Di Bursa 

Efek Indonesia”. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (1264-
1265). 

 

Nachrowi, D., dan Usman, H. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika 
untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: LP FE Universitas Indonesia. 

 

Purba, J. H. V, dan Magdalena, A. 2017. “Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Ekspor dan 
Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Jurnal Manajemen 
Universitas Pelita Harapan Vol 12 No.2 (1). 

 

Ratana, D.S., Achsani, N.A. dan Andati, T. 2012. “Dampak Perubahan Nilai Tukar 
Mata Uang Terhadap Ekspor Indonesia”. Jurnal Manajemen dan Agribisnis, Vol 
9 No.3 (154-155). 

 

Setiawan, T., dan Sundoro, H. S. 2019. “How Is the Effect of Inflation to Interest Rate, 
Exchange Rate and Indonesia Composite Index?”. Research Journal of Finance 
and Accounting, Vol 10 No. 10. 

 

Ulandari, S. 2017. Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Di 
Sektor Barang Konsumsi Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 
2012-2016 [Skripsi]. Palembang: UIN Raden Fatah. 

 

www.idx.co.id (Saham - diakses 10 Juni 2019, https://www.idx.co.id/produk/saham/). 
www.kemendag.go.id (Perkembangan Ekspor Sektor Non Migas (Negara Tujuan) 

 

2014-2019 - diakses 4 Juni 2019, https://www.kemendag.go.id/id/economic-
profile/indonesia-export-import/growth-of-non-oil-and-gas-export-destination-
country). 

 

www.kemendag.go.id (Perkembangan Ekspor Non-Migas (Sektor) Periode 2014-2019 - 
 

diakses 4 Juni 2019, https://www.kemendag.go.id/id/economic-
profile/indonesia-export-import/growth-of-non-oil-and-gas-export-sectoral). 

 

www.kompas.com (90 Persen Kegiatan Ekspor Indonesia Masih Gunakan Dollar AS, 

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/11/141637426/90-persenkegiatan-
ekspor-indonesia-masih-gunakan-dollar-as). 

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/
http://www.idx.co.id/
https://www.idx.co.id/produk/saham/
http://www.kemendag.go.id/
http://www.kemendag.go.id/
http://www.kompas.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

 

14th Annual of Communication Days 2019 

Universitas Budi Luhur, Jakarta, 05 November 

2019 ISSN No: 

www.swa.co.id (Aksi TOP 100 Eksportir Taklukkan Pasar Ekspor – diakses 26 Mei 
2019, https://swa.co.id/swa/trends/marketing/aksi-top-100-eksportir-taklukkan-
pasar-ekspor). 

 

BIODATA 

 

Budi Setiawan merupakan penulis artikel ini, dilahirkan di Tangerang pada 

tanggal 7 Desember 2000. Penulis telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas di 

SMA Setia Bhakti Tangerang pada tahun 2018. Saat ini, penulis sedang menempuh 

pendidikan S1 dan menjadi mahasiswa aktif Program Studi Manajemen Universitas 

Bunda Mulia. Selain itu, penulis juga selalu aktif dalam keorganisasian. Sejak SMA, 

penulis telah menjadi pengurus OSIS, dan saat ini penulis juga tergabung dalam 

kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Bunda 

Mulia serta UKM kesehatan & kepedulian sosial. 

  

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/
http://www.swa.co.id/
https://swa.co.id/swa/trends/marketing/aksi-top-100-eksportir-taklukkan-pasar-ekspor
https://swa.co.id/swa/trends/marketing/aksi-top-100-eksportir-taklukkan-pasar-ekspor
https://swa.co.id/swa/trends/marketing/aksi-top-100-eksportir-taklukkan-pasar-ekspor


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

KARYA ILMIAH 

“THE IP (INDONESIAN PORTAL)” SIAP REDAKAN 

ISU KARHUTLA INDONESIA 

Subtema : Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh tim peneliti: 

1. Chelsea Andriany 

2. Novelia Wijayanti 

3. Miletresia 

Asal : Universitas Bunda Mulia Jakarta 

 

 

 

 

 

 

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

DAFTAR ISI 

 

DAFTAR ISI................................................................................................................... 20 

BAB I .............................................................................................................................. 22 

PENDAHULUAN .......................................................................................................... 22 

1.1. Latar Belakang ......................................................................................................... 22 

1.2. Perumusan Masalah ................................................................................................. 24 

1.3. Tujuan Penelitian ..................................................................................................... 24 

1.4. Manfaat Penelitian ................................................................................................... 24 

1.5. Batasan Permasalahan.............................................................................................. 25 

BAB II............................................................................................................................. 26 

KAJIAN TEORI ............................................................................................................. 26 

2.1. Gambaran Umum Berita .......................................................................................... 26 

2.2. Portal Berita Online .................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.3. Teori Framing .......................................................................................................... 27 

2.4. Model Framing Robert N. Entman .......................................................................... 28 

2.5. Kerangka Berpikir.................................................................................................... 31 

BAB III ........................................................................................................................... 32 

METODOLOGI PENELITIAN ..................................................................................... 32 

3.1. Metode Penelitian .................................................................................................... 32 

3.2. Periode dan Lokasi Penelitian ................................................................................. 32 

3.3. Unit Penelitian ......................................................................................................... 33 

3.4. Objek Penelitian ...................................................................................................... 34 

3.5. Subjek Penelitian ..................................................................................................... 34 

3.6. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................................... 34 

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

3.7. Teknik Analisis Data ............................................................................................... 35 

BAB IV ........................................................................................................................... 36 

PEMBAHASAN ............................................................................................................. 36 

4.1. Profil Kompas.com dan The Star ............................................................................. 36 

4.1.1. Kompas.com ......................................................................................................... 36 

4.1.2. The Star ................................................................................................................. 37 

4.2. Hasil Penelitian Analisis Framing Model Robert N.EntmanError! Bookmark not 

defined. 

4.2.1. Analisis Artikel Berita 1 ....................................................................................... 38 

4.2.2. Analisis Artikel Berita 2 ....................................................................................... 41 

4.2.3. Analisis Artikel Berita 3 ....................................................................................... 44 

4.2.4. Analisis Artikel Berita 4 ....................................................................................... 46 

4.2.5. Analisis Artikel Berita 5 ....................................................................................... 48 

4.2.6. Analisis Artikel Berita 6 ....................................................................................... 51 

4.3.  Pembahasan ............................................................................................................ 54 

4.3.1. Kompas.com ......................................................................................................... 54 

4.3.2. The Star ................................................................................................................. 54 

BAB V ............................................................................................................................ 56 

PENUTUP ...................................................................................................................... 56 

5.1. Kesimpulan .............................................................................................................. 56 

5.2. Implikasi Kebijakan ................................................................................................. 56 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 60 

LAMPIRAN.................................................................................................................... 64 

 

 

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Provinsi Riau sebagai penyumbang oksigen terbesar di Indonesia, kebakaran hutan ini 

membawa dampak yang besar bagi Indonesia maupun negara tetangga. Menurut data statistik 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada 2014 di Riau terjadi kebakaran 

hutan seluas 6.301,10 ha dan mengalami peningkatan yang signifikan pada 2015 seluas 

183.808,59 ha. Tak berhenti di tahun tersebut, kebakaran hutan mengalami penurunan di 

2016 menjadi 85.219,51 ha dan juga kembali menurun di 2017 seluas 6.866,09  ha. Tetapi 

pada 2018, kembali peningkatan seluas 37.220,74 ha dan terus meningkat pada 2019 seluas 

49.266,00 ha (SiPongi, KLHK 2019). 

Sedangkan menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik provinsi Riau, kebakaran 

hutan telah terjadi sebanyak 300 kejadian pada 2016 dengan luas area yang terbakar cukup 

besar. Pada 2017 meningkat menjadi 376 kejadian kebakaran hutan dengan luas area yang 

terbakar cukup kecil. Kebakaran hutan terjadi di tiap kabupaten dan kota Provinsi Riau. Tiap 

daerah tiap tahunnya mengalami minimal satu kejadian kebakaran hutan. Peristiwa ini terus 

menerus terjadi (BPS Riau, 2019).  

Musim kemarau menjadi salah satu penyebab dari terjadinya kebakaran hutan ini. 

Meningkatnya titik panas di Riau membuat beberapa kayu kering terbakar dengan sendirinya. 

Selain itu, perusahaan-perusahaan besar juga turut andil dalam kebakaran hutan. Membakar 

area gambut demi memperluas lahan perusahaan, menyulut api sampai ke kebakaran yang 

besar. Lisye Sri Rahayu (2019) melaporkan terdapat lima perusahaan dari Malaysia dan 

Singapura yang menjadi pelaku penyebab kebakaran hutan. Perusahaan tersebut sebelumnya 

pada tahun 2015 juga bertanggung jawab atas kebakaran hutan terbesar di Riau.  

Perusahaan tersebut juga bekerjasama dengan beberapa petani kecil untuk membakar 

area gambut tersebut. Bentuk kerjasama ini menutupi keterlibatan langsung perusahaan 

terhadap kebakaran. 

Kebakaran Hutan di Riau mengakibatkan rusaknya kualitas udara di Riau dan 

sekitarnya. Kualitas udara yang memburuk memicu peningkatan berbagai penyakit. 
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Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau (2015), tercatat bahwa 

selama bencana kabut asap periode 20 Juni - 29 Oktober 2015, proposi terbesar penyakit 

dampak asap adalah IPSA sebesar 83,92%, penyakit kulit 6,07%, penyakit mata 4,83%, 

penyakit asma 3,83%, dan pneumonia sebesar 1,34%. Selain menggangu pernapasan, dilansir 

dari Liputan6.com, partikel asap kebakaran hutan berdampak pada luka pada kornea, 

pandangan yang kabur, hingga iritasi pada mata (Desideria, 2019). 

Dampak kabut asap ini tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia saja.  Hal ini 

mengakibatkan kabut asap akibat bencana KARHUTLA menyebar hingga ke negara tetangga 

yakni Malaysia. Beberapa wilayah di Malaysia tertutupi kabut asap tebal kiriman dari 

Indonesia. Isu tersebut diangkat oleh berbagai media massa Malaysia salah satunya dapat 

dilihat dari portal berita online The Star (The Star). The Star memberitakan isu kabut asap 

yang mewabahi beberapa wilayah di Malaysia disebabkan oleh kabut asap lintas batas atau 

transboundary haze. Sesuai dengan pemberitaan pada 12 September 2019 lalu, terukir tulisan 

bahwa Malaysia telah mengirimkan surat resmi terkait bencana KARHUTLA kepada menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya 1 hari sebelumnya (The Star, 2019). 

Isu KARHUTLA membumbung tinggi di berbagai media massa Indonesia, salah 

satunya Kompas.com, yang melakukan pemberitaan yang berisi tanggapan terkait tindakan 

Malaysia.  Dikutip dari laporan Ihsanuddin dalam Kompas.com, Menteri KLHK Siti Nurbaya 

berencana akan mengirimkan surat protes terkait tudingan penyebab tunggal kabut asap di 

Malaysia pada 11 September.  Pasalnya, laporan Ihsanuddin  menyatakan bahwa Indonesia 

tidak ingin disalahkan sebagai penyebab tunggal. Diungkapkan bahwa pemerintahan 

Indonesia berupaya semaksimal mungkin, memberikan penanganan yang terbaik untuk 

memberantas bencana KARHUTLA salah satunya di wilayah Riau (Ihsanuddin, 2019). 

Sorotan isu KARHUTLA yang dilakukan oleh The Star dan Kompas.com semakin 

memanas. Bahkan mengakibatkan informasi yang diterima pembaca menjadi simpang siur. 

Framing yang dilakukan kedua media tersebut berhasil mempersuasi peneliti. Ketertarikan 

akan pengemasan isu bencana KARHUTLA Riau oleh portal berita tersebut mendorong 

peneliti untuk melakukan analisis framing. Adapun alasan peneliti memilih kedua media 

tersebut berdasarkan pada hasil riset terhadap berbagai media. Kompas.com merupakan 

media online Indonesia yang tidak terdapat campur tangan dari partai politik tertentu. 
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Sedangkan The Star yang merupakan media online Malaysia yang direkomendasikan sebagai 

salah satu yang terbaik di Asia oleh Asosiasi Koran Dunia dan Penerbit Berita (WAN-IFRA) 

pada tahun 2014.   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti  akan mengkaji 

pemberitaan media online Kompas.com dan The Star menggunakan model analisis framing. 

Hal ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari framing yang telah dilakukan oleh kedua media 

tersebut. Atas dasar hal itu, peneliti ingin menuliskan laporan penelitian dengan judul “The 

Indonesian Portal (IP) Siap Redakan Isu Karhutla.” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1.2.1. Bagaimana pembingkaian isu KARHUTLA yang diberitakan portal berita The Star dan 

Kompas.com ?  

1.2.2. Bagaimana implementasi kebijakan yang dapat diberikan berdasarkan hasil 

pembingkaian isu KARHUTLA yang diberitakan portal berita The Star dan Kompas.com ?  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Merujuk pada permasalahan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan 

dari penelitian tersebut yakni:  

1.3.1.  Untuk mengetahui hasil dari pembingkaian isu  KARHUTLA yang diberitakan portal 

berita The Star dan Kompas.com.  

1.3.2. Untuk memberikan implementasi kebijakan terkait hasil pembingkaian isu 

KARHUTLA yang diberikan portal berita The Star dan Kompas.com.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Selain menjawab tujuan dari rumusan masalah yang dibangun, peneliti berharap 

penelitian yang dilakukan mampu memberikan manfaat akademik maupun manfaat praktis.  
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1.4.1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai framing 

pemberitaan yang dilakukan oleh portal berita online. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi untuk penelitian-penelitan masalah serupa di 

masa mendatang. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi Peneliti  

Dengan ditulisnya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan 

kemampuan peneliti dalam memaknai isi pemberitaan dari portal berita online melalui 

analisis framing. 

1.4.2.2. Bagi Pemerintah Indonesia  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan terhadap 

pemerintah Indonesia, khususnya Kabinet Indonesia Maju 2019-2023 dalam 

meredakan isu bencana KARHUTLA yang simpang siur diberitakan berbagai media 

seperti portal berita online. 

1.5. Batasan Permasalahan  

Guna penelitian ini tidak menyimpang dari ranah tujuan yang telah ditetapkan, 

maka peneliti menetapkan batasan untuk permasalahan yang diteliti. Peneliti akan 

fokus pada topik pemberitaan yang hendak dianalisis pada kedua portal berita online 

yakni mengenai isu KARHUTLA Indonesia. Isu KARHUTLA yang diangkat turut 

menyinggung Indonesia dan Malaysia, tidak menuju ranah negara lain. Pemberitaan 

di portal berita online The Star dan Kompas.com hendak dianalisis menggunakan 

model analisis framing. Berita yang akan peneliti ambil sebagai objek penelitian 

merupakan pemberitaan yang diterbitkan dari tanggal 11 September 2019 sampai 

dengan 22 September 2019. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1. Gambaran Umum Berita 

Istilah “news” , berasal dari bahasa inggris yang  berarti “berita”, berasa dari “new” 

(baru) dengan konotasi kepada hal-hal yang baru. Dengan kata lain, semua hal yang baru 

merupakan bahan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain dalam bentuk berita 

atau news (Tamburaka, 2012).  

Berita (news) adalah menu utama sebuah media dan harus ada di sebuah media, mencari 

berita kemudian menyusunnya sesuai unsur unsur berita adalah merupakan tugas utama 

wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers atau media massa. Tidak ada pengertian 

yang konkrit dari pengertian berita.“Berita lebih mudah dikenali daripada diberi batasannya” 

ujar Irving Rasenthall dan Maraton Yarmen (Romli, 2014). Sedangkan, berita menurut Haris 

Sumadiria adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan 

atau penting bagi 23 sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, 

radio, televisi atau media on line internet (Sumadiria, 2005). 

Portal Berita Online 

Definisi berita telah bergeser. Berita bukan lagi peristiwa yang telah berlangsung yang 

dipublikasikan media massa. Tetapi menjadi peristiwa yang sedang berlangsung disiarkan 

media massa. Media massa yang mampu melakukan pemberitaan langsung ini tentu saja 

tidak hanya televisi semata, tapi juga media online (Santana, 2005). Berita yang aktual dan 

berkualitas tentunya juga ditentukan oleh seorang jurnalis yang menjunjung tinggi kode etik 

jurnalistik dan mengedepankan kebenaran suatu berita. 

Jurnalistik online memiliki banyak kelebihan yang memberikan peluang untuk 

menyampaikan berita jauh lebih besar ketimbang media konvensional seperti surat kabar. 

Karakteristik lain dari media ini adalah kecepatannya keseluruhan yang menarik dan 

menakutkan. Jurnalistik online mampu membuat jurnalis menyuguhkan berita terbaru 

sehingga pembaca selalu mengetahui isu apa saja yang sedang hangat. (Craig, 2005). 

Jurnalistik online sebagai proses pengumpulan, penulisan, penyuntingan dan 

penyebarluasan berita secara online di internet. Jurnalistik online (Online Journalism) disebut 
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juga cyber journalism, jurnalistik internet, jurnalistik web (web journalism) merupakan 

generasi baru jurnalistik setelah jurnalistik konvensional (jurnalis cetak, seperti surat kabar) 

dan jurnalistik penyiaran (broadcast journalism, radio dan televisi) (Romli, 2012).  

 

2.3. Teori Framing  

Framing atau pembingkaian merupakan pendekatan yang menjelaskan bagaimana 

realitas dibentuk dan dirancang oleh media. Teori ini merupakan turunan dari teori Agenda 

Setting. Teori Agenda-Setting ditemukan oleh McComb dan Donald L. Shaw sekitar 1968. 

Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk 

memengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu penting karena media 

menganggap isu itu penting juga (Griffin, 2003).  

Stephen W. Littlejohn & Karen Foss (2005) mengutip dari Rogers & Dearing 

mengatakan bahwa fungsi agenda setting merupakan proses linear yang terdiri dari tiga 

bagian. Pertama, agenda media itu sendiri harus disusun oleh awak media. Kedua, agenda 

media dalam beberapa hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik. Ketiga, 

agenda politik yaitu apa yang dipikirkan para pembuat kebijakan politik yang berhubungan 

dengan kebijakan publik atau yang dianggap penting oleh publik. 

Teori ini berkaitan dengan dampak media massa terhadap pengetahuan dan pendapat 

khalayak terhadap suatu isu. Teori ini berintikan bahwa apa yang dianggap penting oleh 

media massa akan dianggap penting pula oleh khalayak. Media massa memberi penekanan 

pada isu-isu tertentu. Penekanan itu mengakibatkan khalayak menganggap bahwa isu yang 

ditekankan oleh media massa tersebut merupakan isu yang penting, menjadi bahan 

pemikiran, dan pembicaraan masyarakat. Jadi, ada keterkaitan antara isu yang ditekankan 

oleh media massa dengan isu yang dipikirkan dan dibicarakan masyarakat (Griffin, 2003). 

Melalui agenda-setting khalayak tidak hanya mempelajari isu-isu yang muncul di 

pemberitaan media massa, tetapi juga mempelajari seberapa penting isu atau topik tersebut 

dengan melihat cara media massa memberi penekanan terhadap isu atau topik tersebut. Hal-

hal yang dipandang penting oleh media akan dianggap penting pula oleh publik sehingga 

menjadi agenda publik. Kalau media massa menganggap suatu isu sangat penting, maka isu 

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

itu akan dianggap sangat penting oleh publik. Demikian juga halnya kalau media 

menganggap suatu isu kurang penting, maka publik pun akan menganggap isu itu kurang 

penting (Maxwell McCombs dan Donald Shaw, dalam Griffin, 2003). 

Dari ketiga sub area tersebut, media melakukan framing untuk menciptakan realitas 

yang menonjol dan dikenal. Mengakibatkan aspek-aspek yang ditonjolkan media lebih 

mudah diingat oleh khalayak. Sedangkan aspek-aspek yang tidak ditonjolkan dan tidak 

ditampilkan menjadi hal yang terlupakan oleh khalayak. Framing adalah sebuah cara media 

dalam menyajikan peristiwa.  

Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan dan menonjolkan aspek tertentu 

dari suatu realitas atau peristiwa. Dalam hal ini media menyeleksi, menghubungkan dan 

menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah diingat oleh khalayak. 

Menurut Eriyanto (2002) menjelaskan bahwa, framing membuat dunia lebih diketahui dan 

dimengerti. Realitas yang kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu. 

Bagi khalayak, penyajian realitas yang demikian, membuat realitas lebih bermakna dan 

dimengerti (Eriyanto  ̧2002:66).  

Framing juga dikatakan sebagai pendekatan dalam mengetahui bagaimana perspektif 

atau cara pandang yang digunakan oleh media ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara 

pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana 

yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut. 

2.4. Model Framing Robert N. Entman 

Robert N. Entman adalah salah satu ahli yang meletakkan dasar bagi analisis framing 

untuk studi isi media, framing digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan 

menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Menurut Entman dalam buku Eriyanto, 

framing dilihat dalam dua dimensi besar, yaitu: 

Seleksi isu dan penonjolan aspek. Seleksi isu adalah proses pemilihan fakta 

berdasarkan asumsi dari wartawan. Terdapat dua kemungkinan dalam seleksi isu yakni apa 

yang dipilih dan apa yang dibuang. Penyeleksian ini nantinya yang membuat tiap media 

berbeda dalam penyajian beritanya. Sedangkan  penonjolan aspek adalah proses yang 

membuat informasi menjadi lebih menarik, sehingga lebih diingat khalayak. Realitas yang 
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disajikan secara menonjol mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan 

mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Entman mengatakan bahwa 

framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang 

digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Berdasarkan pemahaman 

Entman, framing pada dasarnya merujuk kepada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan 

rekomendasi dalam suatu informasi untuk menekankan kerangka berpikir terhadap peristiwa 

yang diinformasikan 

Konsep framing, dalam pandangan Entman, secara konsisten menawarkan sebuah 

cara untuk mengungkap the power of a communication text. Terdapat 4 elemen yang 

dikemukan oleh Entman dalam proses framing, antara lain: define problems, diagnose causes, 

make moral judgement dan treatment recommendation. Elemen ini digunakan wartawan 

dalam membuat sudut berita. 

1. Define Problems (Pendefinisan Masalah) adalah elemen pertama yang dapat 

dilihat mengenai framing, elemen ini merupakan master frame atau bingkai yang paling 

utama dan menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan.  

2. Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) merupakan elemen 

framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa, penyebab 

disini bisa berarti apa (what), tetapi bisa juga siapa (who).  

3. Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) adalah elemen framing 

yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah 

yang sudah dibuat.  

4. Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian), elemen ini dipakai 

untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan, jalan apa yang dipilih untuk 

menyelesaikan masalah, dan penyelesaian itu tergantung kepada bagaimana peristiwa itu 

dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. 

Framing yang dilakukan akan menimbulkan efek yang paling mendasar yakni realitas 

sosial yang kompleks, penuh dimensi dan tidak beraturan disajikan dalam berita sebagai 

sesuatu yang sederhana, beraturan, dan memenuhi logika tertentu. Framing menyediakan alat 

bagaimana peristiwa dibentuk dan dikemas dalam kategori yang dikenal khalayak. Karena 
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itu, framing menyediakan kunci bagaimana peristiwa dipahami oleh media dan ditafsirkan ke 

dalam bentuk berita. Karena media melihat peristiwa dari kacamata tertentu maka realitas 

setelah dilihat oleh khalayak adalah realitas yang sudah dibentuk oleh bingkai media. Maka, 

framing sering ditandai dengan: menonjolkan aspek tertentu-mengaburkan aspek lain, 

menampilkan sisi tertentu-melupakan sisi lain, dan menampilkan aktor tertentu-

menyembunyikan aktor. 

  

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

2.5. Kerangka Berpikir 

Gambar Kerangka Berpikir  

 

  

Kabut Asap akibat Bencana 

KARHUTLA Riau  

Berita di Kompas.com Berita di Thestar.com.my 

Framing Analysis Model Robert N. Entmant 

Elemen Proses Framing 

Define 

Problems  

Diagnose 

Causes  

Make Moral 

Judgement 

Treatment 

Recommendation 

Hasil Framing 

Implementasi Kebijakan kepada 

Pemerintah Indonesia 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian   

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk 

dapat menganalisis lebih mendalam dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang 

ada, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi, atau fenomena yang sedang 

berkembang (Moleong, 2011). 

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).  

Berdasarakan pengertian diatas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan alasan penulis ingin menganalisis mengenai framing yang dilakukan oleh portal berita 

online The Star Malaysia dan Kompas.com secara intensif. Dengan metode penelitian 

kualitatif, peneliti dapat memahami dan mengupas elemen framing berita dari kedua portal 

berita online tersebut. 

3.2. Periode dan Lokasi Penelitian 

Proses pengerjaan penelitian ini secara keseluruhan dilakukan dalam jangka waktu kurang 

lebih selama 8 minggu; dari 11 September sampai dengan 3 November 2019 di Universitas 

Bunda Mulia Jakarta.. Sedangkan peneliti mengumpulkan data mengenai pemberitaan isu 

KARHUTLA Indonesia dari 12 September sampai dengan 22 September 2019. 
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3.3. Unit Penelitian 

Unit yang digunakan dalam penelitian ini adalah enam artikel berita dari The Star dan 

Kompas.com. Peneliti membagi menjadi dua kategori tiga dari The Star dan tiga dari 

Kompas.com yakni sebagai berikut.  

3.3.1. The Star  

No Judul Artikel Berita Tanggal 

1 Malaysia alerts Indonesia on 

alarming impact of forest fires 

12 September 

2019 

2 M’sia to Indonesia: Not protest letter, 

but offer to help to fight forest fires 

12 September 

2019 

3 Accept neighbours’ help 22 September 

2019 

 

3.3.2. Kompas.com 

No Judul Artikel Berita Tanggal 

1 Bantah RI Penyebab Tunggal Kabut 

Asap, Menteri Siti Protes Malaysia 

11 September 

2019 

2 Jokowi: Kita Lalai soal Kebakaran 

Hutan dan Lahan 

16 September 

2019 

3 Ditanya Mengapa Jokowi Tak Mau 

Terima Bantuan Kabut Asap, 

Mahathir: Tanya Beliau 

20 September 

2019 
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3.4. Objek Penelitian  

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin 

diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat 

mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada 

tempat (place) tertentu (Sugiyono, 2007). 

Dalam penelitian ini, yang dijadikan objek adalah pemberitaan terkait bencana 

kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA)  Indonesia dari 11 September 2019 

sampai dengan 22 September 2019. Alasan utama peneliti mengangkat isu tersebut 

yakni ialah bertepatan dengan tingginya intensitas bencana KARHUTLA yang 

melanda beberapa wilayah di Indonesia seperti Riau, Pekanbaru dan Kalimantan. 

Berbagai media berlomba mengangkat pemberitaan KARHUTLA yang telah 

membawa dampak buruk bagi udara; salah satunya media Malaysia yang 

menyatakan bahwa dampak kabut asap dari Indonesia telah mencemari udara 

negaranya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengamati secara mendalam terkait 

isu KARHUTLA Indonesia yang menjadi topik pembicaraan para portal berita 

online dari dua sudut negara yang berbeda; yakni Indonesia dan Malaysia. 

3.5. Subjek Penelitian  

Dalam penelitian, subjek penelitian berperan sangat penting karena dari 

situlah data tentang penelitian akan diamati. Subjek penelitian dinamakan 

narasumber, partisipan atau informan dalam penelitian (Sugiyono, 2013). Untuk 

mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki 

kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive).  

Oleh sebab itu, subjek dari penelitian ini adalah portal berita online The Star 

Malaysia dan Kompas.com Indonesia. Adapun pemilihan kedua media tersebut 

berlandaskan pada hasil riset yang diperoleh peneliti bahwa  Kompas.com  

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Riduwan (2010) pengertian dari teknik pengumpulan data adalah: teknik 

atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan 
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menurut Aan Komariah dan Djaman Satori (2011),  teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan.   

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini sesuai dengan 

kebutuhan untuk menganalisis framing dari artikel berita The Star dan Kompas.com. 

Pengumpulan   data   tersebut   sudah dilakukan sejak penulis menentukan objek penelitian 

yakni pemberitaan mengenai bencana KARHUTLA Indonesia yang mulai memanas pada 

minggu kedua September 2019. Peneliti memulai pengumpulan artikel berita dengan 

memilah berdasarkan kategori topik pertama terkait pemberitaan di The Star yang memuat 

bahwa Malaysia telah mengirimkan surat kepada Indonesia terkait dampak kabut asap yang 

turut mencemari udara negaranya. Sehingga peneliti memutuskan untuk menjadikan artikel 

berita The Star pada 11 September 2019 sebagai data pertama yang akan dianalisis.  

Penentuan data selanjutnya mengikuti kronologi dari topik dan tanggal, peneliti 

menetapkan artikel berita Kompas.com yang relevan dengan topik sebelumnya. Sehingga 

peneliti menetapkan untuk menggunakan enam artikel berita dengan tiga dari Kompas.com 

dan tiga dari The Star. Namun untuk sistematisnya akan disesuaikan dengan kronologi 

penerbitan dan alur topik yang diberitakan. 

3.7. Teknik Analisis Data  

Proses pembingkaian (frame) lebih kepada analisis teks yang berada dalam kategori 

penelitian konstruksionis (Eriyanto, 2009). Peneliti menggunakan analisisi model Robert N. 

Entman karena analisis framing dalam media online sebagaimana wacana publik tentang 

suatu isu atau kebijakan dikonstruksi (Eriyanto, 2009). 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti yakni analisis framing model Robert N. 

Entman. Peneliti memilih analisis framing model Entman ini dengan argumen bahwa elemen 

framing Entman mampu membantu peneliti mendefinisikan permasalahan serta 

memperkirakan penyebab dari masalah terkait isu bencana KARHUTLA yang diberitakan 

oleh The Star dan Kompas.com. Menurut peneliti, model framing Entman mampu menjadi 

pisau analisa yang membantu peneliti dalam mencari tahu dan memahami makna dalam 

framing berita The Star dan Kompas.com.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1. Profil Kompas.com dan The Star 

4.1.1. Kompas.com  

Kompas.com merupakan portal berita sejak tahun 1995 yang menyajikan 

berita dan peristiwa terkini di Indonesia. Bermula dengan nama Kompas Online. 

Kompas Online pada awalnya hanya berperan sebagai edisi internet dari Harian 

Kompas. Kemudian tahun 1998 Kompas Online bertransformasi menjadi 

Kompas.com dengan berfokus pada pengembangan isi, desain, dan strategi pemasaran 

yang baru. Kompas.com pun memulai langkahnya sebagai portal berita terpercaya di 

Indonesia.  

Pada tahun 2008 Kompas.com tampil dengan perubahan penampilan yang 

signifikan. Mengusung ide “Reborn”, Kompas.com membawa logo, tata letak, hingga 

konsep baru di dalamnya. Menjadi lebih kaya, lebih segar, lebih elegan dan tentunya 

tetap mengedepankan unsur user-friendly dan advertiser-friendly. Sinergi ini 

menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi lengkap yang tidak hanya 

menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, hingga live 

streaming. Perubahan ini pun mendorong bertambahnya pengunjung aktif 

Kompas.com di awal tahun 2008 yang mencapai 20 juta pembaca aktif per bulan, dan 

total 40 juta page review/impression per bulan. Saat ini, Kompas.com telah mencapai 

120 juta page view per bulan. 

Kecerdikan visioner dari Jacob Oetama bersama Kompas.com yang 

didirikannya dalam membangun jurnalisme kepiting mampu membuatnya bertahan 

sebagai bagian pilar demokrasi yang keempat di tengah iklim politik yang otoriter 

(Fitria, 2019). Pertengahan Agustus 2019 menjadi hari yang membanggakan bagi 

pendiri. Kompas.com. Jacob Oetama  meraih penghargaan Jurnalisme dari  Achmad 

Bakrie Award. 

Visi dari Kompas sendiri yakni menjadi intuisi yang memberikan pencerahan 

bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat serta 
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menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan. Misi Kompas ialah mengantisipasi dan 

merespon dinamika masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah perubahan 

dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi terpercaya (Kompas, 2019). 

 

Logo Kompas.com 

4.1.2. The Star 

The Star merupakan situs web berita pertama Malaysia yang menyajikan 

berita, konten dan pendapat yang mendalam. Situs yang diluncurkan pada 23 Juni 

1995 ini berada pada naungan Star Media Group Berhad. Pemberitaan yang disajikan 

menggunakan bahasa Inggris ini berisi konten yang mencangkup berita terkini, bisnis, 

olahraga, komunitas, teknologi, gaya hidup dan berita dunia, serta analisis pakar dan 

video dinamis.  

Sebagai pendamping digital untuk surat kabar The Star, The Star.com.my 

adalah bagian dari portofolio yang menawarkan konten melalui media cetak, The Star 

ePaper, dan aplikasi seluler. Disisi lan, situs web ini juga direkomendasikan sebagai 

salah satu yang terbaik di Asia oleh Asosiasi Koran Dunia dan Penerbit Berita (WAN-

IFRA) pada tahun 2014.  

Dalam menyajikan sebuah berita, The Star sangat selektif dalam memilih 

informasi yang diberikan terkait isu tertentu. The Star mempertahankan sikap tidak 

memprovokasi suatu informasi. The Star merupakan portal berita online yang pro-

government dibuktikan dengan pemberitaan yang selalu memihak kepada Malaysia 

(Gill, Keong, Bolte &Ramiah, 2012). 
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Logo The Star 

4.2. Hasil Penelitian Analisis Framing Model Robert N.Entman  

4.2.1. Analisis Artikel Berita 1  

Berita The Star – 12 September 2019  

“Malaysia Alerts Indonesia on Alarming Impact of Forest Fires” 

Elemen Framing Hasil Analisis  

Define Problems 

(Mengidentifikasi dan definisi 

permasalahan)  

Malaysia mengirimkan surat resmi kepada 

Indonesia atas bencana KARHUTLA.  

Diagnose Causes 

(Memperkirakan penyebab 

permasalahan)  

Polusi udara di Malaysia yang semakin 

tidak sehat akibat bencana KARHUTLA 

Indonesia. 

Make Moral Judgment  

(Membuat Keputusan Moral) 

Malaysia belum menerima surat balasan 

dari Siti Nurbaya, tetapi telah melaporkan 

ke media Indonesia bahwa seharusnya 

Malaysia juga bertanggung jawab.  

Treatment Recommendation 

(Menekankan Penyelesaian)  

Adanya penekanan bahwa pembacaan 

indeks pencemar udara Malaysia di 

beberapa wilayah memasuki status tidak 

sehat.  
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Berdasarkan hasil analisis model framing Robert N. Entman yang telah dilakukan 

oleh peneliti, maka berikut ini akan diuraikan masing-masing poin dari 4 elemen 

framing.  

1. Define Problems   

Pada artikel berita The Star tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan utama yang 

dibingkai yakni Malaysia  mengklarifikasi bahwa pihaknya telah mengirimkan surat 

resmi kepada Indonesia terkait kabut asap akibat KARHUTLA. Surat itu disampaikan 

dari Menteri Energi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan dan Perubahan Iklim 

Malaysia kepada Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup Indonesia Siti Nurbaya. The 

star berupaya membingkai bahwa Malaysia menyampaikan keprihatinannya kepada 

Indonesia terkait bencana KARHUTLA yang  terjadi. Seperti yang tertulis pada 

kutipan berita The Star yakni :  

“Malaysia has sent an official letter to the Indonesian government raising its 

concerns over the fires in Kalimantan that are causing unhealthy air pollution 

readings here” -  The Star. 

The Star tidak mengkaji pemberitaan terkait isi dari surat resmi yang dikirimkan 

Malaysia secara spesifik. Namun hanya menonjolkan bahwa melalui surat itu, 

Malaysia menyatakan keprihatinannya terhadap bencana KARHUTLA Indonesia. 

Melalui analisis framing model Entman, portal berita Malaysia The Star membentuk 

persepsi pembaca bahwa Malaysia meminta pertanggung jawaban dari Indonesia. 

Bahkan dari kutipan di atas, dapat diperjelas bahwa Malaysia menyebut bencana 

KARHUTLA Indonesia sebagai penyebab udara yang tidak sehat di beberapa 

wilayahnya.  

2. Diagnose Causes  

Penyebab dari permasalahan pada artikel berita tersebut adalah bencana KARHUTLA 

yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Seperti yang tertulis pada kutipan 

tersebut :  
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“Before his visit to Kuala Lumpur last month, Jokowi had said that the haze caused 

by forest fires in his country was an embarrassment for him when facing Malaysia 

and Singapore as the problem had affected these countries” – The Star. 

Berdasarkan kutipan di atas, menunjukkan bahwa pihak Malaysia menyatakan 

perasaan malu yang diungkapkan Presiden Joko Widodo saat berjumpat dengannya. 

The Star membingkai seolah – olah Malaysia menuntut tanggung jawab pemerintah 

Indonesia atas dampak kabut asap dari bencana KARHUTLA. Perasaan malu yang 

tertulis dalam berita tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia mengakui 

kesalahannya bahwa bencana di negaranya telah berdampak ke negara tetangga. 

3. Make Moral Judgment  

Pembingkaian berita yang dilakukan The Star semakin diperjelas dengan mengutip 

pernyataan bahwa pihaknya belum menerima surat balasan dari Siti Nurbaya. Berikut 

adalah kutipannya:  

“A Malaysian official said they had yet to receive a letter from Siti Nurbaya, who had 

reportedly accused Malaysia of not being straight forward about the forest fires in the 

country and that she would be sending a letter to the Malaysian ambassador in 

Jakarta” – The Star. 

“I think they should correct their data, ” she was quoted as saying by 

Tribunnews.com. 

Merujuk pada kutipan berita di atas, disimpulkan bahwa The Star telah mengabaikan 

isi dari surat resmi yang dikirimkan kepada Indonesia. Setelah menyinggung 

mengenai perasaan malu Presiden Indonesia, pernyataan yang ditonjolkan justru 

mengenai surat balasan yang belum diterimanya dari Indonesia. Bahkan, The Star 

menyajikan kutipan Menteri KLHK Siti Nurbaya yang berasal dari portal berita 

Tribunnews. The Star membentuk persepsi pembaca dengan lebih banyak 

menampilkan sisi berita dari Indonesia.  
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4. Treatment Recommendation 

Dari pembingkaian yang dilakukan oleh The Star, tidak terdapat penyelesaian yang 

konkrit soal siapa yang menyebabkan kabut asap di Malaysia. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan pernyataan penutup dalam artikel berita tersebut yakni :   

“Yesterday, the Air Pollutant Index reading shot up to a very unhealthy level of 224 in 

Rompin, Pahang, while 19 other areas recorded unhealthy levels. Among the areas 

with unhealthy readings were Johan Setia (203), Shah Alam (152), Petaling Jaya 

(153), Nilai (157), Seremban (135), Putrajaya (160) and Balik Pulau (130)” – The 

Star.  

Kutipan penutup berita di atas, menyimpulkan bahwa artikel berita “Malaysia Alerts 

Indonesia on Alarming Impact of Forest Fires” yang diterbitkan pada 12 September 

lalu itu dibingkai The Star dengan menonjolkan negara Malaysia sebagai korban 

terkena dampak kabut asap dari Indonesia.  

4.2.2. Analisis Artikel Berita 2  

Berita 2 Kompas.com – 11 September 2019  

“Bantah RI Penyebab Tunggal Kabut Asap Menteri Siti Protes Malaysia” 

Elemen Framing Hasil Analisis 

Define Problems 

(Mengidentifikasi dan definisi 

permasalahan)  

Pemerintahan Indonesia tidak terima 

disebut sebagai penyebab tunggal kabut 

asap di Malaysia. 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan penyebab 

permasalahan)  

Kabut asap di Malaysia berasal dari 

daerahnya sendiri yang juga dilanda 

kebakaran hutan. 

Make Moral Judgment  

(Membuat Keputusan Moral) 

Data pemerintah Indonesia berbeda dengan 

tudingan Malaysia.  
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Treatment Recommendation 

(Menekankan Penyelesaian)  

Pemerintahan Indonesia menghimbau 

Malaysia untuk menyajikan data yang 

tepat mengenai kabut asap di wilayahnya. 

 

Berdasarkan hasil analisis model framing Robert N. Entman yang telah dilakukan 

oleh peneliti, maka berikut ini akan diuraikan masing-masing poin dari 4 elemen 

framing. 

1. Define Problems  

Permasalahan yang dibingkai pada artikel berita Kompas.com adalah Indonesia 

bukanlah pelaku utama atas kabut asap yang terjadi di Malaysia, meski terjadi 

bencana KARHUTLA di Indonesia. 

“Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya tak terima Indonesia 

dituding menjadi penyebab tunggal munculnya asap kebakaran hutan dan lahan ( 

karhutla) di Malaysia” – Kompas.com 

Kompas.com berupaya untuk mengubah sudut pandang dari pembacanya bahwa 

bencana KARHUTLA bukanlah kesalahan dari pihak Indonesia semata. Oleh karena 

itu, Kompas.com mengutip Menteri KLHK sebagai narasumber utama dari berita ini. 

Pernyataan menteri tersebut diasumsikan sebagai informasi yang akurat.  

 

2. Diagnose Causes   

Adapun permasalahan yang dituang ke bagian lead dari artikel berita tersebut, 

didukung dengan pernyataan kutipan Menteri LHK mengenai asal kabut asap yang 

membumbung di langit wilayah Malaysia.  

"Asap yang masuk ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, itu dari Serawak kemudian dari 

Semenanjung Malaya, dan juga mungkin sebagian dari Kalimantan Barat. Oleh 

karena itu seharusnya obyektif menjelaskannya," kata dia – Kompas.com.  
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Kompas.com berusaha membentuk realitas bahwa kabut asap di Malaysia terjadi 

karena kebakaran hutan di negara tersebut. Dengan demikian, Malaysia diposisikan 

sebagai pihak yang melempar tanggung jawab akan kabut asap kepada Indonesia. 

1. Make Moral Judgement   

Framing yang terdapat pada artikel berita tersebut tertuang dalam pernyataan Menteri 

KLHK; Siti Nurbaya:  

“Siti menilai ada informasi yang ditutupi oleh Malaysia soal persoalan asap karhutla. 

Menurut dia, berdasarkan hasil rapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (BMKG), kabut asap sempat melintasi batas Indonesia hanya satu jam 

yakni pada Minggu (8/9/2019)” – Kompas.com.  

Kompas.com memberikan pernyataan dari Siti Nurbaya yang menguatkan elemen 

framing Entman pertama dan kedua. Dengan menyebutkan hasil penelitian BMKG, 

bahwa kabut asap di hari itu tidak melewati batasan wilayah Indonesia-Malaysia. 

Sehingga, sudut pandang tersebut mengakibatkan berkembangnya persepsi bahwa 

Indonesia tidak ingin disalahkan sebagai aktor tunggal dari kabut asap di Malaysia. 

Sebaliknya Malaysialah yang menjadi penyebab kabut asap di negaranya sendiri. Isi 

berita ini dibingkai seolah-olah jawaban dari surat diplomasi yang dikirim Malaysia 

pada tanggal 11 September. 

3. Treatment Recommendation 

Kompas.com berusaha untuk memberikan rekomendasi agar Malaysia tidak menuding 

tanpa menggunakan data dan fakta yang konkrit. Hal itu dapat dilihat dari narasi 

berita di bawah ini. 

“Dia (Siti Nurbaya) pun meminta agar Malaysia menyajikan data yang tepat soal 

kabut asap yang menyelimuti wilayahnya. Ia meminta Malaysia tak hanya 

menyalahkan Indonesia sebagai penyebab tunggal kabut asap. Karena pemerintah 

Indonesia betul-betul secara sistematis mencoba menyelesaikan ini dengan sebaik-

baiknya. Tetapi memang harus jelas sumber dari mana, data dari mana. Polanya 

seperti apa," jelasnya – Kompas.com.  
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 Kompas.com membangun kesadaran akan adanya kebakaran hutan di Malaysia yang 

menyebabkan kabut asap di negaranya, serta menyajikan data yang konkrit sebelum 

membentuk wacana di media.   

4.2.3. Analisis Artikel Berita 3  

Berita The Star  12 September 2019 

“M’sia to Indonesia: Not protest letter, but offer of help to fight forest fires”  

Elemen Framing Hasil Analisis 

Define Problems Malaysia tidak memberikan surat protes 

tapi memberi surat penawaran bantuan 

Diagnose causes Surat pernyataan Malaysia 

menunjukkan surat protes.  

Make moral judgment Surat yang dikirim Malaysia dibuat 

oleh Minister of Energy, Technology, 

Science, Climate Change and 

Environment of Malaysia. 

Treatment recommendation Retno Marsudi menyatakan surat 

pernyataan yang Siti Nurbaya bicarakan 

belum berada di tangan Indonesia. 

 

Perincian dari ke-4 elemen framing Robert Entman terkait pemberitaan The Star 

tertanggal 12 September 2019 yakni:  

1. Define problems  

  Malaysia menyatakan bahwa pemberian surat kepada Indonesia bukan berisi 

protes melainkan penawaran bantuan untuk mengatasi KARHUTLA. Hal ini 

diperjelas oleh pernyataan Duta Besar Malaysia terhadap Indonesia, Zainal Abidin 

setelah resepsi Hari Nasional Malaysia. Berikut kutipannya: 
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“Malaysia is not pointing fingers at Indonesia over the current haze problem, but is 

offering assistance in tackling the forest fires in several provinces in the republic.” 

Dari berita ini The Star berupaya mengalihkan anggapan bahwa Malaysia 

melayangkan protes terhadap Indonesia. Di sini Malaysia dikesankan sebagai negara 

yang peduli terhadap tetangganya dengan cara menawarkan bantuan.  

 

2. Diagnose causes  

The Star memandang bahwa ungkapan yang disampaikan oleh Zainal Abidin 

bertujuan untuk memperjelas maksud pengiriman surat berupa penawaran bantuan 

dalam memberantas Karhutla. Perkara ini dibuktikan dari pernyatan Zainal Abidin: "It 

is not a protest letter, but is of Malaysia’s intention to help in dealing with haze (to 

fight fire at forest and agricultural areas in Indonesia),” 

 

3. Make moral judgment   

The Star menekankan bahwa surat yang dilayangkan ke pihak Indonesia 

bukanlah sebuah protes melainkan penawaran bantuan. Adapun penguatan argumen 

dapat diamat dan dilihat dari pernyataan sebagai berikut : Pembingkaian berita dari 

kutipan Siti Nurbaya menunjukkan bahwa pihaknya menyanggah jika Indonesia 

disebut sebagai penyebab asap KARHUTLA sampai ke wilayah perbatasan Malaysia. 

Pernyataan Siti Nurbaya menjelaskan agar Malaysia juga menyatakan negara mereka 

terlibat untuk bertanggung jawab dalam mengatasi  masalah KARHUTLA.  

4. Treatment recommendation  

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi meminta Siti Nurbaya untuk tidak 

menanggapi isu yang tersebar di media karena surat pernyataan yang diperdebatkan 

di media masih belum sampai di tangan Indonesia. 

"Thus far I have not received (a protest letter) (but) Minister Siti Nurbaya 

and the BMKG have issued a statement on this issue,” 

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

Dalam hal ini, ungkapan Retno Marsudi menunjukkan bahwa surat 

pernyataan Malaysia belum sampai ke Indonesia. Pernyataan tersebut 

menunjukkan pembingkaian The Star dalam mengklarifikasi pernyataan Siti 

Nurbaya karena surat tersebut belum sampai ke tangan Indonesia. Berdasarkan 

perincian pendekatan framing model Robert B.Entman dalam pemberitaan “M’sia 

to Indonesia: Not protest letter, but offer of help to fight forest fires” menunjukkan 

bahwa pembingkaian berita The Star berlandaskan pembangunan citra dan reputasi 

Malaysia. Pernyataan yang diungkapkan Zainal Abidin memperjelas bahwa surat 

pernyataan Malaysia berisi surat penawaran bantuan setelah menyatakan Indonesia 

sebagai penanggung jawab atas perkara KARTHUTLA. Pembingkaian ini terlihat 

dari penonjolan pada judul, dan lead pada berita. 

4.2.4. Analisis Artikel Berita 4  

Berita Kompas.com  16 September 2019 

“Jokowi: Kita Lalai soal Kebakaran Hutan dan Kabut Asap”  

Elemen Framing Hasil Analisis 

Define Problems Indonesia lalai atasi KARHUTLA 

Diagnose causes Pemerintah tidak melakukan 

tindakan pencegahan 

KARHUTLA 

Make moral judgment KARHUTLA terulang setiap 

musim kemarau 

Perangkat pemerintah tidak 

diaktifkan secara baik 

Treatment recommendation Pengaktifkan secara baik 

perangkat pemerintah dalam 

mengatasi KARHUTLA 
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Perincian dari ke-4 elemen framing Robert Entman terkait pemberitaan Kompas  

tertanggal 16 September 2019 yakni: 

1. Define problems  

Pemberitaan Kompas.com menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah 

lalai dalam menangani perkara KARHUTLA. Ungkapan ini diperkuat dengan 

pernyataan Jokowi sebagai berikut: 

"Setiap tahun sebetulnya sudah tidak perlu lagi rapat seperti ini, otomatis menjelang 

musim kemarau itu semunya harus sudah siap. Sebetulnya itu saja, tetapi ini kita lalai 

lagi sehingga asapnya jadi membesar,"  

2. Diagnose causes   

 Kompas.com memandang bahwa kelalaian dalam mengatasi KARHUTLA 

disebabkan sikap pemerintah yang tidak melakukan persiapan maupun pencegahan.  

“Jokowi mengaku sudah mengingatkan jajarannya terkait pencegahan KARHUTLA 

saat rapat di Istana pada 15 Juli. Namun, ia menyesalkan pencegahan itu tidak 

berjalan baik sehingga KARHUTLA tetap terjadi.” 

 Pernyataan yang diungkap pemberitaan Kompas.com membingkai pencegahan yang 

dilakukan pemerintah tidak dilaksanakan padahal Jokowi telah mengingatkan mereka 

untuk berontak dan melakukan penanganan.  

3. Make moral judgment   

Perkara kelalaian dalam mengatasi masalah KARHUTLA diperkuat dengan terulang 

kembali KARHUTLA pada musim kemarau.  

"Pencegahan dalam penanganan dalam karhutla adalah mutlak dilakukan, karena 

kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman 

bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan," 

Penguatan argumen lain juga disampaikan Kompas.com yang menyatakan pemerintah 

Indonesia memiliki perangkat yang mampu menangani kasus KARHUTLA. Kelalaian 

pemerintah Indonesia semakin diperkuat dengan pernyataan Jokowi sebagai berikut: 
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"Kita memiliki semuanya tapi perangkat ini tidak diaktifkan secara baik, kalau infra 

ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah ketahuan 

sebelum sampai jadi ratusan titik api," 

4. Treatment recommendation 

  Melalui pernyataan atas kepemilikian perangkat yang memadai untuk 

penanganan KARHUTLA, Kompas.com membingkai bahwa Jokowi menyatakan 

bahwa pemerintah mampu dimaksimalkan serta KARHUTLA tidak akan meluas ke 

berbagai wilayah di Indonesia.  

"Kita memiliki semuanya tapi perangkat ini tidak diaktifkan secara baik, kalau 

infra ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah ketahuan 

sebelum sampai jadi ratusan titik api," 

Berdasarkan perincian pendekatan framing model Robert B.Entman dalam 

pemberitaan “Jokowi: Kita Lalai soal Kebakaran Hutan dan Kabut Asap” 

menunjukkan bahwa pembingkaian berita Kompas.com menyatakan kelalaian 

pemerintah Indonesia dalam menangani kasus terkait KARHUTLA. Pernyataan yang 

diungkapkan Jokowi memperjelas bahwa Indonesia memiliki perangkat penanganan 

KARHUTLA namun tidak digunakan secara maksimal sehingga berdampak pada 

terulangnya KARHUTLA setiap musim kemarau. Pembingkaian ini terlihat dari 

penonjolan pada judul, lead, dan isi berita.  

4.2.5. Analisis Artikel Berita 5  

Berita Kompas.com – 20 September 2019 

“ Ditanya Mengapa Jokowi Tak Mau Terima Bantuan Malaysia Atasi Kabut Asap” 

Elemen Framing Hasil Pengamatan 

Define Problem Indonesia menolak bantuan Malaysia. 

Diagnose Cause Indonesia telah memberikan usaha terbaik. 

Make moral judgement Tawaran bantuan Malaysia telah 

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

diimplementasikan Indonesia. 

Treatment Recommendation Pemerintah Indonesia akan mengambil 

sikap tegas terhadap individu maupun 

perusahaan penyebab  KARHUTLA. 

 

Perincian dari ke-4 elemen framing Robert Entman terkait pemberitaan Kompas 

tertanggal 20 September 2019 yakni: 

1. Define problem  

Dalam pemberitaan ini, tersirat bahwa pemerintahan Indonesia menolak segala bentuk 

bantuan yang diberikan oleh Malaysia. Indonesia merasa bahwa ini adalah masalah 

yang dapat diselesaikan secara sendiri. Pemberitaan kompas tidak secara tegas 

mengatakan bahwa Indonesia menolak bantuan Malaysia. Namun terdapat 

pembingkaian yang menyatakan makna tersebut. 

“Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengaku tak bertanya kepada 

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tak menerima bantuan mereka dalam 

mengatasi kabut asap.”  

Kutipan dari Kompas.com tertanggal 20 September 2019 ini mengisyaratkan bahwa 

Indonesia memang benar tidak menerima bantuan Malaysia, dan Perdana Menteri 

mempertanyakan alasan dibalik penolakan tersebut. 

2. Diagnose causes  

Penolakan bantuan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dikarenakan 

Indonesia merasa telah memberikan yang terbaik dalam mengatasi kabut asap. 

Bantuan yang diulurkan Malaysia tidak diperlukan. Pemaknaann ini didukung dengan 

bungkamnya pemerintah Indonesia mengenai tawaran dari pemerintah Malaysia yang 

menambah kesan pembingkaian bahwa pemerintah tidak ingin mengakui 

ketidaksiapannya dalam mengatasi kabut asap. 
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“Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah memberikan yang 

terbaik dalam mengatasi kabut asap yang muncul di sejumlah wilayah.”  

Kutipan pemberitaan diatas sangat jelas mengatakan bahwa Indonesia sangat yakin 

akan tindakan terbaik yang telah dilakukan. Indonesia yakin akan keefektifan 

tindakannya sehingga dapat mengatasi kabut asap. 

3. Make moral judgment   

Indonesia dapat mengatakan bahwa ia telah memberikan yang terbaik karena 

Indonesia telah mengerahkan 5600 personil pemadam kebakaran dan perangkat 

pemerintah lainnya.   

“Jokowi menerangkan sudah menginstruksikan 5.600 pemadam kebakaran tambahan 

bakal dikerahkan untuk memadamkan api di Provinsi Riau. Dalam pernyataan di 

Instagram dan Twitter, diunggah juga foto ketika dia melakukan kunjungan untuk 

meninjau operasi pemadaman di Desa Merbau, Riau.”  

Kutipan diatas ingin membingkai atau menyoroti bahwa Kepala Negara sampai turun 

langsung untuk mengatasi bencana ini. Secara tidak langsung mengisyarakat bahwa 

Indonesia memang memberikan tindakan terbaik. Hingga seseorang sekelas Kepala 

Negara langsung menagatasi permasalah ini. 

4. Treatment Recommendation 

Untuk menyelesaikan permasalahan diatas ialah Jokowi selaku kepala pemerintahan 

akan mengambil sikap tegas atas individu maupun perusahaan yang bertanggung 

jaawab atas kebakaran hutan ini.  

“Jokowi menegaskan, pemerintah Indonesia bakal mengambil sikap tegas atas 

individu maupun perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas kebakaran 

hutan.” 

Kutipan pemberitaan diatas dengan jelas bahwa penyelesaian yang bisa digunakan 

Indonesia ialah ketegasan dalam bertindak dan penegakan hukum terhadap pelaku 

yang bertanggung jawab atas KARHUTLA. 
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Berdasarkan perincian pendekatan framing model Robert N. Entman dalam 

pemberitaan “ Ditanya Mengapa Jokowi Tak Mau Terima Bantuan Malaysia Atasi 

Kabut Asap “ menunjukan bahwa arah pemberitaan membenarkan tindakan penolakan 

Indonesia atas dasar telah memberikan yang terbaik terkait masalah KARHUTLA. 

Penonjolan berita terlihat jelas pada body berita. 

4.2.6. Analisis Artikel Berita 6 

Berita The Star – 22 September 2019 

Accept Neighbours’ Help  

Elemen Framing Hasil Pengamatan 

Define Problem Indonesia seolah tidak memikirkan parahnya 

dampak kabut asap terhadap masyarakat 

Diagnose Cause Indonesia menolak bantuan dari Malaysia 

untuk mengatasi kabut asap 

Make moral judgement Indonesia telah melakukan berbagai cara 

untuk mengatasi kabut asap 

Treatment 

Recommendation 

Terima bantuan demi kepentingan masyarakat 

 

Perincian dari ke-4 elemen framing Robert Entman terkait pemberitaan The Star 

tertanggal 22 September 2019 yakni: 

1. Define problem  

Permasalahan yang terbingkai dari pemberitaan The Star yakni Indonesia terkesan 

tidak memikirkan parahnya dampak kabut asap yang dirasakan oleh masyarakat. 
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Indonesia hanya terfokus dalam penangkapan pelaku pembakaran hutan dan lahan di 

Indonesia. Sedangkan, masyarakat juga memiliki hak untuk bernapas dengan baik. 

“Indonesian police have made arrests of several people suspected of causing the fires, 

but of course this does not answer the need to simply inhale breathable air, no matter 

where the foul smog is coming from. Residents affected by the haze in Indonesia and 

neighbouring countries have every right to question Indonesia's commitment not only 

to compliance with a regional treaty on haze, but also to the wellbeing of its own 

citizens and that of its neighbours. “  

 Kutipan dari pemberitaan The Star tertanggal 22 September memperjelas bahwa 

masyarakat ingin kejelasan dan tindakan yang tanggap dari pemerintah untuk 

membantu masyarakat yang telah terpapar kabut asap KARHUTLA. Dalam kutiopan 

tersebut, terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan 

pembuktian komitmen yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. 

2. Diagnose causes   

Penyebab dari permasalahan yang terjadi yakni dari penolakan bantuan dari Malaysia 

oleh Indonesia. Penolakan ini tidak memiliki alasan dikarenakan belum adanya 

penjelasan dari Indonesia. 

“I don't know why Indonesia is not accepting our help. I would also like to ask 

[President Joko 'Jokowi' Widodo] why the government doesn't want to receive our 

help but I have not done that yet," he added.  

 Kutipan pemberitaan diatas menjelaskan bahwa belum adanya proses komunikasi 

yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan Perdana Mentri terkait alasan 

penolakan bantuan. Terlihat jelas bahwa yang menolak bantuan ialah pemerintah 

Indonesia, bukan masyarakat Indonesia. 

3. Make moral judgment   

Penolakan yang terjadi semakin diperjelas dengan pernyataan bahwa Indonesia telah 

melakukan berbagai tindakan dalam memadamkan kebakaran hutan. Tersirat bahwa 

penolakan Indonesia berdasarkan bantuan pemadaman KARHUTLA bukan yang 
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menjadi kebutuhan Indonesia. Melainkan, tindakan pencegahan KARHUTLA terkait 

tanah kering yang ada di Indonesia. 

“Indonesia's central and local governments and private businesses say they have 

taken several measures to stop fires but prevention continues to be necessary in dry 

periods, while critics say law enforcement such as against slash-and-burn practices 

for land clearing, often blamed for triggering fires, is also lacking.”  

Kutipan pemberitaan pun cukup jelas dalam membingkai alasan tersirat Indonesia 

dalam menolak bantuan Malaysia. Pembingkaian ini dikarena tidak adanya 

pernyataan yang tegas dan jelas dari pemerintah Indonesia dalam menanggapi 

penolakan bantuan Malaysia. 

4. Treatment Recommendation 

Penyelesaian yang diharapkan dan terbingkai dalam pemberitaan yakni meminta 

Indonesia untuk menerima bantuan dari Malayasia. Penerimaan bantuan ini nantinya 

tidak akan membuat anggapan bahwa Indonesia lalai. Melainkan demi kepentingan 

dan kesejahteraan masyarakat. 

“Optimism that we can contain the fires ourselves does not help while children 

suffer even more from the effect of toxic pollutants compared with adults. Rushing 

the children to the nearest health facilities involves slow, careful navigation when 

parents cannot even see anything 10 meters ahead. We need all the help we can get. 

Now. “  

 Dari kutipan pemberitaan diatas, mengatakan bahwa Indonesia sangat 

membutuhkan bantuan dan harus segera menerima segala bantuan yang bisa 

didapatkan.  

Berdasarkan perincian pendekatan framing model Robert N. Entman dalam 

pemberitaan “ Accept Neighbours’ Help “ menunjukan bahwa arah pemberitaan 

menyudutkan Indonesia yang tidak menerima bantuan Malaysia. Penolakan seperti 

diarahkan bahwa Indonesia tidak memikirkan masyarakatnya. Pembingkaian sangat 

terlihat pada bagian lead dan akhir berita.  
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4.3.  Pembahasan 

4.3.1. Kompas.com  

Berdasarkan analisis framing yang telah dilakukan peneliti terhadap tiga 

artikel berita Kompas.com mengenai isu KARHUTLA Indonesia, dapat disimpulkan 

pembingkaian berita berpedoman pada ideologi “Jurnalisme Kepiting” yang 

dianutnya. Hal ini dibuktikan dengan cara Kompas.com akan selalu menuangkan 

data dan fakta yang mereka miliki. Langkah penulisan berita Kompas.com dilakukan 

secara perlahan dengan memutar-mutarkan data dan fakta terkait isu KARHUTLA 

Indonesia. Kompas.com tidak secara langsung mengkritik pemerintah Indonesia 

dengan menggunakan diksi; salah satunya artikel berita “Jokowi: Kita Lalai soal 

Kebakaran Hutan dan Kabut Asap”.  

Dalam tiga artikel berita tersebut, Kompas.com mengungkapkan fakta-fakta 

secara menyeluruh. Terkait isu KARHUTLA Indonesia, Kompas.com 

memperlihatkan upaya maksimal yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani 

bencana tersebut. Bahkan, Kompas.com turut menyertakan kutipan-kutipan dari 

narasumber yang mewakili pemerintahan Indonesia. Hal ini dapat ditemui pada 

pernyataan Presiden Joko Widodo yang dikutip Kompas.com yakni :  

“Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah memberikan 

yang terbaik dalam mengatasi kabut asap yang muncul di sejumlah wilayah. Jokowi 

menerangkan sudah menginstruksikan 5.600 pemadam kebakaran tambahan bakal 

dikerahkan untuk memadamkan api di Provinsi Riau. Dalam pernyataan di 

Instagram dan Twitter, diunggah juga foto ketika dia melakukan kunjungan untuk 

meninjau operasi pemadaman di Desa Merbau, Riau.” 

Merujuk pada pembahasan di atas, dalam melakukan framing Kompas.com 

memuat unsur keterikatannya sebagai media Indonesia. Hal ini menuntut penyajian 

berita Kompas.com tidak menciderai image bangsa Indonesia.  

4.3.2. The Star  

Merujuk pada analisis framing yang telah dilakukan peneliti terhadap tiga 

artikel berita The Star mengenai isu KARHUTLA Indonesia, dapat disimpulkan The 
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Star melakukan pembingkaian berita dengan mengutamakan kepentingan negaranya. 

Selama informasi itu tidak mengancam nama baik negaranya, maka informasi itu 

akan disajikan secara mendalam. Hal ini dapat dilihat pada salah satu artikel berita 

The Star yakni: 

“Malaysia has sent an official letter to the Indonesian government raising its 

concerns over the fires in Kalimantan that are causing unhealthy air pollution 

readings here.” 

Berdasarkan kutipan berita di atas, The Star memperlihatkan rasa kepedulian 

Malaysia akan warga negaranya yang terancam akibat kabut asap. Melalui surat 

yang dikirim ke Indonesia, The Star membingkai bahwa Malaysia tidak menuntut 

pertanggung jawaban; melainkan mengulurkan tangan untuk membantu meredakan 

bencana KARHUTLA di Indonesia. Upaya itu ditujukan untuk merebut hati 

pembaca bahwa Malaysia memiliki hati yang dermawan. Hal ini dapat dibuktikan 

pada kutipan berikut.  

“Malaysia is not pointing fingers at Indonesia over the current haze problem, 

but is offering assistance in tackling the forest fires in several provinces in the 

republic.” 

Maka dari itu, framing yang dilakukan The Star bertujuan untuk membentuk 

persepsi positif terhadap kebijakan Malaysia. Namun, The Star tidak 

mempertimbangkan kepentingan negara lain, dalam hal ini yakni Indonesia. 

Sehingga hal itu secara tidak langsung turut mengancam hilangnya kepercayaan 

publik terhadap pemerintah Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis framing model Robert N. Entman yang telah 

dilakukan terkait pemberitaan isu KARHUTLA di portal berita online 

Kompas.com dan The Star, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat upaya media 

untuk membentuk persepsi realitas negara Indonesia dan Malaysia yang saling 

“tuding-menuding” perihal tanggung jawab bencana KARHUTLA. Akibatnya 

image bangsa Indonesia diciderai oleh isi pemberitaan media. Isi pemberitaan 

media dibingkai dari berbagai sudut pandang berita dengan turut melibatkan 

ideologi yang dianut kedua media tersebut.  

Dalam framing, Kompas.com memuat unsur keterikatannya sebagai media 

Indonesia. Hal ini menuntut penyajian berita Kompas.com tidak menciderai image 

bangsa Indonesia. Sedangkan, The Star bertujuan untuk membentuk persepsi 

positif terhadap kebijakan Malaysia. 

5.2. Implikasi Kebijakan 

Merujuk pada hasil pembingkaian yang telah dijabarkan, peneliti 

merumuskan dan menyarankan beberapa solusi yang bertujuan untuk meredakan 

isu KARHUTLA Indonesia. Isu ini telah diangkat oleh berbagai portal berita dalam 

berbagai angle.  

Solusi yang peneliti rekomendasikan kepada pemerintahan Indonesia, 

khususnya kabinet Indonesia Maju adalah sebagai berikut.  

a.  Mendirikan suatu lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk meredakan 

isu KARHUTLA Indonesia dengan nama “The Indonesian Portal (IP)”. Merujuk 

dari keberagaman perangkat pemerintah yang memiliki tugas berbeda, diperlukan 

representasi masing-masing lembaga bersatu untuk menyatakan satu suara 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia. Dimana seluruh informasi 

dapat disampaikan secara serentak dan sama, agar nantinya tidak lagi ditemukan 

berita yang simpang siur. 
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b. Aplikasi The Indonesian Portal, merupakan sarana pengedukasian dan 

pelaksanaan riset secara online. 

c. Program The Indonesian Portal dengan mengadakan campaign, berisikan 

kegiatan gerakan yang melibatkan berbagai komunitas dan influencer untuk 

menarik audiens. Campaign ini didasarkan dengan konsep yang bertujuan untuk 

mengajak para generasi Z agar menjadi bagian dari pemerintah dalam mengelola 

The Indonesian Portal. Dipilihnya generasi Z, melihat bahwa generasi tersebut  

sebagai calon penerus bangsa di masa depan.  

Adapun strategi konkrit yang dibutuhkan guna merealisasikan program The 

Indonesian Portal, yakni mengedukasi dan memberi aksi nyata. Untuk menggaet 

kepercayaan masyarakat terhadap The IP, diperlukan taktik konkrit yang bertujuan 

untuk mencapai hasil saling menguntungkan, dan saling membutuhkan. Adapun 

target utama yang menjadi sasaran The IP antara lain: Influencer / Buzzer / 

Vlogger/ Celebgram di media sosial; Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI); dan 

komunitas – komunitas di kalangan masyarakat Indonesia.  

Tahap awal yang perlu dilakukan The IP untuk meredakan isu 

KARHUTLA Indonesia akibat dari framing yang dilakukan portal berita ialah: 

Peneliti membuat program The Indonesia Portal (IP) yang berupaya mengedukasi 

dan memberikan aksi nyata terkait isu KARHUTLA yang berkembang di 

Indonesia. The IP ini bukan hanya sekedar portal berita online melainkan suatu 

lembaga pemerintahan yang juga melibatkan perangkat pemerintah dan masyarakat 

secara langsung. Terkait dengan isu yang menjadi bencana tahunan di Indonesia, 

media memanfaatkan isu untuk dibingkai sedemikian rupa. Maka dari itu, The IP 

hadir memberikan edukasi disertai dengan program aksi nyata sehingga isu 

tersebut bisa mereda. 

Dalam merealisasikan program The IP, pemerintah membutuhkan 

kepercayaan masyarakat Indonesia. Didasari dengan pengertian teori Agenda 

Setting, peneliti merumuskan bahwa Governmental Agenda (media agenda) akan 

menentukan isu-isu penting di tengah pemerintah. Dimana isu- isu penting 

tersebut akan secara aktif  diinformasikan ke media-media lainnya. Maka The IP 
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akan mencapai media lain untuk segala bentuk pemberitaan mengenai pemerintah 

merujuk pada lembaga ini. Agenda Publik pun akan turut terbentuk, sehingga 

tercipta policy agenda yang sesuai dengan tujuan dari The IP yakni kesatuan 

informasi. 

Merujuk pada prinsip Agenda Setting, berikut ini adalah program kerja 

jangka panjang The IP :   

1. The IP akan berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang ada di tengah 

masyarakat seperti Greepeace, WWF Indonesia dan komunitas lokal lainnya 

untuk memberikan edukasi terkait isu KARHUTLA Indonesia. Bentuk kolaborasi 

yang dilakukan yakni pembuatan konten berupa infografis mengenai isu 

KARHUTLA Indonesia. Infografis tersebut akan disebar dengan memanfaatkan 

media sosial seperti website, instagram, facebook dan twitter. Setiap informasi 

yang disajikan oleh The IP tidak diperkenankan untuk membingkai isu menjadi 

berpihak. Namun, segala informasi yang dimuat The IP hendaknya bersifat 

transparan dan independen. 

2. Bersama dengan komunitas, The IP akan mengadakan aksi nyata seperti 

kegiatan penanaman kembali pohon-pohon hutan yang gundul. Kegiatan ini akan 

melibatkan masyarakat untuk terjun langsung. Sehingga baik masyarakat dan 

pemerintah melalui The IP akan menjadi agen pereda isu KARHUTLA 

Indonesia.  

Selain itu, untuk menjaga hutan yang telah direboisasi The IP bersama 

masyarakat setempat akan melakukan pengawasan secara berkala. Adapun 

pengawasan itu dilakukan dengan pengecekan hutan secara langsung tepatnya 

sebelum musim kemarau tiba. Sehingga The IP dapat berupaya menanggulangi 

potensi-potensi kebakaran hutan. 

3. Selain komunitas, The IP akan berkolaborasi dengan para influencer dan para 

tokoh muda yang memiliki kredibilitas di mata masyarakat. The IP akan 

melibatkan mereka untuk melakukan challenge pembuatan video kreatif 

#SadarLingkungan. Secara tidak langsung, program ini akan mengedukasi 

masyarakat khususnya para pengikut influencer dan para tokoh muda tersebut. 
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Misalnya, The IP dapat berkolaborasi dengan Kaesang, Arief Muhammad, 

Chandra Liauw, Ria Richis dan influencer lainnya.  

4. The IP akan melibatkan berbagai media sosial sebagai sarana penyalur 

informasi mengenai program kerja dan aksi nyata yang telah dilakukan. The IP 

akan menyajikan hasil dari setiap kegiatan sebagai pencapaian atau achievements 

pemerintah Indonesia.  

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merekomendasikan program tersebut 

dapat diimplementasikan pemerintah khususnya Kabinet Indonesia Maju. Hal ini 

sangat erat dengan landasan bahwa keberagaman media massa saat ini cenderung 

menyajikan informasi yang berbeda-beda. Sehingga masyarakat Indonesia pun 

tidak menerima informasi secara jelas. The Indonesian Portal (IP) hadir untuk 

mempererat integrasi nasional dan menjauhkan bangsa kita dari disintegrasi yang 

berujung perpecahan akibat tidak adanya mutual understanding. 
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LAMPIRAN 

Aritkel Berita 1 

 Malaysia alerts Indonesia on alarming impact of forest fires 

PETALING JAYA: Malaysia has sent an official letter to the Indonesian 

government raising its concerns over the fires in Kalimantan that are causing 

unhealthy air pollution readings here.It is understood that the letter from Energy, 

Science, Technology, Environment and Climate Change Minister Yeo Bee Yin (pic) 

was addressed to her counterpart, Indonesian Environment Forestry Minister Siti 

Nurbaya Bakar. 

Malaysian officials confirmed that the letter was sent through Wisma Putra 

yesterday. 

It is understood that in the letter, Malaysia expressed concern over the situation and 

its impact on the region, and offered Putrajaya’s readiness to assist Jakarta. 

Registering its appreciation to the Indonesian government for stepping up efforts to 

address the issue of forest fires, the letter also took note of what President Joko 

“Jokowi” Widodo had said when he came to Kuala Lumpur recently. 

Before his visit to Kuala Lumpur last month, Jokowi had said that the haze caused 

by forest fires in his country was an embarrassment for him when facing Malaysia 

and Singapore as the problem had affected these countries. 

Indonesian media also reported the president as saying via his Instagram account 

that he had directed all those concerned to take the forest fires more seriously. 

A Malaysian official said they had yet to receive a letter from Siti Nurbaya, who had 

reportedly accused Malaysia of not being straightforward about the forest fires in the 

country and that she would be sending a letter to the Malaysian ambassador in 

Jakarta. 

“I think they should correct their data, ” she was quoted as saying by 

Tribunnews.com. 
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Indonesia’s Forestry Ministry had claimed that satellite images taken last week 

showed the presence of forest fires in Malaysia. 

The ministry said there had been a sharp increase in hotspots in parts of South-East 

Asia, not only in Indonesia but “especially in the Malay Peninsula and parts of 

Vietnam”.Yesterday, the Air Pollutant Index reading shot up to a very unhealthy 

level of 224 in Rompin, Pahang, while 19 other areas recorded unhealthy levels. 

Among the areas with unhealthy readings were Johan Setia (203), Shah Alam (152), 

Petaling Jaya (153), Nilai (157), Seremban (135), Putrajaya (160) and Balik Pulau 

(130). 

 

 

Zulfakar, Megawati dkk. (2019). “Malaysia alerts Indonesia on alarming impact of 

forest fires”. Thestar.com.my. Tersesida di: 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/09/12/malaysia-alerts-indonesia-on-

alarming-impact-of-forest-fires#pHcXvrRyp4FK3sSM.99 (diakses pada 22 

September 2019) 
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Aritkel Berita 2 

Bantah RI Penyebab Tunggal Kabut Asap, Menteri Siti Protes Malaysia 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti 

Nurbaya tak terima Indonesia dituding menjadi penyebab tunggal munculnya asap 

kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) di Malaysia. 

Untuk itu, dia berencana mengirimkan surat protes ke Duta Besar Malaysia. 

"Saya akan menulis surat kepada Dubes (Malaysia) untuk diteruskan kepada 

Menterinya. Jadi saya kira supaya yang betul datanya," ujar Siti di Kompleks Istana 

Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/9/2019). 

Siti menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia terus memantau pergerakan asap 

karthutla. 

Menurut dia, berdasarkan hasil rapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (BMKG), kabut asap sempat melintasi batas Indonesia hanya satu jam 

yakni pada Minggu (8/9/2019). 

Siti menilai ada informasi yang ditutupi oleh Malaysia soal persoalan asap karhutla. 

Dia menyebut bahwa asap karhutla juga berasal dari wilayah Malaysia sendiri, 

seperti Serawak dan Semenanjung Malaya. 

"Asap yang masuk ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, itu dari Serawak kemudian dari 

Semenanjung Malaya, dan juga mungkin sebagian dari Kalimantan Barat. Oleh 

karena itu seharusnya obyektif menjelaskannya," kata dia. 

Dia pun meminta agar Malaysia menyajikan data yang tepat soal kabut asap yang 

menyelimuti wilayahnya. Ia meminta Malaysia tak hanya menyalahkan Indonesia 

sebagai penyebab tunggal kabut asap. 

"Karena pemerintah Indonesia betul-betul secara sistematis mencoba menyelesaikan 

ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi memang harus jelas sumber dari mana, data dari 

mana. Polanya seperti apa," jelasnya. 
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Ihsanuddin. (2019). “Bantah RI Penyebab Tunggal Kabut Asap, Menteri Siti Protes 

Malaysia”. Kompas.com. Tersedia di: 

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/09134281/bantah-ri-penyebab-

tunggal-kabut-asap-menteri-siti-protes-malaysia. (diakses pada 23 September 2019) 

 

Aritkel Berita 3 

M'sia to Indonesia: Not protest letter, but offer of help to fight forest fires 

JAKARTA (Bernama): Malaysia is not pointing fingers at Indonesia over the current 

haze problem, but is offering assistance in tackling the forest fires in several 

provinces in the republic. 

Malaysian Ambassador to Indonesia, Zainal Abidin Bakar, said the official letter 

from the Malaysian government, through the Minister of Energy, Technology, 

Science, Climate Change and Environment Yeo Bee Yin, had been made available 

to the Indonesian government recently. 

"It is not a protest letter, but is of Malaysia’s intention to help in dealing with haze 

(to fight fire at forest and agricultural areas in Indonesia), ” he told reporters after the 

2019 Malaysia National Day reception on Wednesday night (Sept 11). 

He said this when asked to comment on the statement issued by Indonesian Minister 

of Environment and Forestry, Siti Nurbaya Bakar, as reported by local media as 

saying that Malaysia had sent a protest letter, accusing Indonesia of causing haze in 

Malaysia. 

She also reportedly wrote a letter to Zainal Abidin seeking clarification on the 

matter. 

According to Siti, based on the report from the Indonesian Meteorological, 

Climatological, and Geophysical Agency (BMKG), smoke or haze from the fire in 

Kalimantan was detected to cross into Malaysia for only one hour on Sept 8. 
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"The smoke (haze) that entered Malaysia, to Kuala Lumpur, is from Sarawak and 

from Peninsular Malaysia, and perhaps from parts of west Kalimantan. So 

(Malaysia) should be objective in explaining it, ” she said. 

 

Meanwhile, Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi said he had yet to receive 

any protest letter from Malaysia on the matter. 

"Thus far I have not received (a protest letter) (but) Minister Siti Nurbaya and the 

BMKG have issued a statement on this issue, ” Retno was quoted as saying by local 

media. 

More than 42,000 hectares of land (forest and plantation) have burnt since January, 

with hundreds of hectares reportedly still burning in some provinces in Indonesia. 

More than 6,000 firefighters, also assisted by police and military personnel, have been 

deployed to put out the fire in several areas in Riau, Jambi, Pekanbaru and 

Kalimantan. – Bernama 

Bernama (2019). “M'sia to Indonesia: Not protest letter, but offer of help to fight 

forest fires”. Thestar.com.my. Tersedia di: 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/09/12/m039sia-to-indonesia-not-

protest-letter-but-offer-of-help-to-fight-forest-fires#z6VrrxxPjxufkBGZ.99 (diakses 

pada 26 September 2019) 

 

Aritkel Berita 4 

Jokowi: Kita Lalai soal Kebakaran Hutan dan Kabut Asap 

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, harusnya setiap 

musim kemarau pemerintah pusat hingga daerah bisa mencegah dan mengantisipasi 

kebakaran hutan dan lahan. 

Namun, untuk tahun ini Kepala Negara mengakui ada kelalaian sehingga kebakaran 

hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap pekat terjadi di berbagai titik. 
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"Setiap tahun sebetulnya sudah tidak perlu lagi rapat seperti ini, otomatis menjelang 

musim kemarau itu semunya harus sudah siap. Sebetulnya itu saja, tetapi ini kita lalai 

lagi sehingga asapnya jadi membesar," kata Jokowi saat memimpin rapat di 

Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019). 

Jokowi mengaku sudah mengingatkan jajarannya terkait pencegahan kebakaran hutan 

dan lahan saat rapat di Istana pada 15 Juli. 

Namun, ia menyesalkan pencegahan itu tidak berjalan baik sehingga kebakaran 

hutan dan lahan tetap terjadi. 

"Pencegahan dalam penanganan dalam karhutla adalah mutlak dilakukan, karena 

kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman 

bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan," ucap Jokowi. 

Padahal, Jokowi menyebut gubernur sudah memiliki perangkat hingga ke tingkat 

desa. Begitu juga Pangdam dan Kapolda. 

Belum lagi jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

"Kita memiliki semuanya tapi perangkat ini tidak diaktifkan secara baik, kalau infra 

ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah ketahuan 

sebelum sampai jadi ratusan titik api," ucap Jokowi. 

Hadir dalam rapat ini Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan 

Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Kepala 

BNPB Donny Monardo. 

Turut hadir juga gubernur, bupati, wali kota, pangdam, dan kapolda setempat. 

Ihsanuddin. (2019). "Jokowi: Kita Lalai soal Kebakaran Hutan dan Kabut 

Asap",.Kompas.com. Tersedia di: 

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/20401321/jokowi-kita-lalai-soal-

kebakaran-hutan-dan-kabut-asap. (diakses pada 23 September 2019) 
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Aritkel Berita 5 

Accept neighbours’ help 

JAKARTA (ANN): Malaysia's Prime Minister Mahathir Mohamad wonders aloud 

why a neighbour clearly in desperate need would dismiss offers for help — as 

thousands of schools remain closed, orangutans are relocated and millions choke on 

smoky haze across parts of Sumatra, Kalimantan, Malaysia and Singapore. 

"We had offered help all the time. We have airplanes that are special, which spray 

water," he said, as quoted by the New Straits Times Friday, referring to forest fires 

in Indonesia. 

"I don't know why Indonesia is not accepting our help. I would also like to ask 

[President Joko 'Jokowi' Widodo] why the government doesn't want to receive our 

help but I have not done that yet," he added. 

Indonesian diplomats seem to have given up, deferring queries on neighbours' 

complaints to the Environment and Forestry Ministry, for instance — whose 

officials tell journalists to ask the Foreign Ministry instead. 

In response to the defensive attitude among some Indonesian authorities, leaders 

from neighbouring countries reiterate that no one is blaming anyone. Indonesian 

police have made arrests of several people suspected of causing the fires, but of 

course this does not answer the need to simply inhale breathable air, no matter where 

the foul smog is coming from. Residents affected by the haze in Indonesia and 

neighbouring countries have every right to question Indonesia's commitment not 

only to compliance with a regional treaty on haze, but also to the wellbeing of its 

own citizens and that of its neighbours. 

Expectations of Asean agreements are often not very high and in times of need the 

2002 Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution especially falls flat. 

Ratified only in 2014 by foot-dragging lawmakers, it provides mechanisms for 

neighbours helping each other in the annual occurrences of land and forest fires. 

Indonesia's central and local governments and private businesses say they have taken 

several measures to stop fires but prevention continues to be necessary in dry 
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periods, while critics say law enforcement such as against slash-and-burn practices 

for land clearing, often blamed for triggering fires, is also lacking. 

Indonesians and their neighbours in affected regions need help now. Help is being 

offered. But as the above treaty says, "Assistance can only be employed at the 

request of and with the consent of the requesting Party, or, when offered by another 

Party or Parties, with the consent of the receiving Party." Only when this consent is 

secured can governments collaborate through Asean's Coordinating Center for 

Transboundary Haze Pollution Control. 

Whether our President represents Indonesia or not at the upcoming United Nations 

General Assembly in New York, it will be indeed difficult to answer possible 

questions regarding the impression, at least, that Indonesia, which has secured a 

nonpermanent seat on the United Nations Security Council, seems to be refusing 

assistance to put out fires. 

Optimism that we can contain the fires ourselves does not help while children suffer 

even more from the effect of toxic pollutants compared with adults. Rushing the 

children to the nearest health facilities involves slow, careful navigation when 

parents cannot even see anything 10 meters ahead. We need all the help we can get. 

Now. - The Jakarta Post/Asia News Network 

Thestar.(2019). “Accept neighbours’ help”. Tersedia di: 

https://www.thestar.com.my/news/regional/2019/09/22/accept-neighbours039-

help#csCljRs7l3MghXET.99 (diakses pada 23 September 2019) 

 

Aritkel Berita 6 

Ditanya Mengapa Jokowi Tak Mau Terima Bantuan Malaysia Atasi Kabut 

Asap, Mahathir: Tanya Beliau 

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Perdana Menteri Malaysia Mahathir 

Mohamad mengaku tak bertanya kepada Presiden Indonesia Joko Widodo ( Jokowi) 

tak menerima bantuan mereka dalam mengatasi kabut asap. 
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PM berjuluk Dr M itu mengatakan, Kuala Lumpur menawarkan bantuan untuk 

menangkal kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap. Antara lain peralatan 

pengebom air. 

Dalam konferensi pers, jurnalis menanyakan mengapa Presiden Jokowi tidak 

menerima bantuan Malaysia. "Saya tidak tahu," jawab Mahathir. 

"Tanya beliau (Jokowi) mengapa tidak menerima bantuan kami? Saya belum 

menanyakannya," terang Mahathir seperti dikutip Free Malaysia Today Kamis 

(19/9/2019). 

"Mengapa kalian tidak bertanya saja kepada beliau (Jokowi)?" Mahathir bertanya 

balik di sela menghadiri pertemuan Komite Kabinet KHusus Anti-korupsi. 

Jurnalis lalu bertanya apa langkahnya dalam mengatasi kabut asap. Mahathir 

menjawab mereka berdoa meminta hujan, membuat hujan buatan, dan meminta 

warga mengenakan masker. 

PM berusia 94 tahun itu menjelaskan, dia belum memperhitungkan anggaran untuk 

membuat hujan buatan demi mengatasi masalah kabut asap. 

Dia menuturkan mereka bisa mempertimbangkan drone. "Kami bisa menggunakan 

beberapa. Terutama di area Putrajaya yang paling parah terdampak," paparnya. 

Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera 

berhembus ke Malaysia melalui angin musim barat daya, menyebabkan penurunan 

kualitas udara. 

Rabu (18/9/2019), Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah 

memberikan yang terbaik dalam mengatasi kabut asap yang muncul di sejumlah 

wilayah. 

Dalam pernyataan di Instagram dan Twitter, diunggah juga foto ketika dia 

melakukan kunjungan untuk meninjau operasi pemadaman di Desa Merbau, Riau. 

Jokowi menerangkan sudah menginstruksikan 5.600 pemadam kebakaran tambahan 

bakal dikerahkan untuk memadamkan api di Provinsi Riau. 
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Saat ini, lebih dari 10.000 pemadam kebakaran, polisi, maupun militer, diterjunkan 

mengatasi kebakaran hutan di Riau, Jambi, dan Kalimantan. 

Sejak Januari, dilaporkan lebih dari 42.000 hektar (hutan dan perkebunan) terbakar 

di beberapa provinsi. Seperti di Riau, Jambi, dan Kalimantan. 

Jokowi menegaskan, pemerintah Indonesia bakal mengambil sikap tegas atas 

individu maupun perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas kebakaran 

hutan. 

Priyanto, Ardi Utomo. (2019). "Ditanya Mengapa Jokowi Tak Mau Terima Bantuan 

Malaysia Atasi Kabut Asap, Mahathir: Tanya Beliau". Kompas.com. Tersedia di: 

https://internasional.kompas.com/read/2019/09/20/18325551/ditanya-mengapa-

jokowi-tak-mau-terima-bantuan-malaysia-atasi-kabut-asap?page=all#page3. (diakses 

pada 23 September 2019) 
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 Abstrak  

Revolusi industri 4.0 telah membawa banyak kemudahan, khususnya dalam bidang 

digitalisasi. Di era ini semua orang dapat mengakses maupun memberikan informasi dengan 

mudah, dan semua hal dapat dilakukan dalam satu genggaman. Misalnya dalam keseharian 

manusia seperti berbelanja hingga berjualan. Peluang usaha yang tersebar semakin besar dan 

semakin mudah untuk didapat. Namun, banyaknya kompetitor dan kurangnya pengetahuan 

akan dunia digital membuat para pengusaha sulit untuk memulai, karena sebagian besar 

masyarakat lebih memilih untuk berbelanja secara online dibandingkan offline. Di sisi lain, 

ada yang sudah memulai bisnis namun tidak tahu cara mengoptimalisasikan platform yang 

ada. Program Coding Mum melalui Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) hadir untuk membantu 

para pengusaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk lebih aktif dalam 

mempromosikan produk-produk mereka secara online. Dengan memakai peneliatan kualitatif 

dan kuantitatif, penulis melakukan wawancara kepada salah satu peserta Coding Mum yang 

terpilih dalam festival Bekraf di Solo, Jawa Tengah dan salah satu mentor Coding Mum yang 

telah lama terjun di dunia teknologi dan informasi, serta memberikan kuisioner kepada 

alumni Coding Mum Chapter Pekanbaru. Dengan adanya program Coding Mum ini, selain 

mengoptimalkan platform yang ada, para pengusaha juga dapat menambah wawasan dalam 

dunia digital, sehingga revolusi industri 4.0 dapat mencakup semua lapisan masyarakat secara 

inklusif.  

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Revolusi Industri 4.0, Coding Mum, UMKM  
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Abstract 

The industrial revolution 4.0 had brought much more conveniences, specifically in the field 

of digitalization. In this era, everyone can either access or provide information easily, and 

even everything can be done in one hand. For example in everyday human being such as 

buying to selling. The spread of business opportunities are also getting bigger and easier to 

obtain. However, the number of competitors and the lack of knowledge of the digital world 

make it difficult for entrepreneurs to get started, because most people prefer to shop or buy 

online rather than offline. On the other hand, there are those who have started a business but 

do not know how to optimize the existing platform. The Coding Mum Program through 

Creative Economy Agency (Bekraf –Badan Ekonomi Kreatif) come up to help the 

entrepreneur of micro, small and medium enterprises (MSMEs –UMKM) to be more active in 

promoting their products online. Using the qualitative and quantitative research, the writer 

did interview one of the Coding Mum participants who were selected on Bekraf festival in 

Solo, South Java and one of Coding Mum mentors who have long been involved in the world 

of technology and information, and gave questionnaires to the Coding Mum Chapter 

Pekanbaru Alumni. With this Coding Mum program, in addition to optimizing the existing 

platform, entrepreneurs can also add insight into the digital world, so that the industrial 

revolution 4.0 can cover all levels of society inclusively. 

Key Words: Creative Economy, Industrial Revolution 4.0, Coding Mum, MSME 

Pendahuluan  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM);1  

 (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan 

yang memenuhi kriteria asset 50 juta rupiah dan kriteria omzet 300 juta rupiah  

(2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik  

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar dengan kriteria asset 50-

500 juta rupiah dan kriteria omzet 300 juta-2,5 miliar rupiah  

1 https://goukm.id/apa-itu-ukm-umkm-startup/  
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(3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria aseet 500 juta-10 miliar rupiah 

dan kriteria omzet 2,5-50 miliar rupiah  

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki kinerja ekonomi yang hebat. Pada 

tahun 2015 tercatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 4.79%, nilai ini lebih tinggi 

diandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global yang diperkiran sebesar 2.4%. sehingga, 

pemerintah harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkokoh pondasi 

perekonomian.2  

Sektor riil perkekonomian yang menjadi prioritas adalah ekonomi kreatif. Presiden 

Joko Widodo yakin sektor ekonomi kreatif akan lebih berkembang karena tumpuan dari 

ekonomi kreatif adalah sumber daya manusia (SDM)nya, seperti karya seni, arsitektur, 

tulisan, inovasi teknologi dan animasi yang berasal dari ide-ide kreatif manusia.3  

Badan Ekonomi Kreatif berdiri pada 20 Januari 2015 melalui Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif, yang betanggung jawab 

terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Bekraf bertugas membantu presiden 

dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan kebijakan di 

bidang ekonomi kreatif.4 Bekraf mempunyai 16 subsektor dari industri kreatif yang menjadi 

fokus untuk dikelola dan dikembangkan, yaitu: 1) Aplikasi dan Pengembang Permainan, 2) 

Arsitektur, 3) Desain Interior, 4) Desain Komunikasi Visual, 5) Desain Produk, 6) Fashion, 7) 

Film, Animasi dan Video, 8) Fotografi, 9) Kriya, 10) Kuliner, 11) Musik, 12) Penerbitan, 13) 

Periklanan, 14) Seni Pertunjukkan, 15) Seni Rupa dan 16) Televisi dan Radio.5  

Industri Revolusi 4.0 atau revolusi digital adalah proses komputerisasi menjadi digitalisasi, 

dimana semua orang dapat mengakses apapun dalam satu genggaman. Dalam revolusi ini 

semua aspek lini akan terotomatisasi, semua pekerjaan yang dahulu dilakukan 

  

2 https://www.bekraf.go.id/profil  

3 Ibid.  

4 Ibid.  

5 https://www.bekraf.go.id/  
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oleh manusia, seiring waktu dilakukan oleh tenaga mesin secara otomatis sehingga pekerjaan 

menjadi lebih cepat dan teratur. Teknologi akan membawa manfaat yang signifikan terhadap 

perekonomian seperti peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, peningkatan 

pendapatan dan lapangan pekerjaan.6 Selain proses digitalisasi dan otomatisasi, dampak dari 

revolusi industry 4.0 adalah akan hilangnya banyak lapangan pekerjaan, namun akan 

menciptakan lapangan pekerjaan baru yang lebih banyak.7 

Pembahasan  

 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah industri yang digeluti oleh hampir 

sebagian besar masyarakat Indonesia karena modal yang dibutuhkan untuk menjalankan 

UMKM cukup terjangkau. Walaupun begitu, UMKM memiliki kontribusi yang besar dan 

krusial bagi perekonomian secara makro. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI 

melaporkan bahwa UMKM memiliki pangsa pasar sebesar 99,99% atau 62.9 juta unit dengan 

97% penyerapan tenaga kerja nasional.8  

Skala kegiatan ekonomi UMKM berkontibusi sebesar 60% terhadap total Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB) atau sekitar 8.160 triliun rupiah dari 13.600 triliun rupiah pada tahun 

2017. Namun, produktivitas usaha mikro masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan usaha 

kecil dan menengah, sehingga usaha mikro akan lebih rentan untuk tergilas karena 

persaingan. Oleh karena itu, pendampingan yang kontinuitas dan terstruktur harus dilakukan 

untuk meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas dan daya tahan menghadapi persaingan. 

Selain itu, para pengusaha ini juga harus terbuka terhadap kemajuan teknologi, khususnya 

memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas pangsa pasar.9  

Atas alasan keterbukaan tekonologi inilah, mempelajari coding adalah hal dasar baru yang 

harus dikuasai. Dalam pidato Nadiem Makarim di Seminar Utama Hari Oeang ke-71 pada 

2017, ia mengatakan bahwa ada empat kemampuan yang bersifat wajib dalam kurikulum 

nasional, yaitu bahasa Inggris, statistik, psikologi, nasionalisme sempit dan coding atau 

bahasa pemprograman. Menurutnya, dunia dikendalikan oleh kode-kode virtual sehingga 

sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus mampu menguasainya. Karena jika bahasa 

 

 

 

 

  

6 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190925190801-37-102260/revolusi-industri-40-banyak-pekerjaan-manusia-
akan-punah  

7 https://www.liputan6.com/bisnis/read/4080597/imbas-revolusi-industri-40-800-juta-pekerjaan-di-dunia-bakal-hilang  
8 https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62  
9 Ibid.  
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pemprograman tidak dikuasai, maka dunia tidak bisa dibangun.10 Jika dilihat pada keadaan 

sekarang ketika Nadiem Makarim telah terpilih menjadi Menteri Kebudayaan dan 

Pendidikan, maka terdapat kemungkinan bahwa pelajaran coding akan menjadi pelajaran di 

sekolah. Lalu, bagaimana dengan masyarakat Indonesia sebelum terpilihnya Nadiem 

Makarim? Disanalah Bekraf hadir dengan programnya Coding Mum untuk menjawab 

kepesatan teknologi saat ini. Dengan taglinenya “when mum meets code”, coding mum 

mengajarkan kepada perempuan Indonesia untuk mandiri mengahadapi era digitalisasi ini.  

Saat ini, perempuan mengendalikan sebagian besar UMKM, sekitar setengah dari jumlah 

usaha kecil dan sepertiga dari usaha menengah di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Kiprah 

ini masih bisa dioptimalkan jika hambatan dalam hal investasi dan permodalan bisa diatasi. 

Selain itu, pengembangan produk, manajemen keuangan dan tata kelola perusahaan dan 

pemasaran juga berperan penting. Kementerian Koperasi dan UKM RI mncatat lebih dari 14 

juta usaha dikelola oleh perempuan. Namun, perkembangan usaha tersebut tidak 

signifikan.11 Program coding mum membantu para pengusaha perempuan ini untuk 

mengatasi hambatan-hambatan tersebut.  

Berdasarkan wawancara bersama dengan bapak Prayudi Utomo selaku Head of Kolla 

Education dan tutor Coding Mum di beberapa kota, ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari 

Coding Mum adalah empowering woman, disamping tujuan awalnya membuka mindset dan 

mengasah skill para ibu rumah tangga (IRT) untuk membantu perekonomian keluarga. 

Inisiasi Coding Mum berawal dari keinginan Kepala Bekraf periode 2015-2019, Triawan 

Munaf, dan Founder Kolla Education, Izak Jennie, untuk mengadakan pelatihan bagi para 

IRT agar tidak tertinggal di era teknologi informasi sekaligus menciptakan jiwa kemandirian 

berwirausaha atau entrepreneurship.  

Awal keberhasilan Coding Mum hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi, sehingga 

coding dianggap penting untuk dipelajari bagi perempuan. Namun, setelah dievaluasi, 

parameter dari keberhasilan Coding Mum bukan hanya dilihat dari segi ekonomi lagi, namun 

terdapat beberapa parameter keberhasilan lain seperti psikologi, emosi dan sosial. Para 

alumni Coding Mum menemukan bahwa pelatihan ini menambah kepercayaan diri mereka 

untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup.  

Peserta Coding Mum pada awalnya hanyalah ibu rumah tangga, namun seiring berjalannya 

waktu target dan sasaran peserta Coding Mum semakin melebar ke audience lain 

 

 
10 https://cyberthreat.id/read/3533/Yuk-Simak-Gagasan-Nadiem-Makarim-Soal-Pendidikan  
11 https://economy.okezone.com/read/2019/03/06/320/2026418/14-juta-usaha-di-indonesia-dikelola-wanita 
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yang dianggap termarjinalkan dan kurang mendapat kesempatan dalam berkompetisi dalam 

derasnya era informasi dan teknologi seperti pekerja migran atau tenaga kerja wanita (TKW), 

anak-anak panti asuhan, pesantren dan penyandang disabilitas. Sampai saat ini, total alumni 

Coding Mum sudah lebih dari 1000 orang di lebih dari 30 kota di Indonesia, Hong Kong, 

Singapura dan Kuala Lumpur.  

Menurut bapak Yudi, menjadi seorang pengusaha dibutuhkan multi skill. Dalam 

programnya Coding Mum memberikan keterampilan lain disamping coding, seperti desain, 

copywriting, presentasi dan public speaking serta marketing. Coding Mum sangat membantu 

para pengusaha UMKM ini dalam mengoptimalkan bisnis mereka karena setelah mendapat 

gambaran besar atau peta jalan, pengusaha UMKM tersebut bisa menjadi tahu target dan 

pangsa pasar yang ditargetkan untuk mempercepat pertumbuhan usahanya, seperti 

keterampilan programming, membangun branding diri dan kampanye marketing.  

Sedangkan, berdasarkan pengalaman Zulfa Amira dan Trieska Angela, peserta 

Coding Mum Pekanbaru yang terpilih untuk mewakili Komunitas Coding Mum Pekanbaru 

pada Bekraf Festival di Solo, coding adalah alat untuk membangkitkan jiwa untuk berkarya, 

berwirausaha dan leadership serta sebagai sarana untuk pemberdayaan diri. Selain menjadi 

sarana untuk menambah penghasilan, coding juga menjadi ladang produktivitas. Menurut 

Zulfa Amira, para pengusaha UMKM seharusnya memang membuat dan mempunyai 

website, terutama website yang bagus dan menarik untuk memperluas pangsa pasar global 

sehingga penjualan yang optimal dapat tercapai.  

Revolusi Industri 4.0 identik dengan perusahaan start-up, dan start-up akan berkaitan 

dengan digital. Namun sayangnya, UMKM tidak identik dengan digital. Sehingga, untuk 

dapat bersaing di era ini, para pengusaha UMKM diharuskan untuk dapat memasarkan 

barang-barangnya juga secara online. Selain memperluas pangsa pasar, target pasar juga akan 

lebih global. Para pengusaha UMKM harus menangkap peluang dari keadaan ini.  

Sedangkan menurut Trieska Angela, website bukanlah tujuan utama dari Coding 

mum, namun menggali potensi yang ada didalam diri, karena ketika kita membuat atau 

mendesain website maka disana ada dorongan dalam diri untuk menggali atau mencari apa 

yang bisa diupload sehingga dapat menggambarkan dan membranding diri. Selain itu, 
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website bukan hanya media berjual beli atau bertransaksi, tapi juga media untuk memberikan 

informasi tentang produk-produk yang dijual. 

 

Banyak kisah sukses yang sudah ditorehkan oleh para alumni Coding Mum, misalnya para 

alumni Coding Mum Hong Kong yang bekerja sebagai TKW. Sebagian besar dari mereka 

telah sukses berwirausaha disamping sebagai pekerjaan mereka sebagai TKW. Bahkan 

mereka sudah membuka pangsa pasar mereka secara global, mereka membeli kain tenun di 

Nusa Tenggara Timur, memproduksinya menjadi barang lain di Cilacap dan diekspor ke luar 

negeri. Selain itu, mereka menambah pengalaman, wawasan dan pemasukan, para TKW ini 

juga membuka lapangan pekerjaan di tanah airnya. Dan semua hasil itu didapat berawal dari 

Coding Mum Hong Kong.  

Ada juga kisah sukses dari alumni Coding Mum Aceh yang berhasil membuat website 

sederhananya menjadi website konsultasi internasional seputar kehamilan, mulai dari teknik 

hypnobirth sehingga mengatasi baby blues. Sampai saat ini, kliennya sudah sampai Kanada. 

Melihat dari kisah-kisah sukses tersebut, coding adalah hal sederhana dan biasa, namun dapat 

membuat seseorang menjadi luar biasa. Bekraf berharap dengan adanya program dan 

pelatihan ini, taraf ekonomi masyarakat meningkat dan lapangan pekerjaan semakin luas.  

Coding Mum memang menjadi alternatif yang baik bagi kemajuan UMKM di Indonesia. 

Selain hasil yang didapat, kurikulum yang diberikan kepada para peserta Coding Mum sudah 

tersusun dengan rapih serta terus mengalami perbaikan sistem dari waktu ke waktu sehingga 

semakin efektif dan efisien. Pada program Coding Mum batch I Hong Kong, peserta hanya 

mempunyai waktu di akhir pekan dan tidak ada bantuan penunjang belajar lain selain pergi ke 

pelatihan. Namun, seiring berjalannya waktu, kurikulum Coding Mum dilengkapi dengan 

video penunjang sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat dipahami.  

Dalam pelatihan Coding Mum, peserta akan belajar dari tahap dasar yang dibagi atas tiga 

tahap: Pertama, peserta akan mempelajari cara mebuat website front end. Kedua, dilanjutkan 

dengan membuat fungsi belakang atau abck end. Dan ketiga, cara untuk membranding diri 

dengan menjual dari company profile untuk menghasilkan pemasukan.12 Selain itu, kondisi 

tutor dapat memengaruhi kesuksesan berjalannya pelatihan. Ekosistem yang terbentuk antara 

peserta dan tutor harus saling bersinergi.  

Pelatihan Coding Mum tidak hanya berhenti ketika pelatihan selesai. Namun, Bekraf akan 

selalu memantau website yang sudah dibuat oleh peserta melalui akun github.io yang sudah 

diberikan kepada tutor. Selain itu terdapat Komunitas Coding Mum Indonesia (KCMI) 

 

 

 
12 https://kumparan.com/kumparantech/coding-mum-ketika-ibu-ibu-belajar-coding-dan-bikin-website  
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sebagai wadah untuk berjejaring dan berbagi ilmu antar peserta atau alumni Coding Mum 

dari seluruh kota di Indonesia. KCMI sendiri resmi berdiri 2 tahun setelah program Coding 

Mum pertama beroperasi (2016) yaitu tahun 2018 dengan Ibu Henny sebagai presiden KCMI 

terpilih.  

Kesimpulan  

Mengapa pada akhirnya coding menjadi penting bagi UMKM karena tidak semua lapisan 

masyarakat mempunyai sosial media, tapi semua orang dapat mengakses apapun dan 

kapanpun lewat internet. Misalnya, ketika seseorang mencari sesuatu, maka biasanya 

platform yang pertama dibuka adalah google chrome dibandingkan dengan social media. 

Itulah mengapa program coding mum harus dioptimalkan dan mengapa para peserta atau 

alumni khususnya para pengusaha UMKM harus mengupgrade skill coding tersebut. Karena 

dengan keyword yang digunakan semua orang akan mengunjungi website. Selain itu, website 

dapat menghubungkan ke social media, contohnya website penulis sendiri sebagai alumni 

dari Coding Mum Pekanbaru.13 Kesimpulannya, penulis yakin bahwa program Coding Mum 

dari Bekraf akan dapat memajukan UMKM di Indonesia menjadi lebih luas dan global.  

13 Dapat  
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ABSTRAK 

Pengenalan penyakit kanker payudara sangat penting. Untuk menurunkan kasus baru 

kanker payudara, diperlukan upaya pencegahan dan deteksi dini. Upaya ini akan lebih 

mudah dilakukan ketika faktor risiko dan gejala kanker sudah dikenali. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis komunikasi terapeutik Dinas Kesehatan 

Yogyakarta melalui program SADARI sebagai upaya deteksi dini kanker payudara. Teori 

yang digunakan adalah interaksionisme simbolik dengan menggunakan metode kualitatif 

deskriptif- studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi 

terapeutik yang dilakukan oleh sosialisator kesehatan Yogyakarta sebagai penolong dan 

masyarakat dapat dilihat dari 3 konsep, yaitu pikiran, diri dan masyarakat. Dalam konsep 

pikiran, sosialisator memberikan stimulus atau rangsanagan dalam proses komunikasi 

terapeutik kepada masyarakat. Dalam konsep diri, berupaya apa adanya dengan mengetahui 

kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, merasa senang, nyaman dan bangga dengan 

profesinya saat ini. sosialisator menganggap bahwa apa yang dilakukan saat ini merupakan 

ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap dapat menjadi figur positif di masyarakat 

dan selalu bersyukur bisa menebarkan ilmu kesehatan yang dimiliki kepada masyarakat. 

Dalam konsep masyarakat, tingkat pengetahuan warga di Daerah Istimewa Yogyakarta 

mengenai risiko dan deteksi dini kanker payudara SADARI meningkat. Ketika ada 

masyarakat yang merasakan tanda-tanda atau gejala abnormal pada payudaranya, 

masyarakat akan memeriksakannya ke puskesmas, klinik atau faskes lainnya. 

Kata Kunci : Dinkes Yogyakarta, Kanker Payudara, Komunikasi Kesehatan, Komunikasi 

Terapeutik, Program SADARI 

ABSTRACT 

The introduction of breast cancer is very important. To reduce new cases of breast cancer, 

prevention and early detection efforts are needed. This effort will be easier to do when the 

risk factors and symptoms of cancer are identified. This study aims to determine and analyze 

the therapeutic communication of the Yogyakarta Health Office through the BSE (SADARI)  

program as an early detection of breast cancer. The theory used is symbolic interactionism 

using descriptive qualitative methods - case studies. The results of the study indicate that the 

therapeutic communication process carried out by Yogyakarta health sociators as helpers 

and the public can be seen from 3 concepts, namely the mind, self and society. In the concept 

of mind, the sociator provides a stimulus or stimulus in the process of therapeutic 

communication to the public. In self-concept, strive for what it is by knowing the weaknesses 
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and strengths they have, feeling happy, comfortable and proud of their current profession. the 

sociator considers that what is done now is worshiping God Almighty, hoping to be a positive 

figure in the community and always grateful to be able to spread the health knowledge he has 

to the community. In the concept of society, the level of knowledge of citizens in the Special 

Region of Yogyakarta about the risk and early detection of breast cancer BSE (SADARI) 

increases. When there are people who feel abnormal signs or symptoms on their breasts, the 

community will be checked by a health center, clinic or other health facilities. 

Keywords: Breast Cancer,  Health Communication, Therapeutic Communication, SADARI 

Program, , Yogyakarta Health Office 

 

PENDAHULUAN 

Menurut  Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, Penyakit kanker merupakan 

penyebab kematian utama di seluruh dunia. Penyakit kanker adalah penyakit yang timbul 

akibat pertumbuhan tidak normal pada sel jaringan atau tumor. Berdasarkan situasi Penyakit 

Kanker di Indonesia, kanker payudara merupakan salah satu jenis penyakit kanker yang 

menakutkan bagi perempuan baik di seluruh dunia maupun di Indonesia.  

Berdasarkan Kemenkes RI, nilai prevalensi kanker payudara tertinggi berdasarkan provinsi di 

Indonesia terdapat di DI Yogyakarta yaitu sebesar 2,4% dengan estimasi jumlah absolut 

sebesar 4.325 jiwa pada tahun 2013. Begitu pun yang dikatakan oleh Dirjen Pencegahan dan 

pengendalian Penyakit Kemenkes, Mohammad Subuh, “tertinggi itu ada di Jogjakarta” 

ucapnya.   Sehingga deteksi dini pada kanker perlu diedukasi kepada masyarakat. 

“Yang penting mau tidak kita melakukan deteksi dini segala kemungkinan yang 

terjadi. Jika bisa, kita akan meningkatkan kualitas hidup dan goalsnya menurunkan 

angka kematian akibat kanker” Ucapnya. (diakses pada 31/12/2018, 13:42 WIB) 

Hal ini lah yang mendorong peneliti untuk menjadikan DIY sebagai tempat penelitian 

mengenai komunikasi terapeutik Dinkes DIY melalui SADARI sebagai upaya deteksi dini 

kanker payudara. Selanjutnya, pihak-pihak yang ikut berperan dalam menjalankan upaya 

Dinkes DIY untuk mengedukasi masyarakat mengenai deteksi dini ialah kader PKK dan 

petugas kesehatan Puskesmas. “iya ibu ibu pkk bisa, ibu bidan juga, ibu bidan kan juga bisa 

pratekkan, yang pratekkan dia mesti datang ke masyarakat dan masyarakat lebih percaya 

pada bidan toh daripada dokter”, Kata bu Fifi. Dengan kata lain, yang menjadi narasumber 

atau subjek dalam peneltian ini ialah kader PKK bagian Pokja 4 dan petugas kesehatan 

Puskesmas seperti dokter, bidan atau perawat di Puskesmas. 

Menurut badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO) satu-satunya cara yang 

efektif sampai saat ini hanya dengan melakukan deteksi sedini mungkin pada kemungkinan 

timbulnya penyakit kanker payudara, yaitu dengan melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri 

(SADARI). Tindakan ini sangat penting karena hampir 85% benjolan payudara di temukan 
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oleh penderita sendiri. Perlunya upaya pemerintah Yogyakarta dalam menumbuhkan 

kesadaran masyarakat lokal mengenai deteksi dini kanker payudara. 

Namun, masalah terbesar dalam penanggulangan kanker pada saat ini adalah banyaknya 

informasi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebar di masyarakat sehingga pasien 

tidak melakukan pengobatan secara benar dan baru datang ke fasilitas pelayanan kesehatan 

setelah terlambat ditangani. Padalah 30% dari kasus dapat disembuhkan bila ditemukan dan 

diobati pada keadaan dini. (Pusdatin Kemenkes RI, 2016) 

Dengan demikian, keberhasilan dalam menyampaikan informasi mengenai deteksi dini 

kanker payudara dipengaruhi oleh komunikator yang kredibel dan pesan yang tepat, dapat 

dimengerti, dan dapat diterima komunikan. Komunikasi terapeutik dilakukan oleh 

komunikator guna menolong klien atau pasien. Dalam hal ini, pendekatan yang dilakukan 

sosialisator memosisikan sosialisator yang berasal PKK dan Petugas Kesehatan Puskesmas 

sebagai penolong, masyarakat Yogyakarta sebagai klien atau pasien yang dibantu masalah 

risiko kanker payudara, dan komunikasi terapeutik sebagai proses yang terjadi di dalamnya. 

Dalam Jurnal “Komunikasi Terapeutik Orang Tua Dengan Anak Fobia Spesifik” Rachmaniar 

menyebutkan komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, 

bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien; mengacu pada pendekatan 

yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan dengan kegiatan yang terpusat. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti  ingin melihat dan menganalisis bagaimana 

penerapan komunikasi terapeutik dinas kesehatan yogyakarta melalui program sadari sebagai 

deteksi dini kanker payudara? 

KERANGKA TEORI 

Komunikasi Kesehatan 

Berdasarkan judul pengantar umum “Use communication strategically to improve health!” 

yang dapat dibaca dalam “Health Communication, Lead Agency: Office of Disease 

Prevention and Health Promotion” Alo Liliweri (2013) menjelaskan bahwa Tidak ada jalan 

lain menyukseskan kesehatan masyarakat kecuali memanfaatkan jasa komunikasi. Atas 

pertimbangan itu maka semua analisis mengenai upaya menigkatkan kualitas hidup manusia 

harus mengikutsertakan peranan ilmu komunikasi, terutama strategi komunikasi, untuk 

menyebarluaskan informasi yang dapat memengaruhi individu dan komunitas masyarakat 

agar dapat membuat keputusanyang tepat demi memelihara kesehatan masyarakat.  

Definisi komunikasi kesehatan menurut Elayne Clift dan Vicki Freimuth (1995) dalam buku 

Dasar-dasar Komunikais Kesehatan milik Alo Liliweri yakni suatu pendekatan yang 

menekankan pada usaha mengubah perilaku kesehatan audiens (skala makro) agar mereka 

mempunyai kepekaan terhadap masalah kesehatan tertentu yang sudah didefinisikan dalam 

satuan waktu tertentu. Sementara menurut Alo Liliweri komunikasi kesehatan ialah proses 
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untuk mengembangkan atau membagi pesan kesehatan kepada audiens tertentu dengan 

maksud memengaruhi pengetahuan, sikap, keyakinan mereka tentang pilihan perilaku hidup 

sehat. (Liliweri, 2013) 

Berdasarkan pemaparan definisi komunikasi kesehatan di atas, dapat diungkapkan bahwa 

komunikasi kesehatan adalah suatu pendekatan untuk mengembangkan atau membagi pesan 

kesehatan kepada audiens (skala makro) tertentu dengan maksud memengaruhi pengetahuan, 

sikap, dan keyakinan mereka tentang pilihan perilaku hidup sehat. 

Pengertian di atas setidaknya dapat digunakan sebagai modal dalam merancang program-

program komunikasi kesehatan. Hal yang mendasar dari komunikasi adalah adanya 

pertukaran informasi, oleh karena itu komunikasi kesehatan seharusnya juga mengandung 

unsur pertukaran informasi dua arah yang menggunakan saluran umum. Selain itu, 

komunikasi kesehatan haruslah mudah diakses dan pada akhirnya dapat menciptakan 

kesamaan pengertian makna di antara anggota tim komunikasi atau target yang ingin dicapai 

oleh sebuah program komunikasi kesehatan. Terakhir, hal yang penting dan harus 

diperhatikan adalah penggunaan saluran komunikasi yang efektif, seperti media massa. 

(Endah, 2015) 

Komunikasi Terapeutik 

Menurut Suryani (2015) komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan atau 

dirancang untuk tujuan terapi dimana seorang penolong atau perawat membantu klien 

mengatasi masalah yang dihadapinya melalui komunikasi. Dalam hal ini, pendekatan yang 

dilakukan sosialisator memosisikan sosialisator yang berasal PKK dan Petugas Kesehatan 

Puskesmas sebagai penolong, masyarakat Yogyakarta sebagai klien atau pasien yang dibantu 

masalah risiko kanker payudara, dan komunikasi terapeutik sebagai proses yang terjadi di 

dalamnya. 

Dalam Jurnal “Komunikasi Terapeutik Orang Tua Dengan Anak Fobia Spesifik” Rachmaniar 

menjelaskan bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara 

sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien; mengacu pada 

pendekatan yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan dengan kegiatan yang terpusat. 

Carl Rogers (1961) menyebutnya dengan bagaimana seseorang melakukan komunikasi 

tersebut dengan orang lain, bukan tentang apa yang dilakukan seseorang, dan ini membuat 

Rogers berhasil mengidentifikasi tiga factor dasar dalam mengembangkan hubungan saling 

membantu (helping relationship): penolong (helper) harus benar-benar  ikhlas dan 

memahami tentang dirinya atau keikhlasan (genuineness), penolong  (helper) harus 

menunjukan rasa empati, individu yang dibantu harus merasa bebas untuk mengeluarkan 

segala sesuatunya tentang dirinya dalam menjalin hubungan atau kehangatan (warmth) 

(Rachmaniar, 2015), dan ini mencakup unsur komunikasi berikut: 

1. Sumber komunikasi yaitu pengirim pesan atau sering disebut komunikator yaitu orang 

yang menyampaikan atau menyiapkan pesan. Komunikator dalam hal ini adalah 
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sosialisator pencegahan kanker payudara, yaitu kader Dinkes DIY, kader PKK, 

petugas kesehatan puskesmas. Komunikator  memiliki peran untuk membentuk 

kesamaan persepsi dengan pihak lain, untuk kasus ini adalah deteksi dini kanker 

payudara. Kemampuan komunikator mencakup keahlian atau kredibilitas daya tarik 

dan keterpercayaan menjadi faktor penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan 

komunikasi. 

2. Unsur komunikasi terapeutik selain komunikator, yaitu pesan merupakan salah satu 

unsur penting yang harus ada dalam proses komunikasi. Komunikasi akan berhasil 

bila pesan disampaikan dengan tepat, dapat dimengerti, dan dapat diterima 

komunikan. Onong Effendy dalam buku Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi 

menyatakan bahwa komunikasi akan berhasil bila pesan yang disampaikan memenuhi 

syarat berikut: (1) pesan direncanakan, (2) pesan menggunakan bahasa yang dapat 

dimengerti kedua belah pihak, (3) pesan menarik minat dan kebutuhan pribadi 

penerima, (4) pesan berisi hal-hal yang mudah dipahami. 

Komunikasi Persuasif 

Alo Liliweri (2013) mendefinisikan komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan 

untuk memengaruhi audiens dengan menampilkan komunikator, rancangan pesan, media 

yang dapat mempersuasi komunikan. Metode persuasi dapat dilakukan dalam banyak cara, 

misalnya kampanye, promosi, negoisasi, propaganda, periklanan, penyuluhan dan lain-lain. 

Sedangkan  

Secara spesifik pada komunikasi persuasi, Burgon dan huffner meringkas beberapa pendapat 

dari beberapa ahli mengenai definisi komunikasi persuasi sebagai berikut, Pertama, Proses 

komunikasi yang bertujuan mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar 

menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator. Kedua, Proses Komunikasi yang 

mengajak dan membujuk orang lain dengan tujuan mengubah sikap,keyakinan dan pendapat 

sesuai keinginan komunikator tanpa adanya unsur paksaan. (Maulana, 2013) 

Kanker Payudara 

Kanker payudara (KPD) merupakan keganasan pada jaringan payudara yang dapat berasal 

dari epitel duktus maupun lobulusnya. Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker 

terbanyak di Indonesia. Berdasarkan Pathological Based Registration di Indonesia, KPD 

menempati urutan pertama dengan frekuensi relatif sebesar 18,6%. (Data Kanker di Indonesia 

Tahun 2010, menurut data Histopatologik ; Badan Registrasi Kanker Perhimpunan Dokter 

Spesialis Patologi Indonesia (IAPI) dan Yayasan Kanker Indonesia (YKI)). 

Faktor risiko yang erat kaitannya dengan peningkatan insiden kanker payudara antara lain 

jenis kelamin wanita, usia > 50 tahun, riwayat keluarga dan genetik (Pembawa mutasi gen 

BRCA1, BRCA2, ATM atau TP53 (p53)), riwayat penyakit payudara sebelumnya (DCIS 

pada payudara yang sama, LCIS, densitas tinggi pada mamografi), riwayat menstruasi dini (< 

12 tahun) atau menarche lambat (>55 tahun), riwayat reproduksi (tidak memiliki anak dan 
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tidak menyusui), hormonal, obesitas, konsumsi alkohol, riwayat radiasi dinding dada, faktor 

lingkungan. 

Pencegahan (primer) adalah usaha agar tidak terkena kanker payudara . Pencegahan primer 

berupa mengurangi atau meniadakan faktor-faktor risiko yang diduga sangat erat kaitannya 

dengan peningkatan insiden kanker payudara. Pencegahan sekunder adalah melakukan 

skrining kanker payudara. Skrining kanker payudara adalah pemeriksaan atau usaha untuk 

menemukan abnormalitas yang mengarah pada kanker payudara pada seseorang atau 

kelompok orang yang tidak mempunyai keluhan. Tujuan dari skrining adalah untuk 

menurunkan angka morbiditas derajat sakit akibat kanker payudara dan angka 

kematian.Skrining ditujukan untuk mendapatkan kanker payudara dini sehingga hasil 

pengobatan menjadi efektif; dengan demikian akan menurunkan kemungkinan ke kambuhan, 

menurunkan mortalitas dan memperbaiki kualitas hidup. Beberapa tindakan untuk skrining 

adalah : (1) Periksa Payudara Sendiri (SADARI), (2) Periksa Payudara Klinis (SADANIS), 

(3) Mammografi skrining 

SADARI 

SADARI adalah  pengembangan kepedulian seorang perempuan terhadap kondisi 

payudaranya sendiri. Terdapat langkah-langkah khusus yang dapat dilakukan untuk 

mendeteksi secara awal penyakit kanker payudara untuk mengetahui perubahan-perubahan 

yang terjadi pada payudara.  Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan cermin dan 

dilakukan oleh wanita yang berumur 20 tahun ke atas.  Deteksi Dini payudara sendiri 

(SADARI) merupakan cara termudah dan termurah mengetahui adanya benjolan yang 

kemungkinan besar berkembang menjadi kanker ganas. SADARI atau periksa payudara 

sendiri dengan rutin merabanya merupakan langkah penting untuk deteksi dini kanker 

payudara.SADARI dilakukan sebelum mentruasi dan dilakukan antara waktu 7 – 10 hari 

setelah hari pertama menstruasi / sudah selesai menstruasi.  

SADARI tidak menggantikan peranan dokter atau tenaga medis terlatih  untuk melakukan 

pemeriksaan klinik. Pemeriksaan payudara oleh tenaga medis sebaiknya dilakukan untuk 

perempuan usia 20-40 tahun minimal setiap 3 tahun dan perempuan usia 40 tahun setahun 

sekali. Perubahan yang dapat dilihat sebagai kelainan yang terjadi dan perlu mendapat 

perhatian adalah: (1) perubahan bentuk dan ukuran payudara, (2) teraba benjolan, (3) nyeri, 

(4) penebalan kulit, (5) terdapat cekungan kulit seperti lesung pipit, (6) pengerutan kulit 

payudara, (7) keluar cairan dari puting susu, (8) penarikan puting susu ke dalam, (9) luka 

pada payudara yang tidak sembuh-sembuh. 

Interaksionisme Simbolik 

Menurut Syaiful Rohim (2009) Teori interaksi simbolik lebih menekankan pada dua hal. 

Pertama, manusia dalam  masyarakat tidak pernah lepas dari interaksi sosial. Kedua ialah 

bahwa interaksi dalam  masyarakat mewujudkan dalam simbol-simbol tertentu yang sifatnya 

cenderung dinamis. Teori interaksi simbolik memfokuskan perhatiannya pada cara-cara yang 
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digunakan manusia untuk membentuk makna dan struktur masyarakat melalui percakapan 

(Morissan, 2013: 224). 

George Herbert Mead sebagai pembangun paham interaksi simbolik ini, mengajarkan bahwa 

makna muncul sebagai hasil interaksi diantara manusia baik secara verbal maupun nonverbal. 

Menurut Morissan (2013) ada enam hal penting yang mendasari teori interaksi simbolis, 

antara lain : 

1. Manusia membuat keputusan dan bertindak pada situasi yang dihadapinya sesuai dengan 

pengertian subjektifnya. 

2. Kehidupan sosial merupakan proses interaksi, kehidupan sosial bukanlah struktur atau 

bersifat struktural dan karena itu akan terus berubah. 

3. Manusia memahami pengalamannya melalui makna dari simbol yang digunakan di 

lingkungan terdekatnya (Primary group), dan bahasa merupakan bagian yang sangat 

penting dalam kehidupan sosial. 

4. Dunia terdiri dari berbagai objek sosial yang memiliki nama dan makna yang ditentukan 

secara sosial. 

5. Manusia mendasarkan tindakannya atas interpretasi mereka, dengan mempertimbangkan 

dan mendefinisikan objek-objek dan tindakan yang relevan pada situasi saat itu. 

6. Diri seseorang adalah objek signifikan dan sebagaimana objek sosial lainnya diri 

didefinisikan melalui interaksi sosial dengan orang lain. 

Terdapat tiga konsep penting dalam teori yang dikemukakan oleh Mead ini yaitu masyarakat 

(society), diri (self), dan pikiran (mind). Tiga konsep tersebut diperlukan dan saling 

mempengaruhi dalam menyusun teori interaksi simbolik. Berdasarkan tiga konsep yang 

dikemukakan oleh Mead, yaitu masyarakat (society), diri (self), dan pikiran (mind) dapat 

dijabarkan sebagai berikut (Morissan, 2013): 

Masyarakat (society) atau kehidupan kelompok, terdiri atas perilaku yang saling bekerja 

sama di antara para anggota masyarakat. Syarat untuk dapat terjadinya kerja sama di antara 

anggota masyarakat ini adalah adanya pengertian terhadap keinginan atau maksud (intention) 

orang lain, tidak saja pada saat ini tetapi juga pada masa yang akan datang. Dengan demikian, 

kerja sama terdiri atas kegiatan untuk membaca maksud dan tindakan orang lain dan 

memberikan tanggapan terhadap tindakan itu dengan cara yang pantas.  

Diri (self), Kita memiliki diri karena kita dapat menanggapi diri kita sebagai suatu objek. 

Kita kadang-kadang memberikan reaksi yang menyenangkan kepada diri kita. Kita merasa 

bahagia, bangga, dan bersemangat kepada diri kita. Kita merasa kadang-kadang marah dan 

merasa tidak menyukai diri sendiri. Cara terpenting bagaimana kita melihat diri kita 

sebagaimana orang lain melihat diri kita adalah melalui proses “pengambilan peran” (role 

taking) atau menggunakan perspektif orang lain dalam melihat diri kita, dan hal inilah yang 

kemudian menuntun kita untuk memiliki “konsep diri” yang merupakan perspektif gabungan 
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yang kita gunakan untuk melihat diri kita. Konsep diri adalah keseluruhan persepsi kita 

mengenai cara orang lain melihat kita. 

Pikiran (mind), bukanlah suatu benda tetapi suatu proses yang tidak lebih dari kegiatan 

interaksi dengan diri sendiri. Kemampuan berinteraksi yang berkembang bersama-sama 

dengan diri adalah sangat penting bagi kehidupan manusia karena menjadi bagian dari setiap 

tindakan. Berpikir (minding) melibatkan keraguan (menunda tindakan terbuka) ketika diri 

menginterpretasikan situasi.  

METODE PENELITIAN 

Objek dan Subjek Penelitian 

Menurut Sugiyono  (2012: 38) objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Anto Dayan (1986: 21) juga 

mempertegas bila objek penelitian adalah pokok persoalan yang akan diteliti. Menurut teori 

tersebut maka penelitian ini berpusat pada komunikasi terapeutik Dinkes Yogyakarta  melalui 

program SADARI sebagai upaya pencegahan kanker payudara. 

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya didalam penelitian. 

Subjek penelitian pada umumnya manusia atau siapa saja yang menjadi urusan manusia. 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Subjek Penelitian 

No Nama Usia 

(tahun) 

Posisi/Jabatan 

1.  Fifi Indriani 51 Pengendalian Penyakit Dinas 

Kesehatan DI Yogyakarta 

2.  Ranti 52 Bidan Puskesmas Sleman 

3.  Tugirah 67 Ketua Pokja Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

4.  Ati 36 Ibu Rumah Tangga di 

Kecamatan Pakualaman, Kota 

Yogyakarta 

5.  Waginem 56 Ibu Rumah Tangga di 

Kecamatan Selman, Kota 

Sleman  

Sumber: Hasil olah Peneliti 
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Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan seseorang 

untuk mendeskripsikan dan menjelaskan suatu spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu 

yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan dan fenomena 

secara holistic dengan menggunakan kata-kata, tanpa harus bergantung pada sebuah angka. 

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong 2013:4) metodologi kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Peneliti menggunakan metode deskriptif (descriptive 

research) yaitu suatu metode yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area 

populasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat. 

Paradigma Penelitian 

Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah 

asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan 

penelitian (Moleong, 2013:49). Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian, maka paradigma yang relevan dalam penelitian ini adalah konstruktivis. 

Menurut Hidayat (2003) paradigma konstruktivis merupakan paradigma yang hampir 

merupakan antithesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam 

menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Dengan paradigma kostruktivis, peneliti 

dapat sebuah realitas yang terjadi pada Dinas Kesehatan Yogyakarta dalam upaya 

pencegahan kanker payudara. 

Strategi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Studi kasus. John W. Creswell 

menyatakan bahwa fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu 

yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan. Penelitian ini 

berfokus pada kejadian yang terjadi pada individu dengan kasus yang spesifik – komunikasi 

terapeutik penolong atau sosialisator pada klien atau masyarakat spesifik. Creswell juga 

menjelaskan karakteristik studi kasus ialah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” 

atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang 

mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. 

Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu 

program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. 

Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan pada jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik dan 

cara ini diperlukan unntuk mengumpulkan dan mengolah data yang didapat dari lapangan 

sehingga diharapkan penelitian ini berjalan dengan lancar dan sistematis. 

Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi untuk keabsahan penelitian. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 
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Dalam penelitian ini keabsahan penelitian dilakukan dengan triangulasi sumber (Moleong, 

2013:330). 

Patton mengatakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2013:330-331). Hal itu dapat dicapai dengan 

jalan : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya 

secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (5) membandingkan 

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Teknik Analisis Data 

Untuk teknik analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 

fenomenologi Stevick-Colaizzi-Keen (Kuswarno, 2009:70) yaitu sebagai berikut: 

1. Deskripsi lengkap peristiwa /fenomena yang dialami langsung oleh informan. 

2. Dari pernyataan-pernyataan verbal informan, kemudian: 

1) Menelaah setiap pernyataan verbal yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. 

2) Merekam atau mencatat pernyataan yang relevan tersebut. 

3) Pernyataan-pernyataan yang telah dicatat kemudian dibuat daftarnya (invariant 

horizons/unit makna fenomena). Usahakan jangan sampai ada pernyataan yang 

tumpang tindih atau berulang. 

4) Mengelompokkan setiap unit makna ke dalam tema-tema tertentu. 

5) Membuat sintesis dari unit-unit makna dan tema (deskripsi tektural), termasuk 

pernyataan verbal yang menjadi inti unit makna. 

6) Dengan mempertahankan refleksi penjelasan structural diri sendiri melalui variasi 

imajinasi, peneliti membuat kontruk deskripsi structural. 

7) Menggabungkan deskripsi tekstural dan structural untuk menentukan makna dan 

esensi dari fenomena. 

3. Lakukan tahap pada bagian (2) kepada setiap informan. 

4. Membuat pejelasan menyeluruh dari setiap makna dan esensi fenomena yang didapat.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kerangka Jaringan Komunikasi Kesehatan Deteksi Dini SADARI oleh Dinkes DIY Ke 

Masyarakat 

 
 

Gambar 1 Kerangka Jaringan Komunikasi Kesehatan Deteksi Dini SADARI oleh 

Dinkes DIY Ke Masyarakat 

Sumber : Hasil Peneliti 

Dari kerangka di atas dapat dilihat bagaimana proses komunikasi mengenai deteksi dini 

SADARI hingga sampai kepada masyarakat. Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada 

awal pembahasan bab IV ini, angka penderita kanker payudara tertinggi berada di daerah DI 

Yogyakarta. Kemudian data hasil pemeriksaan puskesmas, daerah yang memiliki jumlah 

pasien curiga  kanker payudara terbanyak adalah Kota Sleman dan Kota Yogyakarta.  

Berdasarkan  hasil observasi peneliti dan wawancara narasumber, kanker payudara 

merupakan salah satu jenis kanker yang berbahaya atau paling berisiko. Sehingga perlu upaya 
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pemerintah Yogyakarta dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker 

payudara yaitu dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat lokal mengenai deteksi dini 

kanker payudara. Dinkes Provinsi DI Yogyakarta telah mengupayakan dalam kasus ini. 

Upaya tersebut yaitu memberikan pelatihan-pelatihan kepada petugas kesehatan puskesmas 

seperti dokter, bidan, perawat sejak tahun 2010 hingga 2017.  Selain itu juga Dinkes DIY 

mengadakan workshop workshop yang diberikan untuk tenaga medis pusesmas dan juga ibu 

PKK. Dengan adanya pelatihan-pelatihan dan workshop mengenai deteksi dini kanker 

payudara dapat disebarkan kepada masyarakat. Dengan demikian,tingkat pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat mengenai risiko dan pencegahan kanker payudara meningkat.  

Setelah petugas kesehatan dan PKK memperoleh informasi dari pelatihan-pelatihan dan 

workshop, menjadi tugas keduanya untuk meneruskan informasi kepada masyarakat. 

Pendekatan pendekatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan di puskesmas dan PKK dapat 

dikatakan sama. Pendekatan menggunakan saluran komunikasi Interpersonal, saluran 

kelompok dan saluran media massa. Komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh PKK dan 

petugas kesehatan Puskesmas antara lain : melalui dasa wisma, dan konsultasi. Saat ini 

petugas kesehatan puskesmas dituntut untuk melakukan PISPK atau Program Indonesia Sehat 

Pendekatan Keluarga. Dasa Wisma dan PISPK merupakan program yang hampir sama yaitu 

dengan datang langsung ke rumah-rumah warga. Bedanya adalah dasa wisma, PKK perlu 

memantau  10 rumah, sedangkan PISPK petugas kesehatan datang ke rumah warga ketika ada 

keluhan atau riwayat penyakit pada masyarakat tersebut. Melalui dasa wisma dan PISPK, 

petugas kesehatan dan PKK dapat memberikan sosialisasi mengenai risiko dan deteksi dini 

kanker payudara secara langsung ke setiap rumah rumah warga. 

Selanjutnya komunikasi kelompok yang dilakukan oleh Petugas kesehatan dan PKK antara 

lain: melalui penyuluhan di arisan RT dan RW, Posyandu, Puspindu, Pengajian, Karang 

Taruna. Akan tetapi, ada hal yang perlu diketahui ketika peneliti mengkonfirmasi hal tersebut 

kepada masyarakat. Saat ini penyuluhan sulit masuk ke daerah masyarakat khususnya 

kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta. Hal tersebut terjadi karena pengalaman 

masyarakat yang mengungkapkan bahwa sosialisator yang datang seringkali memanfaatkan 

kesempatan tersebut untuk menawarkan produk yang diperjualkan kepada masyarakat. 

Terlepas dari itu, rata-rata masyarakat yang ditemui oleh peneliti baik di Kota Sleman 

maupun Kota Yogyakarta, pernah terpapar informasi mengenai risiko dan detesi dini kanker 

payudara SADARI. 

Terakhir komunikasi menggunakan saluran media massa yang dilakukan oleh Petugas 

kesehatan dan PKK antara lain: melalui leaflet, brosur, Buku Panduan SI KESI GEMES, 

serta talkshow di televisi dan radio. Masyarakat juga mengakui bahwa ia juga menerima 

informasi mengenai kanker payudara di televisi an leaflet yang didapat. Dinas Kesehatan 

memang tidak secara langsung memberikan penyuluhan dan edukasi mengenai risiko dan 

deteksi dini kanker payudara. Akan tetapi, secara pribadi kader Dinkes, bisa melakukan 
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penyuluhan dilingkungan sekitar tempat tinggalnya. Seperti ikut bergabung dengan 

penyuluhan yang dilakukan oleh PKK di arisan, pengajian, karang taruna, dan lain-lain. 

Komunikasi Terapeutik Dinas Kesehatan Melalui Program SADARI sebagai upaya 

Pencegahan Kanker Payudara Menggunakan Teori Interaksi Simbolik 

Menurut Suryani (2015) komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan atau 

dirancang untuk tujuan terapi dimana seorang penolong atau perawat membantu klien 

mengatasi masalah yang dihadapinya melalui komunikasi. Dalam hal ini, pendekatan yang 

dilakukan sosialisator memosisikan sosialisator yang berasal PKK dan Petugas Kesehatan 

Puskesmas sebagai penolong, masyarakat Yogyakarta sebagai klien atau pasien yang dibantu 

masalah risiko kanker payudara, dan komunikasi terapeutik sebagai proses yang terjadi di 

dalamnya. 

Dalam Jurnal “Komunikasi Terapeutik Orang Tua Dengan Anak Fobia Spesifik” Rachmaniar 

menyebutkan komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, 

bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien; mengacu pada pendekatan 

yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan dengan kegiatan yang terpusat. Carl Rogers 

dalam (Rachmaniar, 2015) menyebutnya dengan bagaimana seseorang melakukan 

komunikasi tersebut dengan orang lain, bukan tentang apa yang dilakukan seseorang, dan ini 

membuat Rogers berhasil mengidentifikasi tiga factor dasar dalam mengembangkan 

hubungan saling membantu (helping relationship): pertama, penolong (helper) harus benar-

benar  ikhlas dan memahami tentang dirinya atau keikhlasan (genuineness). Dalam hal ini, 

sosialisator sebagai penolong mengungkapkan bahwa dengan ia memberikan edukasi deteksi 

dini kanker payudara kepada masyarakat sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagai petugas 

kesehatan atau orang yang mengerti kesehatan di masyarakat. Bahkan sosialisator mengaku 

bangga dengan apa yang sudah ia lakukan kepada masyarakat, dan akan terus melakukan hal 

tersebut dengan baik dan maksimal. 

Kedua, penolong  (helper) harus menunjukan rasa empati, ketika mendapatkan keluhan dari 

masyarakat, penolong atau sosialisator berupaya untuk melakukan interaksi langsung ke 

rumah masyarakat tersebut melalui dasa wisma dan PISPK. Selain mendata kunjungan 

rumah, sosialisator juga memberikan motivasi, pemahaman mengenai penyakit yang 

dikeluhkan oleh masyarakat, dan solusi dengan memberikan rujukan untuk datang ke tingkat 

faskes atau fasilitas kesehatan selanjutnya (puskesmas, rumah sakit). 

Ketiga, individu yang dibantu harus merasa bebas untuk mengeluarkan segala sesuatunya 

tentang dirinya dalam menjalin hubungan atau kehangatan (warmth) dengan kata lain 

masyarakat yang memiliki ketertarikan dan atau mempunyai kesamaan dengan gejala (tanda-

tanda) yang disampaikan oleh sosialisator akan datang menghampiri sosialisator bahkan ke 

petugas kesehatan di puskesmas untuk konsultasi lebih lanjut, dan ini mencakup unsur 

komunikasi berikut: 
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Sumber komunikasi yaitu pengirim pesan atau sering disebut komunikator yaitu orang yang 

menyampaikan atau menyiapkan pesan. Komunikator dalam hal ini adalah sosialisator 

pencegahan kanker payudara, yaitu kader Dinkes DIY, PKK, petugas kesehatan puskesmas. 

Komunikator  memiliki peran untuk membentuk kesamaan persepsi dengan pihak lain, untuk 

kasus ini adalah deteksi dini kanker payudara. Kemampuan komunikator mencakup keahlian 

atau kredibilitas daya tarik dan keterpercayaan, dalam hal ini sosialisator merupakan personal 

yang menguasai bidang kesehatan dan ini menjadi faktor penting dan berpengaruh terhadap 

keberhasilan komunikasi. 

Unsur komunikasi terapeutik selain komunikator, yaitu pesan merupakan salah satu unsur 

penting yang harus ada dalam proses komunikasi . Tanpa kehadiran pesan, proses komunikasi 

tidak terjadi. Komunikasi akan berhasil bila pesan disampaikan dengan tepat, dapat 

dimengerti, dan dapat diterima komunikan.Onong Effendy dalam buku Ilmu Teori dan 

Filsafat Komunikasi menyatakan bahwa komunikasi akan berhasil bila pesan yang 

disampaikan memenuhi syarat berikut:  

1. Pesan yang direncanakan, sebelum sosialisator melakukan penyuluhan ke masyarakat, 

ada hal yang perlu dipersiapkan. Dari menyiapkan presentasi, menyiapkan gambar-

gambar risiko kanker payudara dan langkah langkah melakukan deteksi dini kanker 

payudara. Bahkan petugas kesehatan puskesmas juga menyiapkan alat peraga untuk 

dibawa pada saat penyuluhan. 

2. Pesan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti kedua belah pihak, dalam 

persiapan sosialisator, sosialisator juga menggunakan metode pemetaan dari 

sosiologis dan psikologi masyarakat. Dengan demikian sosialisator akan 

menyesuaikan dari sisi sosiologis yaitu umur, gender, dan sisi psikologis yaitu tingkat 

pendidikan, tingkat pengetahuan, dan kebutuhan audiens. Seperti ketika ia tahu bahwa 

diantara audiens nya terdapat laki-laki, maka ia akan membatasi cara sosialisator 

menyampaikan informasi, dengan tidak memperagakan secara langsung cara 

melakukan deteksi dini SADARI atau periksa payudara sendiri. 

Selanjutnya, ketika sosialisator melakukan penyuluhan ke daerah terpencil dimana 

yang menurutnya tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut masih dibawah 

rata-rata, maka ia akan menggunakan bahasa yang mereka sering gunakan. 

Dikarenakan masyarakat Jogja yang daerahnya masih terpencil, rata-rata masih 

menggunakan bahasa Jawa tulen alias tidak biasa bahkan tidak bisa menggunakan 

bahasa Indonesia. 

3. Pesan menarik minat dan kebutuhan pribadi penerima, respon posistif dari masyarakat 

dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menanggapi ketika dan setelah penyuluhan 

berlangsung. Bu Tugirah menjelaskan, dengan masyarakat yang datang dan mau 

menyimak itu merupakan suatu keterbukaan masyarakat. Terlebih ketika masyarakat 

mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dalam artian masyarakat tersebut tertarik 

dengan pembahasan dalam penyuluhan tersebut. 
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Dalam hal ini, biasanya ditandai dengan masyarakat yang menjadi audiens dalam 

penyuluhan atau sosialisasi akan mendatangi sosialisator secara langsung di akhir 

sosialisasi. Hal tersebut dilakukan oleh audiens karena merasa ada kesamaan gejala-

gejala yang dirasakan dengan yang disampaikan oleh sosialisator. Akan tetapi audiens 

tersebut ada perasaan malu ketika malu dihadapan orang ramai, sehingga biasanya 

audiens akan menghampiri sosialisator di akhir sosialisasi. 

4. Pesan berisi hal-hal yang mudah dipahami, dari hasil wawancara dengan masyarakat, 

masyarakat yang sekaligus pernah mengikuti penyuluhan atau sosialisasi mengenai 

deteksi dini kanker payudara mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh petugas 

kesehatan dan PKK mudah dipahami, bahkan sudah dipraktikkan setelah kegiatan 

sosialisasi tersebut. 

Dalam proses komunikasi terapeutik antara sosialisator sebagai penolong dengan masyarakat 

sebagai pasien atau klien dapat dianalisis menggunakan teori interaksi simbolik. Pada 

dasarnya teori interaksi simbolik berakar dan berfokus pada hakikat manusia yang adalah 

makhluk relasional. Setiap individu pasti terlibat relasi dengan sesamanya. Tidaklah 

mengherankan bila kemudian teori interaksi simbolik menjadi yang terdepan dibandingkan 

dengan teori-teori sosial lainnya. Alasannya ialah diri manusia muncul dalam dan melalui 

interaksi dengan yang di luar dirinya. Interaksi itu sendiri membutuhkan simbol-simbol 

tertentu. Simbol itu biasanya disepakati bersama dalam skala kecil ataupun skala besar. 

Simbol- misalnya bahasa, tulisan dan simbol lainnya yang dipakai- bersifat dinamis dan unik 

(Syaiful Rohim, 2009). 

Menurut Morissan (2013) terdapat tiga konsep penting dalam teori yang dikemukakan oleh 

Mead ini yaitu pikiran (mind), diri (self), dan masyarakat (society). Tiga konsep tersebut 

diperlukan dan saling mempengaruhi dalam menganalisis proses komunikasi terapeutik yang 

dilakukan antara sosialisator dan masyarakat. Berdasarkan tiga konsep yang dikemukakan 

oleh Mead, yaitu pikiran (mind), diri (self), dan masyarakat (society) dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Pikiran (Mind) 

Dalam konsep mind ini, sosialisator memberikan rangsangan atau stimulus dalam 

proses komunikasi terapeutik kepada masyarakat. Stimulus ialah hal-hal yang 

merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, dan lain-lain yang 

dapat ditangkap melalui alat indera. Berikut pendekatan yang dilakukan oleh 

sosialisator: pertama, menggunakan metode pemetaan dari sisi sosiologis dan 

psikologi masyarakat. Dengan demikian sosialisator akan menyesuaikan dengan sisi 

sosiologis yaitu umur, gender, dan sisi psikologis yaitu tingkat pendidikan, tingkat 

pengetahuan, dan kebutuhan audiens. Seperti ketika ia tahu bahwa diantara audiens 

nya terdapat laki-laki, maka ia akan membatasi cara sosialisator menyampaikan 

informasi, dengan tidak memperagakan secara langsung cara melakukan deteksi dini 

SADARI atau periksa payudara sendiri. Contoh lain, ketika sosialisator melakukan 
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penyuluhan ke daerah terpencil dimana yang menurutnya tingkat pendidikan 

masyarakat di daerah tersebut masih dibawah rata-rata, maka ia akan menggunakan 

bahasa yang mereka sering gunakan. Dikarenakan masyarakat Jogja yang daerahnya 

masih terpencil, rata-rata masih menggunakan bahasa Jawa tulen alias tidak biasa 

bahkan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. 

Dalam proses komunikasi yang dilakukan antara sosialisator dan masyarakat, 

sosialisator menggunakan komunikasi dua arah. Masyarakat diajak untuk berfikir dan 

memberkan tanggapan. Hal ini dilakukan agar masyarakat sebagai audiens tetap 

menyimak hingga akhir sosialisasi dan tidak mudah mengantuk saat mendengarkan 

sosialisator berbicara. Seperti memberikan rangsanagan dari pertanyaan-pertanyaan 

yang dilontarkan kepada audiens sebagai intro atau awal penyuluhan, antara lain: 

a. Dalam penyuluhan sosialisator berupaya mengajak fitrah atau tugas seorang 

ibu, “kalo dalam satu keluarga ada yang sakit, siapa yang repot pasti ibunya 

toh, ketika ibu sendiri yang sakit, bagaimana perasaan ibu, sebelum kita 

menolong orang lain kan kita harus sehat dulu, jadi sebelum ibu ngemong 

putro putro ibu harus sehat, nah ibu tau ga sehat apa ga nya?” 

b. “coba ibu sehat ga hari ini?” 

c. “ibu-ibu pernah mendengar mengenai kanker ga bu?” 

d. “ibu-ibu pernah mendengar mengenai kanker payudara ga bu?” 

e. “bu, siapa diantara ibu yang pernah sadari?” 

f. “nah kan sudah pernah, kapan ibu sadarinya bu?” 

Selain itu, sosialisator juga menampilkan gambar-gambar akibat atau risiko dari 

kanker payudara. Sehingga masyarakat akan memahami bahwa kanker payudara 

merupakan hal yang mengerikan dan harus diwaspadai. 

2. Diri (Self) 

Dalam konsep ini, dapat dilihat bagaimana konsep diri seorang sosialisator baik 

menurut diri sosialisator maupun masyarakat. Sosialisator menjelaskan bahwa dalam 

melaksanakan tugas atau kewajibannya tersebut ada kekurangan dan kelebihan  dirinya 

berdasarkan penilaian masyarakat. Biasanya hanya jika berada dalam FGD (Focus 

Group Discussion) sosialisator dapat mengetahui apa yang menjadi kekurangannya 

dalam penyampaian informasi, contohnya: berbicara dengan intonasi cepat, kurang 

menanggapi atau menjawab pertanyaan, sehingga sulit dimengerti oleh pendengar atau 

audiens.  

Selain itu juga ada kelebihan sosialisator yang disukai oleh masyarakat. Sosialisator 

menjelaskan bahwa hal yang sering disukai oleh masyarakat ialah kemauan untuk 

berbagi ilmu ke masyarakat, menghargai, dapat menyempatkan waktunya untuk datang 

mengisi penyuluhan atau sosialisasi dan mau menerima dengan imbalan yang tidak 

banyak bahkan sukarela. Sosialisator sebagai personal yang mengerti atau menguasai 

di bidang kesehatan memang harus ada atau mau ketika ada permintaan dari 
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masyarakat. Dengan demikian, sosialisator seharusnya tidak menolak undangan atau 

permintaan masyarakat.  

Sementara untuk penampilan, sosialisator merasa nyaman. Namun, jika ada 

masyarakat yang kurang menyukai penampilan sosialisator tidak disampaikan secara 

terbuka alias bisik-bisik. Memang sudah menjadi tuntutan sosialisator berpenampilan  

rapih dan sopan. Sesuai dengan sudut pandang masyarakat yang  mengungkapkan 

bahwa penampilan dari sosialisator sudah seperti yang diharapkan, yaitu bagus, sopan, 

bersih dan wangi . 

Selama ini sosialisator mengaku sudah merasa nyaman dan senang dengan dengan apa 

yang ia jalankan sebagai profesinya saat ini. Mereka mengungkapkan bahwa ia merasa 

senang karena bisa dihargai oleh masyarakat dan bangga karena bisa bermanfaat di 

masyarakat. Sosialisator juga mengaku optimis untuk terus menebarkan ilmu 

kesehatan kepada masyarakat. Sosilisator sekaligus penolong menjelaskan bahwa apa 

yang mereka lakukan tersebut merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Dari seluruh upaya yang sudah dilakukan oleh Bu Tugirah sebagai sosialisator, ia 

berharap bisa menjadi figur positif di masyarakat. Baginya juga bisa terus diundang 

oleh masyarakat untuk penyuluhan kesehatan merupakan bentuk penghargaan dari 

masyarakat. Berbeda dengan Bu Ranti memandang bahwa apa yang ia lakukan 

merupakan suatu kewajiban baginya. Sehingga ia merasa bersyukur jika masyarakat 

dapat memandang hal tersebut positif. Bu Ranti juga mengatakan bahwa tidak semua 

orang bisa menebarkan ilmu kesehatan kepada masyarakat. oleh sebab itu, ia merasa 

beruntung dapat berbagi ilmu yang ia miliki kepada masyarakat. 

3. Masyarakat (Society) 

Masyarakat Yogyakarta sudah banyak yang mengetahui mengenai deteksi dini kanker 

payudara SADARI. Selain daripada observasi yang dilakukan oleh peneliti di 

masyarakat, Bu Ranti juga mengatakan memang belum semuanya mengetahui deteksi 

dini tersebut, akan tetapi presentasi untuk yang mengetahui tersebut lebih banyak 

dibandingkan yang tidak.  

Dapat kita ketahui bahwa lokasi, tingkat pengetahuan dan waktu yang diluangkan 

berbeda antar masyarakat bisa menjadi faktor pengaruh keberhasilan dari penyuluhan 

deteksi dini kanker payudara di DI Yogyakarta. Seperti faktor lokasi, dimana 

beberapa daerah di Yogayakarta yang harus menggunakan bahasa daerah, yaitu 

bahasa Jawa. Kemudian dari faktor tingkat pengetahuan, tidak semua lapisan 

masyarakat DIY dapat mengerti bahasa ilmiah atau bahasa medis, sehingga untuk 

penyampaiannya menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Terakhir faktor waktu 

yang diluangkan, karena tidak semua masyarakat DIY mau meluangkan waktunya 

untuk datang dan menyimak sosialisasi atau penyuluhan, bahkan terkadang beberapa 

masyarakat yang tingkat ekonominya rendah lebih memilih untuk pergi bekerja 

daripada harus datang ke penyuluhan. 
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Dalam proses penyuluhan atau sosialisasi memuat komunikasi persuasi, menurut Burgon dan 

huffner definisi komunikasi persuasi sebagai berikut: Pertama, Proses komunikasi yang 

bertujuan mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar menyesuaikan pendapat 

dan keinginan komunikator. Oleh sebab itu, sosialisator melakukan pendekatan-pendekatan 

seperti memetakan audiens yang menjadi sasaran penyuluhan, memberikan stimulus berupa 

pertanyaan-pertanyaan di awal dan menampilkan gambar-gambar akibat atau risiko dari 

kanker payudara  kepada masyarakat yang menjadi audiens. 

Kedua, Proses Komunikasi yang mengajak dan membujuk orang lain dengan tujuan 

mengubah sikap, keyakinan dan pendapat sesuai keinginan komunikator tanpa adanya unsur 

paksaan. Dinas kesehatan provinsi DIY dan sosialisator kesehatan Yogyakarta telah berupaya 

dalam meningkatkan kesadaran deteksi dini kanker payudara. Hasilnya saat ini, masyarakat 

DIY sudah banyak yang mengetahui mengenai risiko kanker payudara, sehingga ketika ada 

masyarakat yang merasa bahwa ada tanda-tanda atau gejala abnormal pada payudaranya, 

masyarakat akan memeriksakannya ke puskesmas, klinik atau faskes lainnya. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV, dapat diambil kesimpulan 

bahwa komunikasi terapeutik Dinkes Yogyakarta melalui program SADARI sebagai deteksi 

dini kanker payudara dikatakan berhasil akan tetapi belum menyeluruh. Seperti di kecamatan 

Pakualaman Kota Yogyakarta, penyuluhan kesehatan sulit untuk masuk ke masyarakat di 

daerah tersebut. Komunikasi terapeutik dilakukan oleh sosialisator kesehatan Yogyakarta 

(bidan, petugas kesehatan puskesmas, dan kader PKK) sebagai penolong dan masyarakat 

sebagai klien atau pasien.  Keberhasilan komunikasi terapeutik dapat dilihat dari pesan yang 

direncanakan, penggunaan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat, pesan berisi hal-

hal yang mudah dipahami hingga manarik minat masyarakat dari yang menyimak, 

mengajukan pertanyaan hingga pada kosultasi secara langsung dengan petugas kesehatan. 

Sementara itu, peneliti menganalisis menggunakan tiga konsep dalam teori interaksi 

simbolik, antara lain: (1) pikiran (mind), sosialisator memberikan stimulus atau rangsangan 

dalam proses komunikasi terapeutik kepada masyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk 

mempengaruhi pemikiran masyarakat agar menyesuaikan dengan apa yang disampaikan dan 

harapan sosialisator. (2) Diri (self), konsep diri sosialisator ialah apa adanya, mengetahui 

kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, merasa senang, nyaman dan bangga dengan 

profesinya saat ini, menganggap bahwa apa yang dilakukan saat ini merupakan ibadah 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap dapat menjadi figur positif di masyarakat dan selalu 

bersyukur bisa menebarkan ilmu kesehatan yang dimiliki kepada masyarakat. (3) masyarakat 

(society), Masyarakat DI Yogyakarta sudah banyak yang mengetahui mengenai risiko dan 

deteksi dini kanker payudara SADARI, sehingga ketika ada masyarakat yang merasa bahwa 

ada tanda-tanda atau gejala abnormal pada payudaranya, masyarakat akan memeriksakannya 

ke puskesmas, klinik atau faskes lainnya. Namun, ada tiga faktor yang dapat mengahambat 
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keberhasilan dari suatu penyuluhan, antara lain: Lokasi masyarakat, tingkat pengetahuan, dan 

waktu yang diluangkan. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang diperoleh, maka 

peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini hanya fokus pada 

komunikasi terapeutik Dinkes Yogyakarta melalui program SADARI sebagai upaya deteksi 

dini kanker payudara, bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan fokus pada 

komunikasi terapeutik dengan subjek penelitian yang berbeda seperti mengambil daerah 

dengan angka penderita kanker payudara terendah, tujuannya adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis apakah sudah pasti tepat penanganannya? atau masyarakatnya yang tidak 

terbuka alias tidak memiliki kesadaran untuk memeriksakan kesehatannya sejak dini, dan 

terakhir bisa dengan memilih kasus yang berbeda namun tetap di ranah komunikasi 

terapeutik. 

Peneliti juga memberikan saran kepada pemerintah Provinsi DI Yogyakarta untuk melakukan 

monitoring ke Puskesmas, PKK, dan masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 

sudah sejauh mana masyarakat sadar dan peduli akan kesehatan. Sementara itu, untuk 

pemerintah Kota Depok, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi 

masukan untuk Kota Depok yang lebih maju. Seperti memaksimalkan dasawisma yang 

dilakukan oleh kader PKK, mengadakan pelatihan untuk tenaga ahli kesehatan, membuat 

buku panduan penyuluhan kesehatan (contoh: SI KESI GEMES baru ada di Kota 

Yogyakarta), dll. 
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 Abstrak  

Radio merupakan satu di antara media massa yang berusaha untuk mengikuti perkembangan 

teknologi saat ini. Tanpa merubah karakteristik yang khas, radio mampu bertahan di tengah 

keberadaan media baru yang mayoritas telah digunakan oleh masyarakat. Bens Radio 106.2 

FM adalah salah satu dari industri kreatif media yang memiliki daya saing dengan 

mengedepankan unsur budaya dikombinasi dengan budaya pop yang banyak digemari oleh 

kaum muda. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan bahasa betawi terhadap minat dengar Bens Radio 106.2 FM. Peneliti 

menggunakan teori uses and gratification untuk melihat dari sisi pendengar, bagaimana 

audience kemudian memegang kontrol penuh terhadap pemilihan media yang digunakan. 

Metode penelitian adalah kuantitaif deskriptif yang berlandaskan pada pandangan positivistik 

dan menggunakan teknik Non Probability Sampling. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 

pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu penggunaan bahasa betawi terhadap 

variabel terikat (minat dengar) yaitu sebesar 75%. Sapaan khas Betawi berupa “Ncang, 

Ncing, Nyak, Babe, Mpok, Abang, dan juga None” adalah yang paling disukai oleh 

pendengar, selain itu frekuensi radio yang juga dapat terdengar dengan jelas adalah alasan 

mengapa audience kemudian memilih Bens Radio sebagai media yang digunakan atau 

bahkan memutuskan untuk menjadi pendengar tetap radio tersebut.  

Kata Kunci: Bahasa Betawi, Minat Dengar, teori Uses and Gratification 

 

PENDAHULUAN  

Industri kreatif adalah industri yang mengedepankan ide, mengandalkan keterampilan, 

talenta, dan kreatifitas yang berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan dan lapangan 

pekerjaan. Industri ini akan berfokus untuk memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu 

individu. Dengan begitu, berdirinya industri kreatif ini tidak terlepas dari orang-orang yang 

membangunnya, selain itu pula antusias masyarakat untuk membantu menggerakkan. Banyak 

hal yang dapat dilakukan untuk membangkitkan kembali industri kreatif dikalangan 

masyarakat, contohnya seperti media massa.  

Seperti yang telah kita ketahui media massa mempunyai kekuatan untuk 

menyebarluaskan pemikiran-pemikiran kreatif yang diciptakan oleh manusia, yang lebih bisa 

menampung aspirasi dan pendapat masyarakat. Contoh industri kreatif misalnya, penerbitan, 

percetakan, periklanan, televisi, radio, film, video, fotografi, kerajinan, pasar barang seni, 

desain, fashion, arsitektur, teknologi informasi dan jasa perangkat lunak.  

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/
mailto:2paujiatul_arifah@staffsite.gunadarma.ac.id


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

Dalam jurnal ini, industri kreatif media yang diambil yaitu radio. Berbicara tentang 

radio, sudah pasti banyak orang yang telah mengetahui radio karena radio merupakan salah 

satu media elektronik yang tidak asing lagi bagi masyarakat yang dapat menyampaikan 

sebuah informasi dan dapat menjadi hiburan. Radio pada zaman dahulu lebih sering dipakai 

para anggota perang untuk berkomunikasi atau memberikan informasi antara angkatan laut 

dan angkatan darat. Radio pada zaman dahulu juga lebih sering didengarkan di dalam 

ruangan karena bentuk atau modelnya yang besar, sehingga sulit jika ingin di bawa bepergian 

kemana-mana. Sedangkan pada radio zaman sekarang, kita dapat mendengarkan siaran yang 

ada di radio dimana saja, karena radio zaman sekarang sudah menjadi aplikaso yang dapat 

diletakkan pada berbagai macam alat elektronik seperti handphone, laptop, dan lain 

sebagainya. Bentuk radio zaman sekarang juga banyak yang lebih simple dari pada radio 

zaman dahulu, shingga radio zaman sekarang dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. 

 

Jadi, sistem penyiaran radio zaman dulu layaknya seperti seseorang yang tidak dapat 

mengekspresikan dirinya dengan bebas, karena sistem penyiaran radio zaman dulu yang 

masih dikendalikan oleh satu orang yaitu penguasa. Lain halnya dengan radio zaman 

sekarang yang sudah memiliki hak masing-masing dalam penyiarannya dan tidak hanya 

sebagai media penyampaian informasi tetapi juga dapat digunakan sebagai media hiburan, 

dengan berbagai macam acara lainnya seperti acara musik, promosi iklan, informasi event, 

kesenian, tausiah, dan lain sebagainya yang dapat didengarkan oleh masyarakat, salah 

satunya Bens Radio 106,2 FM.  

Bens Radio hadir di saluran 106.2 FM sejak 5 Maret 1990. Bens Radio yang 

merupakan radio etnik satu-satunya di DKI Jakarta yang menggali potensi budaya Betawi, 

agar pendengar saat mendengarkan Bens Radio dapat merasakan budayanya sendiri, bertutur 

dan berdialog dengan bahasanya sendiri. Budaya dan etnik Betawi terus menerus beradaptasi 

seiring dengan perubahan zaman, sehingga Bens Radio tetap menjadi Radio terpercaya. 

Seperti radio-radio siaran lainnya, Bens Radio memiliki sapaan khas untuk pendengar yaitu 

“Ncang, Ncing, Ncing, Nyak, Babe, Mpok, Abang, dan juga None”, dan memiliki tagline 

“Betawi Punye Gaye Selera Siape Aje”.  

Dilihat dari Data AC Nielsen, Bens Radio menduduki peringkat kedua setelah 

Elgangga Radio. Yang membuktikan bahwa Bens Radio menjadi radio favorit masyarakat 

dengan memiliki pendengar yang cukup banyak kurang lebih 2 juta pendengar yang tersebar 

di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Jadi, tidak hanya masyarakat 

Betawi saja yang bisa mendengarkan Bens Radio 106,2 FM, tetapi seluruh masyarakat juga 

dapat mendengarkan Bens Radio 106,2 FM ini. Sehingga Bens Radio dapat dikonsumsi 

semua kalangan karena bahasa yang digunakan tidak terlalu sulit untuk dipahami. 

 

Bahasa adalah sarana utama dalam berkomunikasi di dalam masyarakat baik secara 

lisan maupun tulisan. Manusia akan sulit berkomunikasi tanpa bahasa. Seorang penyiar harus 

bertutur kata dengan baik serta meyampaikan sebuah informasi yang benar dan jelas dengan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar. Sebab, informasi yang 

sampaikan bisa saja tidak dipahami oleh pendengar karena penggunaan kata atau istilah yang 

sering menimbulkan salah paham.  

Penggunaan bahasa inilah yang menjadi ciri khusus serta daya tarik pendengar. Selain 

itu, bahasa yang digunakan dapat memberi manfaat bagi para pendengarnya, tidak hanya 

sebagai penghibur, namun juga dapat menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan baru. 

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

Kecenderungan seseorang yang tinggi terhadap suatu hal diutamakan pada minat seseorang. 

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan 

disertai keinginan untuk mengetahui dan memperlajari maupun membuktikan. Lebih lanjut 

Winkel mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang agak menetap untuk merasa 

tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu 

(Walgito, 1998: 38).  

Minat dapat ditujukan pada suatu objek, seperti terhadap barang, kegiatan, atau 

organisasi. Terbentuknya minat diawali oleh perasaan senang dan sikap positif orang yang 

cenderung menyukai sesuatu, maka akan otomatis muncul. Sama halnya dalam sebuah 

stasiun radio, program yang diberikan oleh media tersebut akan menumbuhkan minat 

seseorang untuk mendengarkan program tersebut.  

Dalam dunia penyiaran meningkatkan minat pendengar sangat penting, karena minat 

akan memberikan daya tarik seseorang untuk menjadi penonton atau pendengar setia media 

tersebut dan dapat menjadikan sebuah media berkembang. Hal ini relevan dengan penelitian 

yang dibahas oleh Kadir (2017) yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Bahasa Daerah 

terhadap Minat Dengar Radio Gamasi 105.9 FM” dengan hasil penelitian bahwa Ho ditolak, 

berarti ada pengaruh penggunaan bahasa daerah terhadap minat dengar Radio Gamasi 105.9 

FM. 

 

KAJIAN PUSTAKA  

Penggunaan Bahasa  

Menurut Montgomery, bahasa adalah sebuah institusi sosial yang dirancang, 

dimodifikasi, dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kultur atau subkultur yang terus 

berubah, karenanya, bahasa dari budaya satu berbeda dengan bahasa dari budaya lainnya 

(Sihabudin, 2011: 77). Aristoteles sebagai tokoh aliran tata bahasa tradisional memberikan 

batasan bahwa bahasa ialah alat untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau gagasan kepada 

orang lain (Odie & Suherlan, 2004: 7).  

Minat Dengar  

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu 

dan disertai keinginan untuk mengetahui dan memperlajari maupun membuktikan. Lebih 

lanjut Winkel mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang agak menetap untuk 

merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang 

itu (Walgito, 1998: 38).  

Teori Uses and Gratification  

Teori uses and gratifications milik Blumer dan Katz (Nurudin, 2007: 191-194) ini 

mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan 

menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif 

dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang 

paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya, artinya, teori uses and gratifications 

mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan 

kebutuhannya. Istilah Uses and gratification timbul dari sikap aktif khalayak dalam 

menggunakan media dari pemenuhan kebutuhan khalayak melalui penggunaan media 

tersebut. 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif deskriptif yang berarti memungkinkan peneliti melakukan hubungan antar 
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variabel, menguji hipotesis, selain itu penelitian kuantitaif deskriptif juga merupakan 

penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis 

yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang, dengan paradigma penelitian 

positivistik. Paradigma positivistik memandang realitas, gejala dapat diklasifikasikan, relatif 

tetap, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Penelitian pada umumnya 

dilakukan pada populasi atau sampel tertentu. Penelitian ini menggunakan paradigma 

positivistik karena ingin mengukur sebab-akibat seperti yang telah di jelaskan oleh paradigma 

ini pada pengaruh penggunaan bahasa Betawi terhadap minat dengar pada Bens Radio 106,2 

FM..  

Populasi pada penelitian ini yaitu pendengar Bens Radio yang dikhususkan kepada 

remaja akhir dan sampel yang digunakan sebanyak 100, dengan penyebaran kuesioner secara 

online melaui google docs. Variabel Penggunaan Bahasa dan variabel Minat Dengar 

diadaptasi dari penelitian Syifa Fauzia dengan reliabilitas sebesar 0,833 untuk variabel 

Penggunaan Bahasa dan 0,922 untuk variabel Minat Dengar.  

HASIL PENELITIAN  

Seperti yang telah penulis bahas sebelumnya, salah satu media massa yang masih 

terjaga eksistensinya sampai saat ini yaitu radio. Radio telah menjalani proses perkembangan 

yang cukup lama sebelum menjadi media massa seperti saat ini. Bens Radio merupakan salah 

satu radio siaran swasta yang berada di Jakarta yang mana Bens Radio sendiri merupakan 

radio etnik satu-satunya yang ada di Jakarta dengan Budaya Betawinya.  

Untuk menarik banyak pendengar dan bersaing dengan radio-radio swasta lainnya 

yang ada di Jakarta, tentunya Bens Radio harus memiliki daya tarik tersendiri saat melakukan 

siaran. Bahasa penyiar pada saat siaran tentunya merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan oleh seorang penyiar dalam menyampaikan informasi. Dalam melakukan siaran, 

sebaiknya seorang penyiar menggunakan bahasa yang dapat dimengerti pendengar, yang 

dapat menarik minat dengar, agar setiap informasi yang disampaikan oleh seorang penyiar 

dapat diterima oleh pendengar radio. Bahasa yang digunakan dalam melakukan siaran radio 

memungkinkan seorang penyiar lebih mudah untuk berinteraksi dengan pendengar agar 

pendengar terhibur dan dapat mempengaruhi pendengar untuk mencapai tujuan siarannya.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden lebih didominasi usia 22 

tahun dengan presentase 38,6%. Yang mana pada usia tersebut masuk dalam klasifikasi 

remaja akhir. Oleh karena itu, dalam penelitian ini program acara musik sangat digemari oleh 

kalangan remaja dengan mayoritas usia 22 tahun. Yang mana remaja tersebut didominasi 

Pelajar/Mahasiswa dengan presentase 50,5%, hal ini dikarenakan Pelajar/Mahasiswa lebih 

menyukai musik pada saat mendengarkan radio karena dapat memberikan hiburan dan bahasa 

yang digunakan oleh penyiar dapat lebih mudah dipahami sehingga dapat memberikan 

kepuasan pada saat mendengarkannya. Serta responden memilih mengisi waktu luang saat 

mendengarkan Bens Radio 106,2 FM agar dapat dinikmati dalam waktu yang santai dan 

dapat dinikmati diwaktu luang.  

Hasil analisis pada penelitian ini yang mana pada uji reliabilitas variabel Penggunaan 

Bahasa Betawi memiliki nilai sebesar 0,781 dan variabel Minat Dengar memiliki nilai 

sebesar 0,90. Nilai koefisien regresi linear sederhana pada peneitian ini sebesar 1,459 yang 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Penggunaan Bahasa Betawi 

Terhadap Minat Dengar.  

Dalam penelitian ini diperoleh dari nilai R menunjukkan korelasi antara variabel 

independent dengan variabel dependent yakni nilai R sebesar 0,866, maka dari model 
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summary diatas diketahui nilai (Rsquare) sebesar 0,750. Artinya terdapat pengaruh antara 

Penggunaan Bahasa Betawi terhadap Minat Dengar. Sementara itu t hitung 7,276 lebih besar 

jika dibandingkan dengan t table sebesar 1,660 dengan signifikansi 0,000. Tentu saja lebih 

kecil dari α = 0,1. Berdasarkan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang 

penyiar dalam menyampaikan informasi. Dalam melakukan siaran, sebaiknya seorang 

penyiar menggunakan bahasa yang dapat dimengerti pendengar, yang dapat menarik minat 

dengar, agar setiap informasi yang disampaikan oleh seorang penyiar dapat diterima oleh 

pendengar radio. Bahasa yang digunakan dalam melakukan siaran radio memungkinkan 

seorang penyiar lebih mudah untuk berinteraksi dengan pendengar agar pendengar terhibur 

dan dapat mempengaruhi pendengar untuk mencapai tujuan siarannya.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden lebih didominasi usia 22 

tahun dengan presentase 38,6%. Yang mana pada usia tersebut masuk dalam klasifikasi 

remaja akhir. Oleh karena itu, dalam penelitian ini program acara musik sangat digemari oleh 

kalangan remaja dengan mayoritas usia 22 tahun. Yang mana remaja tersebut didominasi 

Pelajar/Mahasiswa dengan presentase 50,5%, hal ini dikarenakan Pelajar/Mahasiswa lebih 

menyukai musik pada saat mendengarkan radio karena dapat memberikan hiburan dan bahasa 

yang digunakan oleh penyiar dapat lebih mudah dipahami sehingga dapat memberikan 

kepuasan pada saat mendengarkannya. Serta responden memilih mengisi waktu luang saat 

mendengarkan Bens Radio 106,2 FM agar dapat dinikmati dalam waktu yang santai dan 

dapat dinikmati diwaktu luang.  

Hasil analisis pada penelitian ini yang mana pada uji reliabilitas variabel Penggunaan 

Bahasa Betawi memiliki nilai sebesar 0,781 dan variabel Minat Dengar memiliki nilai 

sebesar 0,90. Nilai koefisien regresi linear sederhana pada peneitian ini sebesar 1,459 yang 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Penggunaan Bahasa Betawi 

Terhadap Minat Dengar.  

Dalam penelitian ini diperoleh dari nilai R menunjukkan korelasi antara variabel 

independent dengan variabel dependent yakni nilai R sebesar 0,866, maka dari model 

summary diatas diketahui nilai (Rsquare) sebesar 0,750. Artinya terdapat pengaruh antara 

Penggunaan Bahasa Betawi terhadap Minat Dengar. Sementara itu t hitung 7,276 lebih besar 

jika dibandingkan dengan t table sebesar 1,660 dengan signifikansi 0,000. Tentu saja lebih 

kecil dari α = 0,1. Berdasarkan perhitungan statistik yang diperoleh, maka artinya Ho ditolak 

dan Ha diterima. Yang berarti terdapat pengaruh antara Penggunaan Bahasa Betawi terhadap 

Minat Dengar.  

Penelitian ini menggunakan teori Uses and Gratification Model (model kegunaan dan 

kepuasan). Teori ini menjelaskan bahwa penonton, prndengar, dan pembaca memilih 

menggunakan opsi berbagai media dan program untuk kepuasan mereka. Gambaran dari teori 

ini berkaitan dengan khalayak aktif dan penuh perhatian ketika isi media menyampaikan 

sejumlah fungsi yang mereka percayai untuk sebuah nilaitambah atau sesuatu berharga.  

Sejalan dengan hal tersebut, penulis menganggap cukup relevan dengan penelitian ini. 

Yang mana pendekatan teori ini menempatkan manusia sebagai khalayak yang bersifat aktif 

dalam menghadapi terpaan pesan melalui media, contohnya media Radio. Dalam siaran 

Radio terdapat penyiar yang menyampaikan informasi dengan gaya komunikasi dan bahasa 

yang berbeda. Dengan begitu, siaran radio dapat memberikan ciri khas agar pendengar 

langsung bisa mengetahui Radio apa yang sedang didengarkannya.  

Pendengar sangat setuju atau menyukai sapaan „ncang, ncing, nyak, babeh, mpok, 

abang, dan none” hal tersebut terbukti dari item yang memiliki skor paling tinggi. Pada 

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

variabel gaya komunikasi penyiar pendengar setuju bahwa “saya mengertii isi informasi yang 

dibawakan oleh penyiar Bens Radio” terbukti dari item yang memiliki skor paling tinggi, dan 

pada variabel minat dengar pendengar setuju bahwa “Frekuensi Bens Radio terdengar jernih” 

hal tersebut terbukti juga dari item yang memiliki skor paling tinggi.  

Setiap stasiun radio pasti memiliki ciri khas masing-masing. Ciri khas yang berbeda sesuai 

dengan gaya radio (radio style) atau radio siaran yang di produksinya. Bens Radio 

mempunyai sifat dan ciri khas tersendiri seperti penggunaan Bahasa Betawi yang sangat 

kental sehingga siapapun yang mendengarnya pasti mengetahui bahwa radio yang 

didengarnya itu adalah Bens Radio.  

Pesan dan informasi yang diterima oleh khalayak melalui radio dapat dengan mudah 

dipahami karena penyiar sangat memperhatikan kata-kata dan bahasa saat sedang melakukan 

siaran radio, sehingga pendengar menjadi lebih mudah memahami isi informasi yang 

disampaikan serta dapat diolah sesuai bidang pengalaman yang dimiliki masing-masing 

khalayak dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan inilah yang membuat 

khalayak tertarik untuk selalu mengikuti siaran Radio untuk memuaskan kebutuhannya. 

Dalam hal ini pula memunculkan minat dalam diri seseorang agar tertarik untuk selalu 

mendengarkan siaran radio secara terus-menerus.  

 

KESIMPULAN  

Radio merupakan salah satu media massa yang bertahan sampai sekarang dengan 

banyaknya media-media baru yang bermunculan, yang dahulu radio tidak bisa dibawa 

kemana-mana sekarang radio dengan mudah dapat didengarkan, dimanapun dan kapanpun. 

Dengan perkembangan zaman, radio mulai menyediakan streaming agar mempermudah 

pendengar khususnya ketika berada ditempat yang jauh. Yang mana dalam hal ini juga radio 

dapat menjadi tempat pembelajaran bagi para penyiarnya yang ingin mengembangkan diri.  

Pengembangan diri disini adalah sebagai sarana pengasah kreativitas dan peningkatan 

kepercayaan diri para penyiar serta dapat membangun relasi untuk membuat diri merasa 

mudah untuk bergaul. Selain itu radio dapat memenuhi kebutuhan pendengar dengan menjadi 

sarana informasi, dapat juga menjadi sarana hiburan. Dengan adanya radio, khususnya Bens 

Radio ini dapat melestarikan kebudayaan Betawi kepada masyarakat melalui siaran radio.  

Berdasarkan penelitian mengenai Pengaruh Penggunaan Bahasa Betawi Terhadap Minat 

Dengar Pada Bens Radio 106,2 FM, hasil penelitian setelah dilakukan pengujian hipotesis, 

maka dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Bahasa Betawi memiliki pengaruh terhadap 

Minat Dengar sebesar 75%.  

Saran Praktis pada penelitian ini adalah Bens Radio harus lebih memperhatikan 

informasi yang disampaikan agar pendengar mengerti dan memahami isi tentang informasi 

tersebut dan Bens Radio juga harus meningkatkan promosi untuk mendengarkan Bens Radio 

secara streaming agar pendengar tetap bisa mendengarkan Bens Radio ketika jauh, dengan 

cara lebih memperluas jangkauan untuk streaming agar lebih mempermudah pendengar dan 

lebih memperjelas informasi yang disampaikan agar pendengar mudah mengerti dan Bens 

Radio dapat lebih kreatif lagi dalam membuat program-program lainnya selain program 

siaran musik, agar audiens tidak hanya tertarik untuk mendengarkan program siaran musik, 

tetapi juga tertarik untuk mendengarkan program lainnya seperti berita dan budaya.  

Saran akademis pada penelitian ini adalah penelitian selanjutnya dapat menambahkan 

variabel lainnya yang berhubungan dengan minat dengar. Sehingga dapat memberikan 

gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi minat dengar selain 
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penggunaan bahasa dan gaya komunikasi dan dikemudian hari peneliti sejenis dapat 

menggunakan pendekatan kualitatif guna memperoleh kedalaman minat dengar dalam 

mendengarkan Bens Radio. 
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Bullying Chatting dan Kaitanya dengan Perilaku Komunikasi Interpersonal 

(Studi Kasus Pemain Bullying di Game Mobile Legend) 

 
1 Jerry.Rionaldo 

1.2Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, Jurusan Ilmu Komunikasi 

Jl. Margonda Raya No. 100, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 
1Jerryrionaldo97@gmail.com 

Abstrak: Obrolan intimidasi adalah salah satu kesimpulan yang muncul seiring dengan 

perkembangan teknologi komunikasi informasi (TIK). Praktik intimidasi yang dikeluarkan 

dilakukan oleh para aktor dalam permainan online, yang juga dapat dianggap terkait dengan 

para korban obrolan intimidasi. Diskusi tentang komunikasi kemudian dapat masuk untuk 

menjelaskan bagaimana komunikasi antarpribadi di bullying obrolan. Sesuai dengan tujuan 

penelitian, adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal dalam 

mengintimidasi intimidasi dalam game mobile legendaris. Penelitian ini menggunakan 

paradigma deskriptif kualitatif dan konstruktivisme dengan studi kasus. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan triangulasi data. Hasil 

penelitian menunjukkan fakta bahwa usia dan latar belakang pendidikan juga mempengaruhi 

pemenuhan komponen komunikasi interpersonal, di mana semakin matang informan dan 

semakin tinggi pendidikan, informan dapat memenuhi komponen komunikasi komunikasi 

interpersonal. Ini mempengaruhi informan yang dapat membedakan antara dunia nyata dan 

dunia nyata dalam game. Dengan menerima praktik bullying mengobrol tidak dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penting untuk dicatat bahwa anak-anak berusia antara 

12 dan 18 tahun (pendidikan sekolah menengah pertama dan atas), di mana praktik bullying 

chat kemudian memengaruhi kehidupan mereka dan komunikasi antarpribadi. 

 

Kata kunci: Bullying, Bullying Chat, Studi Kasus, Komunikasi Interpersonal 
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Intimidating Chatting and Behavior with Interpersonal Communication 

(Case Study of Bullying Players in Legend Mobile Games) 

 
1 Jerry.Rionaldo 

1.2 Faculty of Communication, Gunadarma University, Department of Communication Studies 

Jl. Margonda Raya No. 100, Pondok Cina, Beji District, Depok City, West Java 16424 
1Jerryrionaldo97@gmail.com 

Abstract: Bullying chat is one of the conclusions that comes along with the development of 

information communication technology (ICT). The practice of intimidation issued is carried 

out by actors in online games, which can also be considered related to the victims of the 

intimidation chatting. Discussions on communication can then come in to explain how 

interpersonal communication is at the chatting bullying. In accordance with the purpose of 

the research, is to find how interpersonal communication in bullying bullying in legendary 

mobile games. This research uses descriptive qualitative and constructivist paradigms with 

case studies. Data collection techniques used were observation, interviews and data 

triangulation techniques. The results showed the fact that age and educational background 

also influence the fulfillment of the interpersonal communication component, where the more 

mature the informant and the higher the education, the informant can meet the interpersonal 

communication communication component. It affects the informants who can distinguish 

between the real world and the real world in the game. By accepting the practice of bullying 

chatting is not done in everyday life. However, it is important to note that children between 

12 and 18 years of age (junior and senior high school education), where the practice of 

bullying chat then affects their lives and interpersonal communication. 

Keywords: Bullying, Bullying Chat, Case Study, Interpersonal Communication 
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PENDAHULUAN 

 Munculnya era teknologi digital dan informasi terutama perkembangan media baru 

yang memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk melakukan kegiatan seperti 

berkomunikasi dengan pengguna lainya dengan menggantungkan pada koneksi internet. 

Kemajuan media baru dijaman sekarang ini adalah mulai berkembangnya internet 

(Interconnection Network) secara harfiah dapat diartikan suatu sistem komunikasi data antara 

komputer yang satu dengan komputer yang lain. Penggunaan internet yang mudah, menjadi 

salah satu alasan manusia untuk menggunakanya dalam berkomunikasi secara online. 

Pekembangan internet tidak dapat dipisahkan dengan media baru. Media baru menawarkan 

penggunanya untuk memilih informasi yang sesuai dengan keinginanya. Internet saat ini 

tidak hanya bisa diakses melewati komputer seiring perkembangan jaman saat ini internet 

telah berdampingan dengan smartphone merupakan ponsel multimedia yang mempunyai 

banyak fungsi dimana terdapat pesan teks, pemutar musik atau vidio, vidio game, akses 

email, tv digitial, search engine, pengelola informasi pribadi, fitur GPS, dan bahkan bisa 

menjadi sebagai kartu kredit( Williams&Sawyer 2011). 

Kehadiran Smartphone yang fungsinya sudah berkembang menyerupai komputer 

yang semakin banyak digunakan oleh peminatnya.Smartphone berfungsi untuk 

mempurmudah manusia untuk saling berinteraksi satu dengan yang lainya, saling terhubung 

dan berkomunikasi secara bebas. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang membantu manusia 

untuk menunjang aktivitas dan mempermudah manusia dalam hal komunikasi. Namun disisi 

lain, para pembuat aplikasi juga menciptakan aplikasi game atau permainan sebagai sarana 

hiburan untuk mengisi waktu kosong penggunanya. Penggunaan internet dalam media baru 

menimbulkan permasalahan, yaitu perilaku yang menyalahgunakan teknologi smartphone, 

internet dan game online. 

Pertumbuhan game online indonesia sangatlah pesat karena didukungnya 

perkembangan smartphone yang semakin canggih. APJII (2017)mengungkapkan dari 262 

juta orang masyarakat Indonesia, sekira 50,08% ternyata mengaku memiliki dan 

menggunakan smartphone untuk mengakses internet. Jika dibandingkan dengan para pemilik 

dan pengguna PC atau laptop yang hanya 25,72%, tentu saja perbedaan ini cukup jauh. 

Kecenderungan para pengguna internet di Indonesia pun berpusat kepada penggunaan 
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aplikasi chatting. Hal ini dikarenakan sekira 89,35% pengguna mengaku menggunakan 

internet untuk berkomunikasi dengan orang lain.( Wisnu Dwi Prasetyo, 2017).  

Di Indonesia sendiri penggemar game online  mencapai 6 juta orang yang kebanyakan  

adalah  usia  remaja  atau  sekitar  40%  yang ternyata memberikan dampak negatif pada  

mereka yang tidak mampu untuk berhenti  bermain.  Sebanyak 64,45%  remaja laki-laki  dan 

47,85% remaja perempuan yang berusia  12-22 tahun yang bermain game online  menyatakan 

mereka kecanduan terhadap  game online (Putro, 2012; Feprinca, 2014). 

Game online yang saat ini sedang diminati bagi pengguna smartphone selain sebagai 

sarana hiburan didalam game online pemainya bisa melatih kerja sama, melatih pola berfikir 

dan membentuk karakter mereka sendiri. Tetapi tidak jarang terjadi perlakuan tidak baik 

seperti praktik intimidasi yang dikeluarkan para aktor dalam permainan game online, tidak 

hanya dimedia sosial saja bullying bisa terjadi, didalam game online praktik bullying bisa 

terjadi saat bermain game online dengan mengintimidasi melalui fitur chat rekan satu tim 

maupun lawan musuh yang bisa disebut dengan chatbullying. Salah satu kasus yang terjadi 

didalam game online, Bullying Chatting menimbulkan berbagai dampak negatif seperti 

perkelahian bahkan sampai kematian. Pada tanggal 18 Januari 2018 terjadi pembunuhan, 

seorang pria moskow yang terbunuh setelah konfortasi dikehidupan nyata antara dua saingan 

Lineage II sainganya. Berdasarkan pemaparan diatas, hal ini menarik minat peneliti untuk 

melakukan penelitian mengenai “Bagaimana Praktik Bullying Chatting dalam game online 

Mobile Legend pada perilaku komunikasi interpersonal pemain.” Peneliti akan mencoba 

untuk meniliti bagaimana bullying chatting bisa terjadi pada pemain game online yang 

diterapkan oleh pemain game online Mobile Legend melewati komunikasi interpersonal 

pemain. 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Komunikasi interpersonal 

  

 Komunikasi interpersonal dalam penelitian ini menjadi salah satu fokus utama yang 

mendukung penelitian ini. DeVito berpendapat bahwa komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi yang terjadi diantara dua orang yang telah memilki hubungan jelas, yang 

terhubungkan dengan beberapa cara. Komunikasi interpersonal dalam pengertian yang 
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dijelaskan De Vito dapat diartikan sebagai komunikasi diaman orang – orang secara bertatap 

muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, 

baik verbal maupun non verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman pesan 

antar dua orang maupun sekelompok kecil orang – orang dengan beberapa efek dan beberapa 

umpan balik yang biasa disebut feedback. 

 Namun seiring perkembang teknlogi komunikasi, Komunikasi menjadi lebih mudah 

dikarenakan adannya teknologi yang diciptakan untuk mempermudah manusia seperti 

smartphone yang memiliki kecanggihan untuk telepon, Vidio call dan lain sebagainya, yang 

paling penting adalah komunikasi yang dilakukan mempunyai timbal balik dari pengirim 

pesan maupun penerima pesan. 

 

Menurut Miliar J. Bievennu (1987) ada lima komponen komunikasi interpersonal yaitu : 

- Self Concept, sebuah konsep yang menjelaskan konsep diri yaitu faktor yang paling 

mempengaruhi komunikasi dengan orang lain. 

- Ability, adalah kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik, keterampilan yang 

mendapat sedikit perhatian. 

- Skill Experience, banyak orang merasa sulit untuk melakukan kemampuan 

mengekspresikan pikiran dan ide- ide. 

- Emotion, adalah emosi yang dimaksud disini adalah individu dapat menguasai 

emosinya dengan cara kontruktif( berusaha mempernaiki kemarahan). 

- Self Disclosure, adalah keinginan untuk berkomunikasi kepada orang lain secara 

bebas dan terus terang. Dengan tujuan untuk menjaga hubungan interpersonalnya  

 

Social Information Processing Theory 

 

Joseph Wilter (Little John dan Foss, 2009) juga memperkenalkan Social Information 

Processing (SIP) sebagai alternative untuk melihat fenomena pengembangan hubungan 

melalui Computer Mediacated Comunication (CMC) ini. Model teori ni menggunakan kedua 

set isyarat tersebut sebagai parameter di mana komunikasi dan teknologi dapat bergabung 

untuk menghasilkan hubungan impersonal, interpersonal, dan hypersonal. Social Information 

Processing tidak membantah bahwa alat yang dimediasi komputer membatasi jumlah isyarat 
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nonverbal (format berbasis teks, seperti email dan pesan instan yang bergantung pada pesan 

ketik, bukan yang visual dan/ atau vidio) 

 Dari pengetian diatas SIP adalah suatu teori yang mempelajari cara berkomunikasi 

yang menggunakan jejaring sosila. Dalam teori ini juga menerangkan cara orang –orang 

dapat mengenal sesamanya secara online, tanpa isyarat (komunikasi non verbal) dan cara 

mereka mengebangkan serta mengelola hubungan antar sesama menggunakan media 

komputer dalam proses komunikasi.  

Cyber Bullying atau chatting bullying merupakan salah satu istilah yang sering digunakan 

dalam pembullyan digame online. Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang 

dialami remaja atau anak dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia cyber atau 

internet. Cyberbullying adalah kejadian dimana seseorang diejek, dihina, diintimidasi, atau 

dipermalukan melalui media online, teknologi digital, atau smartphone.  

Beberapa karakteristik cyberbullying yang biasa terjadi  yaitu : 

 

1. Agresif Rigby (2002) menyimpulkan bahwa perilaku agresif adalah tahapan dari 

seseorang berkahir melakukan bullying. 

2. Intimidatif adalah tindakan menakut – nakuti bisa disebut sebagai ancaman 

ataupun gertakan. 

cyberbullying itu sendiri adalah tindakan yang bisa berupa pesan ancaman , 

mempermalukan korban , menyebar fitnah dan mengolok – olok hingga mengancam 

melewati akun privasinya seperti jejaring sosial. Motivasi pelakunya pun bermacam – macam 

seperti dendam, marah, ingin balas dendam, bahkan sampai ingin mencari perhatian dan 

menjadikan sekedar hiburan untuk mengisi waktu luang. 

 

Cyber Bullying Theory 

 

 Teori Cyber Bullying menurut Willard (2005), menjelaskan bahwa cyberbullying 

merupakan perlakuan kejam yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain dengan  

mengirimkan atau mengedarkan bahan yang berbahaya atau terlibat dalam bentuk-bentuk 

agresi sosial menggunakan internet atau teknologi digital lainnya  

Menurut Willard (2005), aspek-aspek dari cyberbullying ada tujuh,  yaitu :  
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a.  Flaming  

  Flaming merupakan perilaku yang berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata 

kasar, dan frontal.  

b.   Harassment  

 Harassment merupakan perilaku mengirim pesan-pesan dengan kata-kata tidak sopan, 

yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, 

sms, maupun pesan teks, di jejaring sosial secara terus menerus 

c.  Denigration  

 Denigration merupakan perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan 

maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju. 

d.    Impersonation  

Impersonation merupakan perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan 

pesan-pesan atau status yang tidak baik.  

e. Outing and Trickery  

 Outing merupakan perilaku menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi 

milik orang lain.  

f. Exclusion 

 Exclusion merupakan perilaku dengan sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang 

dari grup online. 

g. Cyberstalking  

Cyberstalking merupakan perilaku berulang kali mengirimkan ancaman 

membahayakan atau pesan-pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi 

elektronik. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian  yang peneliti gunakan adalah mengunakan kategori metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Dimana penelitian kualitatif berfokus pada mengemukakan gambaran 

atau pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala komunikasi terjadi (Pawito, 

2007 : 35).Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang 

tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, 

dan meneliti sejarah perkembangan.Metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai 
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pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, grounded theory, 

studi kasus, fenomenologi, dan naratif.  

 Dalam penelitian ini, peneliti telah memutuskan untuk menggunakan 3 metode atau 

tiga pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi dan triangulasi data. 

Menurut Burhan (2007: 115) observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan pancaindra 

lainnya.Teknik pengumpulan data obesrvasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan chatting 

bullying didalam game online Mobile Legend, selain itu bisa diamati keseharian pemain 

melewati game online Mobile Legend. Dengan obeservasi ini , maka data yang diperoleh 

akan lebih lengkap, jelas, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

komunikasi yang dilakukan pemain Mobile Legend. Sementara wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interview) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moloeng, 2007: 186). Selain menggunakan reduksi 

data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan 

data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap 

objek penelitian (Moloeng, 2004). 

HASIL PENELITIAN 

Pembahasan 

Bullying Chatting Yang Terjadi di Game Mobile Legend 

Game online menjadi salah satu yang sekarang ini banyak digemari oleh berbagai 

kalangan, dalam melakukan interaksi yang dilakukan antar pemain di game online biasanya 

mereka melakukan menggunakan fitur chat yang disediakan pada game Mobile Legend untuk 

melakukan chat. Namun tidak jarang fitur chat yang tersedia di dalam game Mobile Legend 

disalahgunakan untuk mengintimidasi pemain lainya. Pemain yang melakukan intimidasi 

kepada pemain lainya mempunyai tujuan salah satunya untuk membuat pemainanya menarik 

dan tidak membosankan. Berikut adalah gambaran dari bentuk bullying chatting yang 

dilakukan saat main game Mobile Legends. 
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Gambar diatas adalah salah satu contoh bullying chat yang sering terjadi digame online 

Mobile Legend, hal ini terjadi dikarenakan pelaku mempunyai alasan tertentu seperti yang 

disampaikan oleh Arief Fraba N berikut hasil lampiranya : 

“Lebih ke bercanda si mungkin mancing emosi orang ya namanya untuk seneng 

seneng gw juga kan seneng tapi gw gak ikut marah marah juga. Tapi pernah si gw 

akuin , tapi lebih ngatain game playnya mereka, kadang ada tuh sampai ada yang 

ngatain orang tua ngatain apalah aneh aneh tapi kalo gw lebih ke game playnya 

mereka ajah.”(wawancara : Arief Fraba N pada 25 Juni 2019) 

Seperti yang disampaikan oleh informan diatas bahwa melakukan bullying chatting 

adalah salah satu strategi atau untuk memberi penilaian pada permainan pemain yang 

informan tujuan, untuk memotivasi atau memberi penilaian untuk pemain lainya saat bermain 

bersama informan dan informan menganggap hal tersebut merupakan sebuah gurauan untuk 

tidak telalu serius saat bermainan game Mobile Legend. Dua dari tujuh aspek pada teori 

Cyberbullying yang berhubungan dalam penelitian ini diantaranya adalah flaming, yaitu 

tindakan mengirim teks kasar dan frontal didalam game dan berlanjut pada harassment yang 

menimbulkan bully yang berkelanjutkan secara terus menerus seperti yang dirasakan oleh 

Arjuna Tribwibowo berikut hasil lampiranya :  

“Pernah sih gara gara jaringan dan dikata katain gitu goblog  gitu, paling parah 

dilaporin gitu karena avk jadi credit skornya turun karena kalo turun gak bisa rangked 

Cuma bisa main classic. Dan pernah chat langsung diancem juga nih miyanya pea jadi 

gw ditanyain rumah lo dimana gw jawab ajah dijakarta padahal mah 

dibekasi.”(wawancara : Arjuna Triwibowo pada 23 Juni 2019) 
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Terlihat hasil wawancara diatas menunjukan bahwa bullying chatting dalam game 

online Mobile Legend yang dirasakan informan berkelanjutan tidak hanya sedang bermain 

saja, tetapi informan merasakan bahwa informan merasa terancam oleh pemain lainnya secara 

privat chat didalam game online Mobile Legend. Menurut Milliar J. Bienvennu (1987) ada 

lima komponen komunikasi interpersonal yaitu :  

1) Self concept, sebuah konsep diri yaitu faktor yang paling paling mempengaruhi 

komunikasi dengan orang lain. 

2) Ability, kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik, ketrampilan yang 

mendapat sedikit perhatian. 

3) Skill experience, banyak orang merasa sulit untuk melakukan kemampuan 

mengekspresikan pikiran dan ide-ide. 

4) Emotion yang dimaksud emosi disini adalah individu dapat menguasai emosinya 

dengan cara kontruktif (berusaha memperbaiki kemarahan). 

5) Self disclosure, keinginan untuk berkomunikasi kepada orang lain secara bebas dan 

terus terang. Dengan tujuan untuk menjaga hubungan interpersonal.   

Konsep Diri (Self Concept) 

 

Merupakan kebiasaan yang dilakukan informan dalam melakukan Bullying Chatting 

saat memainkan game Mobile Legend dengan melontarkan kata-kata yang tidak baik didalam 

game, hingga terbawa kedalam kehidupanya saat berinteraksi dengan teman sepermainanya. 

Seperti yang dirasakan oleh Rivaldy Achmad Fahredzy :  

“Gw sih pernah tapi jarang karena gw kesel ajah sih. Tapi gw pernah karena kebiasaan 

ajah ngucap ajah gara gara game juga si kebiasaan ngomong di game ajah.”(wawancara 

: Arjuna Triwibowo pada 23 Juni 2019) 

 Hasil wawancara di atas, informan menjadi terbiasa untuk mengeluarkan kata – kata 

yang kurang baik diucapkan dikarenakan terbiasa melakukan bullying chatting didalam 

game, sehingga kata-kata yang terbiasa digunakan didalam game ikut terbawa ketika 

berkomunikasi langsung dengan temanya. Hal yang sama disampaikan oleh Mujibur Rahman 

Qiyami berikut hasil lampiranya : 
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“Ya itu sebelum main Mobile Legend dari game sebelumnya sudah terbawa kaya 

udah bawaan sudah toxic. Ya kalo dari game sebelumnya sebelumnya juga si ngaruh 

juga tapi ya lagi dicoba dikurang kurangi.”(wawancara : Mujibur Rahman Qiyami 

pada 01 Juli 2019) 

 Hal yang sama disampaikan juga oleh Muhammad Ibnu Safrudin berikut hasil 

lampiranya : 

“Sering si kebawa , ya karena seru ajah si gw si udah terbiasa didunia nyata juga 

jadinya kebawa.”(wawancara :  Muhammad Ibnu Safrudin pada 06 Juli 2019) 

 Dari hasil wawancara diatas yang disampaikan informan bahwa kebiasaan melakukan 

bullying chatting yang dilakukan digame online Mobile Legend lewat chat saat memainkan 

game akan terbawa ketika informan tidak bermain game online bahkan juga sekarang 

menjadi kebiasaan bagi informan. Bisa dikatakan bahwa kebiasaan yang dilakukan informan 

digame online Mobile Legend mengeluarkan kata-kata tidak baik atau bersifat kasar untuk 

melakukan bully  didalam game, sudah menjadi konsep diri informan yang mempunyai 

kebiasaan bermain game online Mobile Legend dalam melakukan komunikasi interpersonal 

dengan teman sepermainanya di dalam game. 

Ability 

 Dalam komunikasi interpersonal kemampuan mendengar menjadi salah satu kunci 

keberhasilan komunikasi yang dilakukan. Dalam game online Mobile Legend pemain yang 

sering melakukan bullying chat bisa menjadi egois atau susah untuk mengdengarkan 

pendapat orang lain seperti yang disampaikan oleh Arjuna Triwibowo berikut lampiranya : 

“Kalo didunia game gw si sering karena gw gak bisa maen heronya dan gw gak 

ngikutin karena tergantung orangnya jago apa kaga. Kalo orang tua sih masih gw 

dengerin tapi kalo temen kaga palingan dia yang dengerin gw gitu, ada sih 

pengaruhnya dari game.”(wawancara : Arjuna Triwibowo pada 23 Juni 2019) 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mujibur Rahman Qiyami berikut hasil lampiranya : 

“Ya untuk saya sendiri ya kurang lebih si begitu tapi kaya apa tergantung dari 

nasihatnya dulu menurut saya gak penting buat apa kalo bagus saya dengerkan. Saya 

lebih cendrung kalian yang menjelaskan saya diam dan saya melihat kalian beradu 

domba dalam game. Saya senang kalo ada yang adu domba dalam game karena bisa 

menghancurkan strategi musuh gitu. Ya jadi masih agak sulit untuk mendengarkan si 

kalo didunia nyata karena agak sulit saja.(wawancara : Mujibur Rahman Qiyami pada 

01 Juli 2019) 
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 Hasil wawancara membuktikan bahwa informan sulit untuk mendengarkan pendapat 

temanya ataupun orang disekitarnya karena ego yang mulai terbangun sebagai orang yang 

harus didengarkan bukan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Terbiasa untuk 

melakukan intimidasi terhadap teman satu tim maupun lawan tim merubah perilakunya 

sehingga hanya mau mendengarkan pendapat orang tertentu saja seperti orang tua atau orang 

terdekatnya. 

Skill experience 

 Didalam permainan game online Mobile Legend pemainya bisa berkomunikasi 

dengan pemain lainya menggunakan fitur chat yang disediakan digame Mobile Legend. 

Melakukan kebiasaan bullying chatting dalam penelitian ini kemampuan untuk 

mengekspersikan dirinya di dunia nyata berkurang dikarenakan mereka sudah terbiasa dan 

lebih mudah mengeskpresikan dirinya di dunia game Mobile Legend melalui kata-kata 

berupa chat dibandingkan berkomunikasi langsung seperti yang disampaikan oleh Faiz Ilham 

Andara berikut hasil lampiranya : 

“Lebih suka digame si karena kalo langsung itu ya gimana ya males ajah gitu enakan 

digame gitu. Karena kalo digame itu juga bisa ngobrol ngobrol sama orang banyak 

atau disekitar gitu dan bebas juga.ya kadang kalo ngomong ma orang suka gak 

didengerin juga misalkan dia lagi main terus gak didengerin gitu kalo ngomong 

langsung mendingan chat digame ajah kan dia bisa ngeliat gitu. Kalo ngomong 

langsung suka gak didengerin.(wawancara : Faiz Ilham Andara pada 25 Juni 2019) 

 Pada teori Social Information bahwa teori ini mempelajari bagaimana 

penggunanya mengenal sesesamanya secara online, tanpa komunikasi non verbal dan 

mengembangkan serta mengola hubungan antara sesama pengguna media online. Lampiran 

hasil wawancara diatas menunjukan bahwa informan lebih nyaman untuk berkomunikasi 

secara interpersonal melalui game online. Hal ini dikarenakan informan merasa 

berkomunikasi melewati fitur chat yang disediakan informan bebas untuk berkomunikasi 

dengan pemain lainya, dibandingkan melakukan komunikasi secara langsung yang tidak 

memberikan informan feedback atau tidak didengarkan oleh komunikan tentang apa yang 

disampaikan informan. informan lebih nyaman ketika mengenal dan berkomunikasi melewati 

smartphone atau secara online dengan teman sepermainanya. Selain informan lainya 
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berpendapat bahwa fitur chat yang disediakan sangat membantu mereka dalam 

berkomunikasi dengan pemain lainya seperti yang disampaikan oleh Tridina Kusuma berikut 

hasil lampiranya : 

“Lewat chat si, kalo lewat langsung males ajah kalo chat lebih enak bisa kita baca 

ajah udah dan lebih mudah.”(wawancara : Tridina Kusuma pada 30 Juni 2019) 

 Lampiran diatas menunjukan bahwa fitur chat yang disediakan membantu mereka 

untuk mengekspresikan dirinya melalui fitur chat yang ada digame online Mobile Legend, 

selain lebih mudah informan berpendapat bahwa fitur char membuatnya lebih mudah dan 

menyenangkan. 

Emotion 

 Emosi  menjadi bagian yang harus di jaga agar komunikasi interpersonal yang terjadi 

bisa berjalan dengan baik. Emosi menjadi bagian dari komunikasi interpesonal yang 

dilakukan informan yang sering melakukan bullying chatting dalam penelitian ini informan 

yang memainkan Mobile Legend kebanyakan sulit untuk mengontrol emosinya ketika 

bermain game ataupun tidak sedang bermain game. Seperti yang disampaikan oleh Achmad 

Maulana berikut hasil lampiranya : 

 “Pernah si gw kan gak maen bareng temen tuh dan gw main sama orang lain nah itu 

maen nya suka egois dan gw emosi susah dikontrol karena kalah terus menerus. 

Didunia nyata gk bisa dikontrol dampaknya sampe gw lempar tuh hape jadi gw kesel, 

gara gara kesel kadang pengaruhnya sama temen gw kalo ada yang gangu gw kesel 

gitu.”(wawancara : Achmad Maulana pada 24 Juni 2019) 

 

 Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa emosi adalah hal yang harus dijaga dalam 

berkomunikasi, terlihat bahwa informan tidak bisa mengontrol emosinya dikarenakan rekan 

satu tim saat bermain dengan informan tidak sesuai keinginanya. Selain itu informan untuk 

meredam emosinya melampiaskan ke salah satu benda terdekat dan terkadang informan lebih 

terpengaruh oleh temanya ketika informan  terganggu hal itu akan menaikan emosi informan. 

Hal itu juga dirasakan oleh Rivaldy Achmad Fahredzy berikut hasil lampiranya : 

“Ya si ngaruh kaya contohnya temen sekolah ngeselin sih kadang kadang suka bawa 

bawa nama orang tua ngata ngatain gitu didunia nyata jadi emosian gitu pengen nabok 

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

masalahnya udah kesel. Jadi gak kekontrol gitu jadi ngaruh gitu dari game kaya jadi 

naik gitu.”(wawancara : Rivaldy Achmad Fahredzy) 

Sesuai hasil wawancara diatas bahwa informan tidak bisa mengontrol emosinya ketika 

sedang diganggu oleh teman sepermainanya di dunia nyata sehingga informan memiliki 

keinginan untuk melakukan kekerasan fisik kepada temanya ketika menggangu 

informan.Kebiasaan untuk melakukan intimidasi kepada pemain lainya mempengaruhi 

kontrol emosinya didunia nyata maupun didunia game, Terlihat bahwa informan menjadi 

tidak bisa mengontrol emosinya selain itu informan sampai memiliki keinginan untuk 

melakukan kekerasan fisik terhadap teman sepemainnya. 

Self disclosure 

 Komunikasi interpersonal yang terjadi dalam pergaulan remaja biasanya keterbukaan 

diri menjadi dasar suksesnya komunikasi yang dilakukan. Dalam game online Mobile Legend 

informan merasa lebih nyaman untuk membuka dirinya didalam game dibandingkan 

melakukan komunikasi secara langsung seperti yang disampaikan oleh Mujibur Rahman 

Qiyami berikut hasil lampiranya : 

“Kayanya si digame gimanaya saya bisa berkomunikasi gitu. Karena di mobile legend 

rangked itu lebih keserius mengejar rangking gitu dan saya ingin menjadi top global 

dan saya ingin mendapatkan diamond.dan saya merasa bebas untuk membuka diri 

saya dan mengejar tujuan saya menjadi top global.”(wawancara : Mujibur Rahman 

Qiyami pada 01 Juli 2019) 

 

 Menurut hasil wawancara diatas bahwa informan lebih nyaman untuk membuka 

dirinya didunia game, dikarenakan menurut informan terbuka didunia game adalah hal yang 

membuat informan bebas untuk terbuka dengan pemain lainya. Selain itu informan bisa 

mengejar tujuan untuk menjadi pemain terbaik sehingga pemain lainya mengenal informan 

didunia game. Informan memang memiliki keperibadian yang lebih suka diam dirumah 

dibandingkan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga informan sukit untuk 

membuka dirinya dengan teman sepermainanya. Hal itu dibenarkan oleh Rivaldy Achmad 

Fahredzy berikut hasil lampiranya : 

 “Lebih mudah game si membuka diri karena kan engga berhadapan langsung 

sama orangnya dan mudah untuk chat gitu lebih nyaman ajah. Kalo didunia game bisa 
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ngebicarain tentang kaya pangkat ada yang nanyain gitu terus lebih suka hero apa jadi 

lebih senang ajah.”(wawancara : Rivaldy Achmad Fahredzy pada 26 Juni 2019) 

 Terlihat bahwa informan lainya berpendapat bahwa lebih mudah untuk terbuka didunia 

game dibandingkan didunia nyata, dikarenakan informan lebih enggan untuk berbicara 

langsung secara bertatap muka dengan orang lain dibandingkan didunia informan bisa lebih 

terbuka dengan pemainya lainya membahas pemainan yang infroman sukai dan saling 

mengenal pemain lainya. Keterbukaan diri didasari dengan keinginan membuka diri pada 

pemain yang sering melakukan bullying chatting saat bermain game online Mobile Legend 

sangat sulit membuka diri saat melakukan komunikasi interpersonal dengan teman-temannya 

kebanyakan dari mereka memilih tidak membuka diri. 

Perkembangan permainan game online pun sangat berpengaruh kepada informan dan yang 

saat ini banyak digemari para pemainya adalah game online yang berbau kekerasan. Hal ini 

perlu diperhatikan oleh kita, karena ini bisa berdampak buruk kepada pemainya. Selain itu 

didalam game online mempunyai keuntungan dalam gamenya seperti informan bisa belajar 

mengatur startegi dengan rekan satu timnya dikarenakan game online Mobile Legend 

memiliki sistem permainan yang harus mengutamakan kerja sama tim. Bagi pemainya bisa 

untuk mengambil keputusan agar mengatur startegi saat bermain. 

 Permainan game online memungkinkan pemainnya melakukan interaksi satu dengan 

lainnya. Banyak interaksi yang terjadi salah satunya adalah dengan melakukan bullying 

chatting bagi pengguna game online sudah biasa dilakukannya bullying chatting karena itu 

bagian dari pendorong keseruan dari permainan game online tersebut. Dan melakukan 

bullying chatting biasanya juga mengikuti arus semua terbangun begitu saja ketika permainan 

berlangsung otomatis ketika lawan main melakukan bullying chatting kepada kita, sangat 

tidak mungkin kalau kita membiarkannya karena itu berarti akan membuat lawan semakin 

membully kita atau mungkin ada anggapan kita lemah dan bisa menghancurkan kepercayaan 

saat bermain didalam game. Akan tetapi kebiasaan melakukan bullying chatting mampu 

membuat pelakunya terbawa dengan kebiasaan tersebut dan itu terbawa hingga dalam 

pergaulan mereka ketika tidak bermain game saat bergaul dengan teman sepermainanya.  
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Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

informan tidak dapat memenuhi komponen dalam komunikasi interpersonal, lima komponen 

tersebut di antaranya adalah self concept (konsep diri), ability (kemampuan mendengar), skill 

expretion (kemampuan berekspresi), Emotion (emosi),  dan self disclosure (membuka diri). 

Hal tersebut salah satunya disebabkan karena faktor terbiasa melakukan bullying chating 

dalam bermain games mobile legend.  

Namun faktor usia dan latar belakang pendidikan juga ikut mempengaruhi pemenuhan 

komponen komunikasi interpersonal tersebut, dimana semakin dewasa informan serta 

semakin tinggi pendidikannya maka informan dapat memenuhi komponen komunikasi 

interpersonalnya. Hal tersebut dikarenakan informan dapat membedakan antara kehidupan 

dalam dunia nyata dengan dunia dalam games. Oleh karenanya praktik bullying chatting 

tidak dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang perlu diperhatikan adalah anak-

anak rentang usia 12 tahun sampai 18 tahun (jenjang pendidikan SMP dan SMA), dimana 

praktik bullying chatting kemudian mempengaruhi kehidupan serta komunikasi 

interpersonalnya. 

Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa bullying chatting yang dilakukan 

pemainya tidak hanya saat game dimulai saja tetapi bisa terjadi saat game telah selesai, 

melalui fitur chat personal pemain bisa melakukan bullying chatting berkelanjutan yang 

menyebabkan informan tidak nyaman. 

Saran  

Setelah peneliti melakukan analisa dalam mendeskripsikan pemahaman tentang 

bullying chatting yang terjadi, maka peneliti menyarakan agar bagi para pengguna game 

online agar menggunakan fitur chat secara bijak dan baik karena akan membuat perubahan 

diri sendiri saat melakukan komunikasi interpesonal dengan teman, linkungan maupun 

keluarga. 

Saran peneliti : 
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1. Peneliti berharap ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti sendiri ketika akan 

melakukan penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi. Peneliti menyarankan 

kepada pemain game online agar dapat menghindari praktik bullying chatting 

didalam game, karena hal tersebut dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal 

yang terjadi di kehidupan nyata. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi penelitian komunikasi 

selanjutnya yang fokus pembahasanya mengenai chatting bullying atau 

cyberbullying, penelitian selanjutnya dapat mengubah metode penelitian 

menggunakan metode kuantitatif atau mengubah objek penelitian.  

3. Bagi pemerintah diharapkan agar membuat regulasi terkait usia pada pemain 

games, bukan hanya pada game mobile legend saja, melainkan pada game online 

lainya. Hal ini dikarenakan perbedaan usia ternyata memiliki pengaruh pada 

pengaturan emosi masing–masing. 

Diharapkan peneliti lebih mampu memperdalam dengan kajian yang baru dalam bidang 

komunikasi. 
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ABSTRAK 

 

VICY ALFYONA, 1671510434. Pemanfaatan Sosial Media Dalam Mengembangkan 

Ekonomi Kreatif di Kampoeng Gallery. Universitas Budi Luhur. 2019. 

 

Indonesia saat ini mengalami peningkatan dalam pertumbuhan industry kreatif, 

terutama pada generasi millennial. Dalam era globalisasi, sektor industry kreatif Indonesia 

memberikan kontribusi pada perekonomian dengan angka cukup signifikan. Seiring 

perkembangan teknologi dan komunikasi, sosial media menjadi sangat penting sekarang ini. 

Pelaku-pelaku usaha dalam industri kecil mulai mengembangkan usahanya melalui social 

media. Salah satunya adalah Kampoeng Gallery. Kampoeng gallery merupakan tempat usaha 

yang unik dimana dapat menarik minta pengunjung untuk datang dari berbagai kalangan, dari 

dalam negeri ataupun mancanegara. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui 

pemanfaatan sosial media dalam mengembangkan ekonomi kreatif di kampoeng gallery. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan social media dalam 

mengembangkan ekonomi kreatif di kampoeng gallery?. Metode penelitian yang digunakan 

penulis adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Promosi yang di lakukan adalah 

dengan sosial media seperti, facebook, instagram, dan berbagai acara yang diadakan setiap 

bulan nya dari berbagai kampus di Jakarta dan sekitarnya. Tahap pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik wawancara mendalam. Dalam pemanfaatan sosial media yang 

dilakukan oleh pelaku usaha kampoeng gallery, cukup berhasil dalam menarik minat 

pengunjung dari berbagai kalangan dari dalam negeri ataupun wisatawan yang berkunjung ke 

Indonesia, khususnya di daerah Jakarta selatan dan mengembangkan usaha ekonomi kreatif di 

berbagai sub sektor, terutama dalam segi seni kriya, musik, kuliner, hingga fotografi. 

 

Kata Kunci : social media, ekonomi kreatif, kampoeng gallery 
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ABSTRACT 

 

VICY ALFYONA, 1671510434. Utilization of Social Media in Developing a Creative 

Economy in Kampoeng Gallery. 2019 

 

Indonesia is currently experiencing an increase in the growth of the creative industry, 

especially in the millennial generation. In the era of globalization, Indonesia's creative 

industry sector contributes significantly to the economy. As technology and communication 

develop, social media is very important now. Business actors in small industries begin to 

develop their business through social media. One of them is Kampoeng Gallery. Kampoeng 

gallery is a unique place of business that can attract visitors to come from various circles, 

from within the country or abroad. The purpose of this paper is to determine the use of social 

media in developing the creative economy in Kampoeng Gallery. The formulation of this 

research problem is how is the use of social media in developing the creative economy in 

Kampoeng Gallery?. The research method used by the writer is descriptive qualitative 

approach method. Promotion is carried out with social media such as Facebook, Instagram, 

and various events held every month from various campuses in Jakarta and surrounding 

areas. The data collection stage used is an in-depth interview technique. In utilizing social 

media carried out by Kampoeng Gallery business actors, it has been quite successful in 

attracting the interest of visitors from various circles from within the country or tourists 

visiting Indonesia, especially in the South Jakarta area and developing creative economic 

ventures in various sub-sectors, especially in terms of art. crafts, music, culinary, to 

photography. 

 

Keywords: social media, creative economy, kampoeng gallery. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Penelitian 

  Seiring perkembangan era modern saat ini membawa dampak dan perubahan yang 

besar bagi masyarakat terhadap perkembangan teknologi, salah satunya adalah terhadap 

media sosial. Lahirnya media sosial membuat masyarakat atau khalayak berlomba-lomba 

dalam mengembangkan usahanya. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat 

Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna 

memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Media sosial adalah peran yang sangat 

besar dalam salah satu perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan bagi manusia 

untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Diawali dengan era Friendster dan MySpace, era 

Facebook dan Twitter, serta yang terbaru Google Plus, media ini memicu banyak perubahan 

manusia dalam bersosialisasi. Hal ini sesuai dengan tujuan awal mengapa media sosial dibuat 

yaitu memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain di seluruh 

dunia untuk mencari teman baru, pasangan hidup, berbisnis, bahkan berpolitik. Dalam upaya 

pencapaian setiap industri kreatif saat ini tidak terlepas dari peran sosial media. Tentunya 

juga bagaimana pelaku usaha dapat memanfaatkan usahanya melalui sosial media. 

Pesatnya perkembangan media sosial masa kini dikarenakan semua orang seperti bisa 

"memiliki" media sendiri. Seorang pengguna bisa mengakses media sosial dengan akses 

jaringan internet yang lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan 

sendiri tanpa memerlukan karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, 

menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content 

lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat mulai melirik kegiatan pada sektor 

kreatif yang hasilnya cukup berpengaruh pada perekonomian di Indonesia. 

Wujud kreativitas baru di bidang ekonomi dalam bentuk industri kreatif disebut 

sebagai ekonomi kreatif. Pertumbuhan industri kreatif di Indonesia semakin meningkat 

sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih pada bidang industri kreatif. Salah satu 

sektor riil yang sangat layak menjadi prioritas adalah ekonomi kreatif. Presiden Joko Widodo 

optimistis bahwa ekonomi kreatif kelak menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. 
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Berbeda dengan sektor lain yang sangat tergantung pada eksploitasi sumber daya alam, 

kekuatan ekonomi kreatif lebih bertumpu kepada keunggulan sumber daya manusia. Karya 

seni, arsitektur, buku, inovasi teknologi, dan animasi, berasal dari ide-ide kreatif 

pemikiran manusia. 

Definisi dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia (DPRI) Industri kreatif 

didefinisikan sebagai, “Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta 

bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui 

penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut”. (Departemen 

Perdagangan Republik Indonesia (DPRI), Hlm. 2)  

Industri kreatif merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian nasional. 

Potensi industri kreatif dalam perekonomian Indonesia cukup besar. Kontribusi ekonomi 

kreatif yang cukup tinggi perlu dikembangkan dan didukung untuk lebih maju, maka dari itu 

Presiden Joko Widodo ingin menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar ekonomi Indonesia 

dan membentuk suatu lembaga pemerintah non kementrian yang bertanggung jawab  atas 

ekonomi kreatif di Indonesia bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Ekonomi kreatif 

adalah era perkonomian masa depan. Berdasarkan Perpres No.2 tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat kebijakan 

umum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif, diharapkan hal ini dapat 

meratakan pembangunan daerah dan mendorong percepatan pembangunan pusat 

pertumbuhan ekonomi dengan menggali potensi daerah. Konteks pembangunan kota kreatif 

di Indonesia dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dimana ekonomi kreatif 

menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Ekonomi Kreatif Indonesia 
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Sumber: bekraf.go.id 

 

Dalam era perkembangan Indonesia saat ini terutama dalam generasi millennial, peran 

sosial media adalah menjadi penting dalam perkembangan pelaku usaha di berbagai bidang 

usaha, tidak terkecuali pada Kampoeng Gallery. Kampoeng gallery adalah sebuah tempat 

usaha gallery dimana didalamnya masyarakat dari berbagai kalangan dapat menikmati 

suasana etnik yang unik. Kampoeng gallery juga tercatat sebagai tempat yang tidak hanya 

menampilkan koleksi koleksi pribadi zaman dahulu yang unik tetapi juga didalamna dapat 

mengedukasi, seperti banyak buku bacaan, permainan alat music yang dapat di mainkan 

secara gratis oleh pengunjung bahkan koleksi pribadi yang dapat di minta kepada sang 

pemilik. Hal ini menjadi pembeda dalam tempat tempat gallery lainnya karena di kampoeng 

gallery pengunjung dapat beristirahat santai sambil menikmati pajangan dan koleksi pribadi 

yang ada di dalam Kampoeng Gallery. Dalam melakukan pengembangan usahanya pemilik 

usaha kampoeng gallery juga tidak terlepas dari peran serta sosial media.  Disadari dalam 

mengembangkan usahanya oleh para prilaku kreatif tidak terlepas dalam sosial media maka 

peran serta sosial media sangat membantu dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Negara 

saat ini, terutama bagaimana para pelaku kreatif dapat memanfaatkan sosial media dalam 

mengembangkan usahanya didalam negeri mau pun mancanegara. 

 

Gambar I.2 
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Kampoeng Gallery tempat hangout yang tidak hanya unik, tetapi juga mengedukasi 

Di dalam Kampoeng Gallery ada beberapa sub sektor yang termasuk dalam ekonomi 

kreatif diantaranya beberapa yaitu, kuliner, musik, pasar barang seni, pertunjukan, fotography 

dan foto dan video yang sudah di hasilkan oleh beberapa pengunjung dari berbagai 

Universitas atau pengunjung dari berbagai latar belakang suku dan budaya yang ada di 

mancanegara. Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian tentang pemanfaatan 

sosial media dalam mengembangkan ekonomi kreatif khususnya di Kampoeng Gallery. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, peneliti merumuskan masalah yaitu : 

“Bagaimana Pemanfaatan Sosial Media Dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif di 

Kampoeng Gallery?” 

I.3 Pertanyaan Penelitian 

      Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka permasalahan penelitian dapat dituangkan 

dalam bentuk pertanyaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah pemanfaatan sosial media berpengaruh terhadap ekonomi kreatif di Kampoen 

Gallery? 

2. Apakah kualitas layanan di Kampoeng Gallery dapat mengembangkan Ekonomi 

Kreatif? 

3. Bagaimana pemanfaatan sosial media dalam mengembangkan ekonomi kreatif di 

Kampoeng Gallery? 

I.4 Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Bagaimana Pemanfaatan Sosial Media Dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif 

di Kampoeng Gallery ? 

 

I.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Aspek Teoritis 

   Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian 

ini dapat digunakan sebagai masukan bagi program studi ilmu komunikasi khususnya di 

bidang Public Relations. Serta memberikan refrensi bagi peneliti selanjutnya. 
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1.5.2 Aspek Praktis 

1. Hasil penelitian ini di harapkan Kampoeng Gallery dapat lebih memanfaatkan 

lagi sosial media dalam mengembangkan ekonomi kreatif. 

2. Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan ide bagi pelaku usaha 

kreatif lain untuk mengembangkan ekonomi kreatif melalui sosial media.  

3. Hasil penelitian ini di harapkan mampu dijadikan acuan dasar atas refrensi 

untuk penelitian sejenis selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Media Sosial 

 Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, mendefinisikan media sosial sebagai 

"sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan 

teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content". 

 Menurut McGraw Hill Dictionary, “Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh 

orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta 

bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.” 

Media sosial yang juga di sebut media baru atau new media (sering disalahtuliskan 

sebagai sosial media) adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan 

mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan 

dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling 

umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial (social media), seperti yang 

sudah di ketahui, termasuk golongan media yang terus menanjak popularitasnya, tak hanya 

dari sisi pengguna biasa, tapi juga dari sisi bisnis atau sebagai platform pendukung kegiatan 

marketing. Menurut tren pencarian di Google, pada 10 tahun terakhir, volume pencarian frasa 

“social media” terus meningkat sejak 2008, sementara khusus versi Bahasa Indonesia (media 

sosial), makin menanjak sejak 2012. 

 

Dengan media sosial, penggunanya bisa membangun percakapan, bahkan komunitas, 

karena media sosial juga mempermudah pertemuan beberapa atau banyak orang dengan 
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minat sama. Media ini juga memudahkan pengelola usaha, organisasi masyarakat, sampai 

lembaga pemerintah untuk terkoneksi langsung dengan publik. 

2.1.2 Jenis-jenis Media Sosial 

  Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein (2010) membagi berbagai jenis media 

sosial ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu : 

1. Collaborative projects memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang 

dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan, misalnya adalah Wikipedia. 

Beberapa situs jenis ini mengizinkan penggunanya untuk melakukan penambahan, 

menghilangkan, atau mengubah konten. Bentuk lain dari collaborative projects adalah 

social bookmarking yang mengizinkan koleksi berbasis kelompok dan peringkat 

kaitan internet atau konten media. 

2. Blogs merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh 

sebagai web pribadi dan umumnya menampilkan date-stamped entries dalam bentuk 

kronologis. Jenis blog yang sangat populer adalah blog berbasis teks. 

3. Content communities memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media diantara 

para pengguna, termasuk didalamnya adalah teks, foto, video, dan powerpoint 

presentation. Para pengguna tidak perlu membuat halaman profil pribadi. 

4. Social networking sites memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan 

menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang teman serta kolega untuk 

mengakses profil dan untuk mengirim surat elektronik serta pesan instan. Profil pada 

umumnya meliputi foto, video, berkas audio, blogs dan lain sebagainya. Contoh dari 

social networking sites adalah Facebook, MySpace, dan Google+. 

5. Virtual games worlds merupakan platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam 

bentuk tiga-dimensi yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk avatar pribadi 

dan berinteraksi berdasarkan aturan-aturan permainan. 

Virtual sosial worlds memungkinkan para inhabitan untuk memilih perilaku secara bebas dan 

untuk hidup dalam bentuk avatar dalam sebuah dunia virtual yang sama dengan kehidupan 

nyata. Contohnya adalah Second Life. 
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2.1.3 Karakteristik Media Sosial 

• Media sosial memiliki beberapa karakteristik, yaitu : 

1. Kualitas distribusi pesan melalui media sosial memiliki berbagai variasi yang 

tinggi, mulai dari kualitas yang sangat rendah hingga kualitas yang sangat 

tinggi tergantung pada konten. 

2. Jangkauan teknologi media sosial bersifat desentralisasi, tidak berifat hierarki 

3. Frekuensi menggambarkan jumlah waktu yang digunakan oleh pengguna 

untuk mengakses media sosial tiap harinya. 

4. Aksesibilitas menggambarkan kemudahan media sosial untuk diakses oleh 

pengguna. 

5. Kegunaan menggambarkan siapapun yang memiliki akses internet dapat 

mengerjakan berbagai hal dengan menggunakan media sosial seperti mem-

posting foto digital, menulis online dan lain-lain. 

6. Segera menggambarkan waktu yang dibutuhkan pengguna media sosial untuk 

berkomunikasi dengan orang lain secara instan. 

7. Tidak permanen menggambarkan bahwa pesan dalam media sosial dapat 

disunting sesuai dengan kebutuhan. 

2.1.4 Fungsi Media Sosial 

Fungsi media sosial dapat kita ketahui melalui sebuah kerangka kerja honeycomb. 

Pada tahun 2011, Jan H. Kietzmann, Kritopher Hermkens, Ian P. McCarthy dan Bruno S. 

Silvestre menggambarkan hubungan kerangka kerja honeycomb sebagai penyajian sebuah 

kerangka kerja yang mendefinisikan media sosial dengan menggunakan tujuh kotak 

bangunan fungsi yaitu: identity, cenversations, sharing, presence, relationships, reputation, 

dan groups. 

1. Identity menggambarkan pengaturan identitas para pengguna dalam sebuah 

media sosial menyangkut nama, usia, jenis kelamin, profesi, lokasi serta foto. 

2. Conversations menggambarkan pengaturan para pengguna berkomunikasi 

dengan pengguna lainnya dalam media sosial. 

3. Sharing menggambarkan pertukaran, pembagian, serta penerimaan konten 

berupa teks, gambar, atau video yang dilakukan oleh para pengguna. 
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4. Presence menggambarkan apakah para pengguna dapat mengakses pengguna 

lainnya. 

5. Relationship menggambarkan para pengguna terhubung atau terkait dengan 

pengguna lainnya. 

6. Reputation menggambarkan para pengguna dapat mengidentifikasi orang lain 

serta dirinya sendiri. 

7. Groups menggambarkan para pengguna dapat membentuk komunitas dan sub-

komunitas yang memiliki latar belakang, minat, atau demografi. 

 

2.2 Ekonomi Kreatif 

2.2.1 Pengertian Ekonomi Kreatif 

 Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era Zaman Now Atau ekonomi baru yang 

mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari 

sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan 

didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya. Seiring 

berjalannya waktu, perkembangan ekonomi sampai pada taraf ekonomi kreatif setelah 

beberapa waktu sebelumnya, dunia dihadapi dengan konsep ekonomi informasi yang mana 

informasi menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi.  

Menurut Howkins, menjelaskan ekonomi kreatif sebagai "kegiatan ekonomi dalam 

masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak 

hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan 

ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan." 

 Menurut Department of Culture, Media, and Sport (DCMS) mendefisinikan ekonomi 

kreatif sebagai “Creative Industries as those industries which have their origin in individual 

creativity, skill & talent, and which have a potential for wealth and job creation through the 

generation and exploitation of intellectual property and content.” 

 Dalam cetak biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015, ekonomi 

kreatif didefinisikan sebagai "Era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, 

dan ekonomi informasi, yang terintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan 

ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan 

ekonominya." 
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2.2.2 Karakteristik Ekonomi Kreatif 

Tercatat beberapa hal yang menjadi karakteristik dari ekonomi kreatif: 

1. Diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, 

yaitu cendekiawan (kaum intelektual), dunia usaha, dan pemerintah yang merupakan 

prasyarat mendasar. 

2. Berbasis pada ide atau gagasan. 

3. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. 

4. Konsep yang dibangun bersifat relatif. 

2.2.3 Jenis-Jenis Ekonomi Kreatif 

 Mengacu pada isi buku digital berjudul “Pengembangan Industri Kreatif Indonesia 

2025” yang dipublish oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia, saat ini 

setidaknya ada 14 sektor industri kreatif. Adapun beberapa jenis ekonomi kreatif adalah 

sebagai berikut: 

1. Periklanan 

2. Arsitektur 

3. Pasar barang seni 

4. Kerajinan (handicraft) 

5. Kuliner 

6. Desain 

7. Fashion 

8. Film, video, dan fotografi 

9. Musik 

10. Seni pertunjukan 

11. Penerbitan dan percetakan 

12. Layanan komputer dan piranti lunak 

13. Radio dan televisi 

14. Riset dan pengembangan 

Setiap penggiat ekonomi dapat menciptakan industri kreatif lebih dari satu sektor, 

sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Misalnya, seseorang atau organisasi 
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yang bergerak dibidang jasa desain bisa juga melakukan bidang jasa periklanan online bila 

memang memiliki kemampuan di bidang tersebut. 

 

2.3 Teori Komunikasi Massa 

Teori media berkonsentrasi pada cara media bekerja dan berpengaruh media terhadap 

khalayak. Dasar dari perspektif ini adalah pendekatan fungsionalis yang memfokuskan pada 

system komunikasi massa, cara kerja system komunikasi massa, dan hal- hal yang dilakukan 

oleh komunikasi massa. Sumbangan pemikiran Laswell dalam kajian teori komunikasi massa 

adalah identifikasi yang dilakukannya terhadap tiga fungsi dari komunikasi massa. Yaitu : 

1. Fungsi Surveillance, yaitu : Kemampuan media massa memberikan informasi 

yang berkaitan dengan lingkungan sekitar kita. 

2. Fungsi Correlation, yaitu : Kemampuan media massa memberikan berbagai 

pilihan dan alternative dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. 

3. Fungsi Transmission, yaitu : Fungsi media massa dalam menyosialisasikan nilai-

nilai tertentu kepada masyarakat.  (Shoemaker dan Resse, 1991: 28-29) 

Dalam perkembangannya, Charles Wright menambahkan fungsi keempat yaitu : 

4. Fungsi Entertainment : Komunikasi massa di percaya dapat memberikan 

pemenuhan hiburan bagi para konsumen dengan dikontrol oleh para produsen 

(Shoemaker dan Resse, 1991: 28). 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

 Istilah paradigma ilmu pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn melalui 

bukunya, The Structur of Science Revolution. Kuhn menjelaskan paradigma dalam dua 

pengertian, pertama, paradigma berarti keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai, teknik yang 

dimiliki bersama oleh anggota masyarakat ilmiah tertentu. Kedua, paradigma menunjukkan 

sejenis unsur pemecahan teka-teki konkret yang digunakan sebagai model, pola, atau contoh 

dasar bagi pemecahan permasalahan dan teka-teki normal sains yang belum tuntas. 

 Pengertian paradigma menurut kamus filsafat adalah : 

1. Cara memandang sesuatu 

2. Model, pola ideal dalam ilmu pengetahuan. Dari model-model ini, fenomena 

dipandang dan dijelaskan; 

3. Totalitas premis teoritis dan metodelogis yang menentukan dan/atau mendefinisikan 

studi ilmiah konkret dan ini melekat dalam praktik ilmiah pada tahap tertentu 

permasalahan yang ada sesuai dengan perkembangan zaman terus dilakukan; 

4. Dasar untuk menyeleksi problem dan pola untuk memecahkan problem-problem riset 

(Deddy Mulyana, 2005) 

 Berdasarkan penjelasan para ahli tentang paradigma penelitian yang telah 

dikemukakan, maka secara garis besar peneliti memahami bahwa paradigm adalah suatu 

cara pandang untuk memahami realitas. Paradigma yang digunakan peneliti adalah 

paradigma postpositivis. Alasan peneliti mengunakan postpositivis adalah peneliti hanya 

melihat realitas yang ada kemudian peneliti paparkan apa adanya kedalam penelitian. Jika 

dihubungkan dengan penelitian, maka peneliti ingin melihat Pemanfaatan sosial media 

dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kampoeng Gallery. Kemudian peneliti paparkan 

apa yang dilihat kedalam penelitian. 
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3.2 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang mana pendekatan 

kualitatif ini bersifat deskriptif analitis, terlihat dari caranya mengumpulkan dan merekap 

data yang bukan dicatat dalam bentuk angka. Adapun fungsi penelitian secara umum menurut 

Yusuf (2016), yaitu: 

1. Penelitian dengan tugas Mendeksripsikan gejala dan peristiwa 

 Fungsi penelitian ini adalah mendeksripsikan gejala dan peristiwa  dengan 

memberikan data atau informasi  sesuai dengan kenyataan sebenarnya pada waktu itu. 

Banyak kejadian dan peristiwa yang terdapat dan terjadi di masyarakat yang perlu 

mendapat perhatian dan penanggulangan. 

2. Penelitian dengan tugas Menerangkan data atau kondisi latar belakang terjadinya 

suatu peristiwa atau fenomena 

 Penelitian ini menerangkan peristiwa jauh lebih kompleks dan luas daripada 

fungsi sebelumnya dengan menerangkan mengapa peristiwa peristiwa itu terjadi, apa 

sebab terjadinya dan sebagainya .beberapa jenis penelitian dengan fungsi ini yaitu 

penelitian deskriptif eksplanatif, korelasional, sebab akibat, studi kasus, dan 

eksperimen. 

3. Penelitian dengan tugas meramalkan 

 Penelitian ini meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi suatu peristiwa 

yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan.  

4. Penelitian dengan tugas mengontrol peristiwa atau situasi 

 Penelitian ini mengendalikan gejala maupun peristiwa yang terjadi dimana 

peneliti dapat merancang sedemikian rupa bentuk penelitian untuk mengendalikan 

peristiwa itu. Pengendalian dapat dilakukan pada variabel pengganggu, variabel bebas 

dan variabel terikat. 

5. Penelitian dengan tugas pengembangan dan menyusun teori 

 Penelitian ini mengkaji kembali terhadap teori yang sudah ada dan menyusun 

teori baru namun penyusunan teori baru memakan waktu yang cukup lama, karena 

akan menyangkut pembakuan dalam berbagai instrumen, prosedur, maupun populasi 

dan sampel. 
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Kelima fungsi penelitian tersebut menuntut kualitas dan jenis penelitian yang berbeda-beda. 

Namun dalam satu penelitian kita dapat menggabungkan beberapa fungsi penelitian sesuai 

dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. 

  Penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan mengandalkan 

manusia sebagai alat penelitian. Berbeda dengan kuantitatif yang mengandalkan data yang 

dibuat dengan kuisioner. 

Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan prosedur langsung interaksi dengan subyek secara alamiah. Dan menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata yang dituliskan maupun lisan melalui wawancara. Pendekatan 

kualitatif adalah yang paling cocok digunakan dalam penelitian ini. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Analisis data dalam penelitian ini Penulis menerapkan metode studi deskriptif 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan 

kegunaan. 

 Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian 

itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan 

pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk 

memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

 Lexy J Moleong menambahkan pengertian deskriptif-kualitatif sebagai berikut ; 

“Deskriptif kualitatif adalah kumpulan data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-

angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif , selain itu semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti”. ( Lecy J. 

Moleong, 2013 : 11) 
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3.4 Subjek dan Objek Penelitian 

3.4.1 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah Ivan Moningka selaku Pemilik tempat usaha kreatif 

Kampoeng Gallery karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan sosial media 

sehingga dapat berpengaruh pada pengembangan ekonomi kreatif di kampoeng gallery. 

1. Key Informan 

Nama  : Om Ivan Moningka 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan : Owner (Pemilik) usaha kampoeng gallery 

Peneliti memilih Owner sebagai key informan karena beliau yang memnjalankan 

langsung aktivitas sosial media milik kampoeng gallery. Beliau mengetahui dan 

memahami apa yang peneliti ingin teliti dan juga paling banyak memberikan 

informasi. 

Sedangkan informan dari pihak eksternal dari kampoeng gallery, yakni pengunnjung dari 

kalangan komunitas dan non komunitas. 

Informan 1 

Nama  : Laras Yuni Anggraeni  

Status  : Mahasiswi 

Laras Yuni Anggraeni atau biasa di panggil Laras atau Ayas adalah mahasiswa di kot 

Jakarta selatan dan cukup aktif berkegiatan di komunitas di kampus khususnya di Universitas 

Budi Luhur Jakarta. Laras merupakan salah satu pengunjung Kampoeng Gallery 

 Informan 2 

Nama  : Marissa Widowati 

Status  : Mahasiswi 

 Marissa Widowati atau biasa di sebut Sasha atau Sashcill merupakan pengunjung 

rutin di Kampoeng Gallery. 
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3.4.2 Objek Penelitian 

 Peneliti menetapkan bahwa objek dari penelitian ini adalah pemanfaatan sosial media 

dalam mengembangkan ekonomi kreatif di kampoeng gallery. 

3.5 Definsi Konsep 

3.5.1 Sosial Media  

Fungsi sosial media yang berperan besar untuk membantu mengembangkan usaha 

industry kreatif di perekonomian indonesia. Media adalah pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan, dengan demikian media merupakan media penyalur informasi belajar atau 

penyalur pesan. 

National Education Association (NEA) atau Asosiasi Teknologi dan Komunikasi 

Pendidikan Amerika (Sardiman, dalam Rusman dkk, 2013:169) mendefinisikan : 

‘media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan 

pesan/informasi.’ 

 

3.5.2 Ekonomi Kreatif 

Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, sedangkan keinovasian adalah 

melakukan sesuatu yang baru. Hasilnya adalah dalam bentuk cara pemecahan masalah 

baru, metode baru, teknik baru, cara operasional baru, teknologi baru, model baru, 

desain baru, barang dan jasa baru, merek dagang baru, cara pemasaran baru, cara 

usaha baru, distribusi baru, strategi baru, pelayanan baru, komersialisasi baru, 

penampilan baru, serta karakter baru lainnya yang bernilai komersial. Hakikat 

kreativitas adalah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada atau memperbarui kembali 

sesuatu yang telah ada. Esensi dari kreativitas terletak pada kemampuan 

menghasilkan gagasan baru, mengerjakan sesuatu dengan cara yang berbeda, dan 

memiliki pendekatan alternatif baru. Industry kreatif adalah pilar ekonomi dalam 

perkembangan perekonomian saat ini. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Data Primer 

 Data ini merupakan data yang dikumpulkan dengan melalukan Depth Interview  : 

a) Depth Interview (Wawancara Mendalam) 

 “Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan 

terlihat dalam kehidupan sosial yang relative lama” Bungin, 2007 : 108). 

Dalam penelitian ini wawancara berfungsi sebagai pengumpul data utama yaitu 

pernyataan-pernyataan narasumber dan informan. 

 

3.6.2 Data Sekunder 

 Data ini adalah data yang diperoleh peneliti dari studi kepustakaan, buku literature. 

Publication nasional dan internasional, majalah, internet dan lain-lain yang dapat 

memberikan informasi tambahan mengenai penelitian terkait. Pencarian data ini dengan 

pertimbangan bahwa data-data tersebut merupakan sebuah fakta dan akhirnya dapat 

menambah pengetahuan tentang objek penelitian. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Penelitian deskriptif ini metode yang digunakan adalah analisis model Miles dan 

Hiberman yang menyatakan ada tiga komponen utama dalam analisis data kualitatif. 

Komponen-komponen tersebut antara lain adalah (Sugiyono, 2011 : 246 – 252) 

1. Pengumpulan Data 

 Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah 

dipaparkan yang meliputi observasi, interview, dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data 
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 Data diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan lalu diabstrakan dalam 

fieldnote. Reduksi data menjadi bagian dari analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat focus dan membuang hal yang tidak diperlukan serta 

mengatur dan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 

3. Sajian Data 

Data dalam penelitian disajikan dengan bentuk kalimat yang disusun secara logis dan 

sistematis agar mudah dipahami serta mengacu pada rumusan masalah yang dijadikan 

sebagai pertanyaan penelitian, sehingga data yang tersaji merupakan deskripsi 

mengenai kondisi yang menceritakan dan menunjuk kepada permasalahan yang ada. 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampoeng Gallery, Jl. Mesjid Al Huda No.1, RT.5/RW.1, 

Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 12240. Penelitian ini dilakukan di bulan November 2019. 

3.9 Validitas Data 

 Ukuran kualitas sebuah riset terletak pada kesahihan atau validitas data yang 

dikumpulkan selama riset. Riset kualitatif terletak pada proses sewaktu periset terus 

kelapangan mengumpulkan data dan sewaktu proses analisis-interpretatif data. 

 Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian 

dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah 

“yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2011; 267) 

 Menurut Wiliam Wiersma triangulasi juga dapat diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai macam sumber, cara, dan waktu. Terdiri dari 3 macam jenis triangulasi 

(Sugiyono, 2011 : 275), antara lain : 

1. Triangulasi Sumber 

Menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. 

2. Triangulasi Teknik 

mailto:commdays@kmikubl.com
http://www.comdays.kmikubl.com/


 

 

14th Annual of 

Communication Days 2019 

Sekretariat Student Center 2 Lt.1 Universitas Budi Luhur 

Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 

Email   : commdays@kmikubl.com 

Website   :  http://www.comdays.kmikubl.com 

Instagram  : commdaysubl 

 

Menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. 

3. Triangulasi Waktu 

Menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dalam kondisi atau 

waktu yang berbeda. 

 

 Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, Peneliti 

menggunakan triangulasi sumber karena peneliti akan melakukan wawancara secara 

langsung kepada beberapa nara sumber yang dipilih peneliti untuk mendapatkan sumber 

informasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran umum objek penelitian 

4.1.1 Profil Kampoeng Gallery 

Kampoeng Gallery atau biasa di sebut “Kamgal” dalah sebuah tempat hang-

out atau nongkrong yang didalamnya terdapat koleksi-koleksi pribadi yang unik milik 

sang pemilik yaitu ivan moningka. Kampoeng Gallery yang kental dengan karya seni 

bisa jadi pilihan untuk melepas lelah atau sekedar bersantai dan mengerjakan tugas-

tugas kuliah sering menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan yang berkunjung di 

kawasan Jakarta Selatan dan sekitarnya. Di galeri ini, pengunjung dapat menemukan 

berbagai macam barang antik yang merupakan koleksi pribadi dari sang pemilik, Ivan 

Moningka. Alasan Mas Ivan mendirikan tempat ini agar pengunjung dapat menikmati 

dan bernostalgia di eranya. Koleksi yang dipajang antara lain mobil hot wheels, 

piringan hitam band-band ternama pada zamannya, kumpulan buku, dan berbagai 

macam zine (magazine atau fanzine). Selain hobi mengoleksi berbagai macam 

barang-barang antik, sang pemilik juga merupakan penggemar berat brand Coca Cola. 

Tak heran jika berbagai macam botol, tumbler, pin, hiasan, kaos, wadah botol Coca 

Cola, dapat dijumpai jika berkunjung di galleri ini. Kafe di Jakarta ini menjadi surga 

bagi seni dan barang-barang antik. Beberapa koleksi tidak hanya milik pribadi, ada 

juga sumbangan dari teman Mas Ivan. Tak jarang para kolektor datang untuk berburu 

barang-barang tersebut. Beberapa sengaja diperjualbelikan, seperti buku terbitan dari 

masa ke masa, lukisan, kamera “jadul” (jaman dulu) yang dijual kisaran Rp10.000 

sampai jutaan. 

Tempat yang unik bernama Kampoeng Gallery ini berlokasi di pinggir Stasiun 

Kebayoran. Tepatnya di Jl. Mesjid Al-Huda no.1, sekitar 200 m dari kolong jembatan 

layang Kebayoran Lama. Tempat ini buka setiap hari, mulai dari jam 09.00-02.00. 

Suasana nyaman dengan furniture bergaya klasik membuat pengunjung betah 

berlama-lama. Apalagi sambil menikmati berbagai macam menu yang tersedia. 

Seperti mie ayam dan nasi goreng yang dijual dengan harga murah. 
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Galleri rasa perpustakaan 

Tempat gallery yang didirikan sejak 2010 ini tidak hanya gudang barang antik. Namun, 

ada juga koleksi buku yang mengedukasi para pengunjung. Menariknya lagi, pengunjung 

dapat meminjam buku yang ada di galeri tersebut. Tempat ini sangat cocok bagi 

mahasiswa yang ingin melepas lelah ataupun sekedar untuk membaca buku sambil 

bersantai ria. 
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• Kampoeng Gallery mengedukasi dengan seni 

 

4.1.2 Visi dan Misi Kampoeng Gallery 

• Visi : Membangun dan membuat karya baru serta membudayakan literasi. 

• Misi : Mengajak sahabat muda sadar akan budaya Indonesia dan mau belajar 

menghargai barang-barang zaman dahulu (antik) yang sudah hamper punah. 

Sesuai dengan visi misi yang miliki oleh kampoeng gallery, pemilik kampoeng 

gallery terus mengembangkan usaha kreatifnya yang tidak terlepas dari sosial media. 
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4.1.3 Sosial Media Kampoeng Gallery 

Dalam mengembangkan industry kreatif yang ada di kampoeng gallery, pemilik 

juga tidak ketinggalan untuk memanfaatkan media sosial untuk terus mengembangkan 

pelaku usaha kreatif. Sosial media yang ada yaitu : 

a. Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Website 

 

c. Facebook  
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4.1.4 Profil key informan dan informan 

Pada penelitian ini, Peneliti memiliki Key Informan dan Informan. Key 

Informan yaitu Bapak Ivan Moningka sebagai pemilik (owner) dari kampoeng 

gallery. Peneliti memilih beliau sebagai Key Informan karena memiliki informasi 

yang relevan dengan masalah penelitian. 

Penelitian ini juga memiliki Informan pertama (1) yaitu laras yuni anggraeni biasa 

di sebut laras atau ayas. Lalu, peneliti memiliki Informan kedua (2) yakni marissa 

widowati biasa disebut sashcill. Kedua informan tersebut adalah pengunjung aktif 

dari kampoeng gallery.  

Pada penelitian ini, segmentasi khalayak dari pengunjung kampoeng gallery 

adalah mulai dari usia 5 tahun hingga 60 tahun, tetapi pelaku kreatif didominasi 

oleh seniman dan anak muda produktif dari usia 15 tahun. Pada penelitian ini 

peneliti melihat pengunjung kampoeng gallery didominasi oleh pelajar dan 

mahasiswa. 

 

4.2 Hasil penelitian 

Hasil penelitian ini merupakan gambaran umum dan sekaligus jawaban dari 

penelitian yang sedang peneliti lakukan. Dari hasil penelitian ini, terlihat bagaimana 

pemanfaat sosial media dalam mengembangkan ekonomi kreatif di kampoeng gallery. 

Wawancara tersebut dilakukan oleh peneliti mulai dari tanggal 30 Oktober hingga 31 

Oktober 2019. Wawancara dengan Key Informan di lakukan pada tanggal 31 Oktober 

2019, berlokasi di Kampoeng Gallery.  Wawancara dengan informan 1 di lakukan 

pada tanggal 30 oktober 2019 di Universitas Budi Luhur. Wawancara dengan 

informan 2 pada tanggal 31 Oktober 2019 di Kampoeng Gallery. Penelitian ini 

dilakukan dari bulan Oktober 2019 yang diawali dengan observasi non partisipasi dan 

dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan agar dapat mendapatkan data 

yang sesuai dengan metode penelitian dari uraian secara deskriptif sebagai berikut. 

 

4.2.1 Pemanfaatan Sosial Media 

Saat ini peran sosial media dalam mengembangkan setiap usaha di berbagai 

bidang sangatlah penting untuk menunjang berkembangnya usaha industri kreatif dari 
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waktu ke waktu. Pergeseran budaya mengenai media massa dari media cetak ke 

media elektronik terutama internet atau media sosial semakin pesat seiring 

berkembangnya teknologi informasi saat ini. Hal ini dinyatakan oleh key informan 

(Om Ivan sang Owner) 

“Saya awal mendirikan kampoeng gallery tahun 2010. Saya membuat 

facebook kemudian instagram. Dilanjut lagi dengan membuat website kampoeng 

gallery karena membuat website tidak murah ya apalagi yang terus aktif butuh modal 

dulu untuk membuat website dan itu cukup signifikan untuk hasilnya. Karena usaha 

saya dapat berkembang dari yang hanya 10 sampai 40 orang (pengunjung) perharinya 

sekarang tidak pernah sepi setiap hari”. 

Pentingnya peran sosial media sangat penting di era digital saat ini, generasi 

millennial berlomba-lomba dalam mengembangkan usahanya di sosial media. Dengan 

lingkungan dan tempat gallery yang unik, generasi millennial dapat membuat tempat 

kampoeng gallery menjadi tempat tongkrongan dan sosial media lah satu-satunya 

media yang dapat menjembatani usaha ivan moningka semakin berkembang sampai 

ke wisatawan. Tidak jarang pengunjung dari berbagai Negara datang untuk sekedar 

menyantap kopi atau membaca buku koleksi sang pemilik. 

“Pengunjung yang datang dari berbagai daerah, dan kadang-kadang turis juga 

datang kesini untuk melihat-lihat koleksi saya kadang ada juga yang ingin 

membelinya. Saya pribadi senang jika ada yang ingin membeli nya, sesuai dengan 

misi saya ingin mengajak sahabat muda untuk menghargai barang-barang peninggalan 

zaman dahulu”. 

Dengan sosial media yang dimiliki oleh pemilik kampoeng gallery, usahanya 

semakin dikenal dan merambah dengan membuka usaha usaha lain didalamnya.  

“Ada anak-anak muda yang ingin membuka usaha dikampoeng gallery, seperti 

kopi. Ada juga yang membuat pertunjukan musik dengan tema tema bencana alam 

dan membuka donasi untuk para donator yang ingin menyumbangkan alat alat 

kesehatan, pakaian layak pakai dan lainnya.” 
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4.2.2 Mengembangkan Ekonomi Kreatif 

Industri kreatif saat ini sangat dibutuhkan untuk pilar perekonomian bangsa. Saat 

ini Indonesia mengalami peningkatan dalam hal perekonomian yang sebagian 

besar adalah dari generasi millennial atau generasi muda saat ini. Kampoeng 

gallery tidak terlepas dari ekonomi kreatif karena anak anak muda atau sebagian 

besar yang berkunjung ke gallery tersebut adalah mahasiswa yang penuh kreatif 

dan penuh dengan ide kreativitas. Hal ini dinyatakan oleh informan 1 yaitu laras 

yuni anggraeni Mahasiswi Universitas Budi Luhur Fakultas Ilmu Komunikasi 

angkatan 2016.  

“Iya tau kampoeng gallery karena di ajak temen dan aku liat di sosial media 

tempat nya keren banget, bisa buat aku foto foto dan OOTD-an disana. (Out Fit 

Out The Day). Jadi kalau habis dari sana aku pasti foto dan share ke sosial media, 

kemudian di tag ke instagram nya kampoeng gallery. Makanannya juga murah –

murah dan minumannya juga enak – enak. Aku hamper tiap minggu kesana untuk 

sekedar kumpul sama teman atau mengerjakan tugas kuliah ku aja.” 

Kampoeng gallery juga menyuguhkan berbagai pertunjukan musik secara 

gratis, bekerja sama dengan kampus kampus atau universitas yang ingin 

menyelenggarakan acara bertema etnik atau unik. Hal ini dinyatakan oleh Marissa 

Widowati Alumni Universitas Budi Luhur Public Relations 2019 yang juga 

pecinta musik. 

“Saya kadang suka bikin acara di kampoeng gallery, buat temen-temen kampus 

saya aja atau buat bikin acara untuk bencana alam. Seneng sih di kampoeng 

gallery, owner nya asik , saya mau buka usaha apa aja juga bisa disini asal positif. 

Kampoeng Gallery itu bagus menurut saya, bisa mewadahi kami-kami anak muda 

kreatif biar lebih produktif .” 

 

4.3.3.1 Hubungan antara pemanfaatan sosial media dalam mengembangkan ekonomi 

kreatif di Kampoeng Gallery 

• Teori Komunikasi Massa 

 Sosial media yang di lakukan oleh pelaku usaha kreatif, kamgal (Kampoeng 

Gallery) dapat menarik pengunjung dengan sangat baik. Foto foto di instagram , 

kemudian quotes-qoutes ala kamgal yang di hadirkan di website menarik pengunjung 
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dan menumbuhkan kesadaran mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai daerah untuk 

menghargai dan mempertahankan budaya dari peninggalan zaman dahulu untuk di 

pertahankan di masa sekarang. Hal ini terlihat dalam jumlah wisatawan yang datang 

untuk berkunjung di kamgal untuk wisata atau sekedar berfoto-foto dengan barang 

antik. Pergeseran komunikasi massa dari media massa cetak ke media online sangat 

berperan besar di era perkembangan teknologi saat ini. Dengan hasil yang didapat, 

pelaku usaha kreatif dikampoeng gallery bertambah ditandai dengan beberapa sahabat 

muda yang membuka usaha kecil nya di kampoeng gallery, seperti kopi, makanan, 

yang termasuk dalam subsektor ekonomi kreatif, yaitu kuliner. Website yang di 

lakukan oleh pemilik kamgal, ivan moningka, menunjukkan hasil untuk pendekatan 

kedalam komunitas atau kelompok.  

 Adapun dalam komunitas kelompok ini, isi media ditafsirkan dalam komunitas 

berdasarkan makna-makna yang dikerjakan secara sosial di dalam kelompok, dan 

individu di pengaruhi lebih oleh sejawat mereka daripada oleh media. Menurut Gerard 

Shoening dan James Anderson, gagasan mengenai komunitas dalam kajian 

komunikasi massa melihat isi media sebagai sesuatu yang media-interpretif, bahwa 

makna yang dilahirkan oleh pesan media dihasilkan secara interaktif didalam 

kelompok orang yang menggunakan media dengan cara yang sama (Shoening dan 

Anderson dalam Littlejohn, 1996). 

 Hal ini berkaitan dengan kondisi yang terjadi secara realita di kampoeng 

gallery, usaha dapat dikembangkan juga melalui komunitas dan sosial media adalah 

sebagai jembatan untuk mengembangkan pelaku-pelaku usaha kreatif. 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Peneliti telah melakukan penelitian tentang Pemanfaatan Sosial Media Dalam 

Mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kampoeng Gallery, maka diperoleh simpulan 

sebagai berikut: 

1. Sosial media sangat berperan penting dalam kemajuan usaha di era digital saat 

ini. 
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2. Dalam pemanfaatan sosial media kampoeng gallery berusaha untuk selalu 

meng-update sosial medianya agar pengunjung selalu tertarik untuk berkunjung ke 

kampoeng gallery. 

3. Keaktivan dalam sosial media menjadi hal penting dalam mengembangkan 

usaha industry kreatif. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Pemanfaatan 

Sosial Media Dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kampoeng Gallery, 

peneliti mencoba memberi saran, baik saran teoritis maupun praktis. Adapun saran 

yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Teoritis 

Penelitian ini diharapkan semoga pemanfaatan media sosial dalam mengembangkan 

ekonomi kreatif dapat menjadi acuan untuk memberikan masukan dalam ilmu 

komunikasi khususnya yang berkaitan dengan media sosial dan teori komunikasi 

massa, agar sebagian mahasiswa dapat meninjau untuk pemanfaatan sosial media 

dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Dalam penelitian ini masih banyak 

kekurangan dan keterbatasan dalam hal penyajian data, oleh karena itu bagi penelitian 

yang akan datang dengan objek yang sama diharapkan dapat menggunakan teori yang 

berbeda serta teknik pengumpulan data yang lebih varian. Semoga hasil penelitian ini 

juga dapat memberikan wawasan dan pembinaan terhadap masyarakat untuk lebih 

untuk selalu mengembangkan usaha mempunyai ide dan kreatifitas dengan lebih lagi 

terutama dalam sub-sektor di ekonomi kreatif seiring perkembangan teknologi 

informasi saat ini. 

5.2.2 Saran Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan diatas, peneliti 

memberikan saran untuk kampoeng gallery untuk menjadi bahan pertimbangan 

sebagai berikut: 

1. Peneliti menyarankan agar lebih aktif di sosial media dengan mengadakan kontes 

dengan hadiah (give away) untuk menarik generasi millennial saat ini. 
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2. Mengadakan acara rutin 1 bulan sekali dengan bekerja sama dengan universitas 

dari berbagai daerah dan diluar kota karena mayoritas pengunjung kampoeng gallery 

adalah pelajar dan mahasiswa. 

3. Bekerja sama dengan youtuber ternama seiring trand yang terjadi saat ini untuk 

mengembangkan usaha dari sisi yang berbeda.  

4.  Menambah karyawan dan memperluas lokasi kampoeng gallery agar pelayanan di 

kampoeng gallery lebih maksimal. 

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa peneliti memiliki kekurangan. Namun 

peneliti juga berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 

pembaca yang ingin melakukan penelitian sejenis mengenai pemanfaatn sosial media, 

sehingga dikemudian hari dapat menghasilkan penelitian sejenis yang lebih baik lagi. 
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“Dampak Kebijakan Bebas Visa Terhadap Peningkatan Kunjungan Wisatawan 

Mancanegara dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional di 

Indonesia” 

Studi Kasus: Perdagangan Manusia di Daerah Wisata Bali 

Abstract  

Indonesia, with its various natural resources, has made Indonesia one of the countries that 

have the potential to become a developed country. In addition, with abundant natural wealth 

can make one of the mainstay sectors in order to increase state income. This is of course 

done by the Indonesian government at this time. With the establishment of the NAWACITA 

program, and the opening of visa-free policies is one of the clear proofs that the Indonesian 

people are indeed serious about this. By focusing on increasing the number of foreign 

tourists which is estimated to reach more than 20 million tourists who enter Indonesia, of 

course this is one of the strategies undertaken by the government to increase its 

attractiveness in the field of tourism. In addition to being one of the leading programs in 

tourism, of course there are negative impacts arising from this program, namely the 

occurrence of a trans-national crime namely human trafficking. This paper aims to analyze 

transnational crime resulting from a visa-free policy so that it presents a new problem 

namely human trafficking, by using the analysis of Human Security and Trans Organization 

Crime (TOC). This paper is processed qualitatively with descriptive analysis techniques. In 

this paper, several new findings are found, namely (1) Indonesia is the country with the most 

tourists (2) many crime incidents are one of the factors that influence the potential increase 

of foreign tourists entering Indonesia. (3) Indonesia makes new policies so that human 

trafficking does not continue to occur, and Indonesian tourism continues to increase. It was 

concluded that by using the perspective of Human Security and Trans Organizations Crime 

(TOC) can provide alternative solutions in efforts to deal with human trafficking resulting 

from visa-free policies to improve the quality of Indonesian tourism, because in Human 

Security and TOC there are several solutions in dealing with human due to the existence of 

visa-free policy because this matter concerns the national borders.  

Keyword: Indonesia, visa free policy, tourism, human trafficking 
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Abstrak  

Indonesia dengan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, menjadikan Indonesia salah 

satu negara yang berpotensi menjadi negara maju. Selain itu juga, dengan kekayaan alam 

yang melimpah bisa menjadikan salah satu sector andalan demi meningkatkan pendapatan 

negara. Hal ini yang tentu saja dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Dengan 

dibuatnya program NAWACITA, dan dibukanya kebijakan bebas visa menjadi salah satu 

bukti nyata bahwa bangsa Indonesia memang serius dalam hal ini. Dengan berfokus kepada 

peningkatan jumlah wisatawan asing yang diperkirakan mencapai lebih dari 20 juta 

wisatawan yang masuk ke Indonesia, tentu saja ini merupakan salah satu strategi yang 

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya tariknya dalam bidang pariwisata. Selain 

menjadi salah satu program unggulan dalam pariwisata, tentu saja ada dampak negative yang 

ditimbulkan dari program ini, yakni terjadinya sebuah kejahatan trans nasional yaitu 

perdagangan manusia (human trafficking). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis 

mengenai kejahatan trans nasional yang diakibatkan dari adanya kebijakan bebas visa 

sehingga menimbulakan masalah baru yakni perdagangan manusia, dengan mengggunakan 

analisis Human Security dan Trans Organization Crime (TOC). Tulisan ini diolah secara 

kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Dalam tulisan ini ditemukan beberapa temuan 

baru yakni (1) Indonesia menjadi negara dengan wisatawan terbanyak (2) banyak nya 

kejadian kejahatan yang menjadi salah satu factor yang mempengaruhi terhadap peningkatan 

potensi wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. (3) Indonesia membuat kebijakan baru 

supaya perdagangan manusia tidak terus terjadi, dan pariwisata Indonesia terus meningkat. 

Disimpulkan bahwa dengan mmenggunakan cara pandang Human Security dan Trans 

Organizations Crime (TOC) bisa memberikan alternative solusi dalam upaya menangani 

human trafficking yang diakibatkan dari adanya kebijakan bebas visa demi meningkatkan 

kualitas pariwisata Indonesia, karena dalam Human Security dan TOC terdapat beberapa 

solusi dalam menangani manusia yang diakibatkan adanya kebijakan bebas visa karena hal 

ini sudah menyangkut perbatasan negara.  

Kata Kunci: Indonesia, kebijakan bebas visa, pariwisata, Perdagangan 

manusia. 
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A. Pendahuluan  

Indonesia sebagai negara yang tidak akan menutup diri dari globalisasi merespon 

perkembangan globalisasi dengan sikap terbuka. Memanfaatkan momentum globalisasi yang 

salah satunya ditandai dengan percepatan perpindahan manusia antar negara. Pemerintah 

Indonesia mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS). Kebijakan bebas 

visa ini ditujukan untuk memudahkan orang asing berkunjung ke Indonesia. Kebijakan bebas 

visa ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. 

Sehingga implikasinya dapat menggerakkan sektor ekonomi mikro maupun makro, antara 

lain; transportasi, akomodasi, hotel, restoran, tempat hiburan, lapangan kerja, serta beragam 

sektor yang lain.  

Melalui kerangka hukum Peraturan Presiden (Perpres) No.69 tahun 2015, pemerintah 

Indonesia memberikan izin bebas visa bagi 45 Negara. Selanjutnya pada September 2015, 

Presiden mengeluarkan lagi Perpres No. 104 tahun 2015, dengan menambah jumlah negara 

penerima bebas visa menjadi 90 Negara. Puncaknya di Tahun 2016, Presiden Joko Widodo 

mengeluarkan Perpres Nomor 21 tahun 2016, yang menghapus Perpres sebelumnya, dengan 

menambah kuantitas negara penerima insentif bebas visa menjadi 169 Negara.  

Bagi industry pariwisata, selain mengandalkan keindahan alam dengan adanya kebijakan ini 

akan menambah jumlah wisatawan asing yang akan berkeunjung ke Indonesia dikarenakan 

diberikan kemudahan akses untuk berkunjung. Akan tetapi, kebijakan bebas visa ini tidak 

nihil dari dampak negatif. Dari beberapa pemberitaan, terdapat beragam fakta yang 

menyajikan dampak negatif dari kebijakan bebas visa khususnya terkait kejahatan 

transnasional. Salah satu kejahatan transnasional yang marak dilakukan menggunakan 

fasilitas bebas visa ialah kejahatan perdagangan manusia.  

Perdagangan manusia (Human Trafficking) merupakan salah satu yang menjadi sorotan dari 

adanya kebijakan mengenai izin bebas visa. Human Trafficking ini, menjadi salah satu celah 

yang bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dalam artian akan adanya 

sebuah kelompok yang nantinya memanfaatkan moment ini. Dalam hal tersebut, penulis 

berfikir bahwa dengan letak geografis Indonesia yang sangat strategis memudahkan 

terjadinya kejahatan Trans Nasional khususnya Human Trafficking, biasanya korban dari 

penyeludupan ini dikirim bahkan sampai ke Eropa dan biasanya dijadikan 

 

 

 

sebagai bisnis prostitusi, asisten rumah tangga illegal, tenaga kerja paksa, sampai ke 

penjualan organ tubuh dan lain sebagainya1.  

Untuk itulah paper ini akan fokus pada ancaman perdagangan manusia (human trafficking) 

sebagai bagian dari adanya kejahatan Trans National terhadap kedaulatan negara Indonesia. 
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Dalam kajian sebelumnya penulis sudah melakukan kajian pustaka untuk memudahkan dalam 

menemukan beberapa paper yang mengangkat mengenai “Dampak Dari Adanya BVK 

Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Yang Masuk ke Indonesia” karya Laode Muhamad 

Fathun dan juga paper yang lainnya mengenai “Diplomasi BVK Dalam Memaksimalkan 

Industri Pariwisata Di Indonesia” karya Indra Kusuma. maka dari itu paper ini mengangkat 

tema “Efek Kebijakan Bebas Visa Terhadap Industri Pariwisata dan Perdagangan Manusia 

Studi Kasus: Human Trafficking di Bali”. Dengan metode analisis kualitatif diharapkan 

pemikiran ini bisa memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap preventif kebijakan 

nasional terkait industri wisatan.  

B. Pembahasan  

a. Cara Kerja Kebijakan Bebas Visa Kunjungan  

 

Orang yang berkunjung ke Wilayah Indonesia, masuk atau keluar, harus memiliki 

persyaratan, salah satunya adalah kepemilikan visa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

pasal 1 angka 18 mengatur tentang pengertian visa, yang berbunyi:  

“Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang 

diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang 

Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian 

Izin Tinggal.”  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pada Bab V tentang Visa, Tanda Masuk, dan 

Izin Tinggal Bagian Kesatu mengatur tentang Visa secara umum. Didalamnnya, tertulis 

bahwa Indonesiamemiliki 4 jenis visa, antara lain: visa diplomatik, visa dinas, visa 

kunjungan, dan visa tinggal terbatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 https://www.kompasiana.com/tuahketaren/5c8b1b940b531c1b9f4392a2/indonesia-masih-darurat-human-

trafficking-dan-people-smuggling?page=all. Diakses pada 13 Oktober 2019. Pukul 19.58 WIB   
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Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatic dan 

paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat 

diplomatic, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun2011 pasal 35. 

Visa diplomatic merupakan kewenangan dari Kementerian Luar Negeri dan pelaksanaannya 

dilakukan oleh pejabat dinas luar negeri yang berada di Perwakilan Republik Indonesia.  

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan 

melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang 

tidak bersifat diplomatic dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi 

internasional. Visa dinas merupakan kewenangan dari Kementerian Luar Negeri dan 

pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat dinas luar negeri yang berada di Perwakilan Republik 

Indonesia.Visa Tinggal terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 39.  

Pemerintah Indonensia dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengeluarkan 

kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam rangka meningkatkan hubungan internasional 

dengan Negara lain. Dalam prosesnya, peningkatan hubungan ini perlu adanya kemudahan 

bagi Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia dengan cara pembebasan visa kunjungan 

dengan memperhatikan timbal baliknya. Selain itu, kebijakan ini dimaksudkan untuk 

memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia dengan meningkatkan devisa negara melalui 

pariwisata.  

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa 

Kunjungan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Pemerintah 

Indonesia menetapkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini kepada 169 negara.2  

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini diperuntukkan bagi Orang Asing dari negara 

tertentu, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang 

dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan yang masuk Wilayah Indonesia. Pihak-

pihak terkait harus memenuhi persyaratan: paspor asli yang sah dan masih berlaku 

 

 

 

 

 

 

 

2 Irma Yudistirani, “Mengulas Tentang Bebas Visa Kunjungan Indonesia & Syarat 

Mengurusnya.”   
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paling singkat enam bulan, memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain,dan tidak 

termasuk dalam daftar penangkalan seperti yang tertulis di Permenkumham Nomor 17 tahun 

2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi 

Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan. Peraturan tersebut menggantikan 

Permenkumham Nomor 31Tahun 2015 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa 

Kunjungan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1475 tahun 2015) yang terdapat di 

pasal 5. Selain untuk Orang Asing yang diatur dalam Permenkumham Nomor 17 tahun 2016 

tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi Orang 

Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

juga mengatur pihak yang dibebaskan visa kunjungannya.  

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) ini diberikan kepada penerima bebas visa 

kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik. Contoh kecilnya dari penerima bebas 

visa kunjungan adalah wisatawan mancanegara. Dengan adanya wisatawan mancanegara, 

perekonomian Indonesia dapat berjalan naik. Wisatawan mancanegara datang ke Wilayah 

Indonesia untuk melakukan pariwisata. Semakin banyaknya wisatawan mancanegara, 

semakin banyak pendapatan yang dihasilkan dari wisatawan mancanegara tersebut. 

Pendapatan tersebut mendorong perekonomian di sekitar destinasi wisata untuk bergerak 

maju. Pergerakan tersebut dapat melalui penanaman modal asing yang diberikan investor 

karena junlah wisatawan mancanegara yang berasal dari negara asal investor tersebut. Asas 

kepercayaan itulah yang mendorong investor datang dan menanamkan modal di Indonesia.  

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) tidak diberikan atas kunjungan dalam 

rangka jurnalistik. Seperti yang tertulis di Permenkumham Nomor 17 tahun2016 tentang 

Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi Orang Asing 

yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan, Orang Asing yang dimaksud memiliki 

kepentingan: wisata, keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan 

ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang 

diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan meneruskan perjalanan ke 

Negara lain. Bebas Visa Kunjungan tidak diberikan untuk kegiatan jurnalistik karena 

menghindari terjadinya overstay, menimbang proses peliputan suatu redaksi yang 

membutuhkan waktu yang melebihi kebijakan itu sendiri. 
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Menurut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, pasal 4 

ayat (1) dan (2) bahwa Bebas Visa Kunjungan hanya diberikan waktu 30 hari dan tidak dapat 

diperpanjang masa berlakunya atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya. Artinya, 

Orang Asing wajib keluar dari Indonesia terhitung 30 hari setelah kebijakan bebas visa 

kunjungan diterima. Apabila telah melebihi batas waktu yang ditentukan dan Orang Asing 

tersebut masih berada di Wilayah Indonesia, maka akan dikenakan sanksi dengan overstay 

sebagai nama pelanggarannya. Bebas Visa Kunjungan (BVK) juga tidak dapat diperpanjang 

dan dialih statuskan menjadibentuk izin tinggal yang lain, maupun membeli Visa On Arrival 

(VOA) yang digunakan untuk memperpanjang durasi tinggal selama di Indonesia. Tindakan 

Administratif Keimigrasian akan dikenakan sebagai pinalti terhadap pelanggaran. Menurut 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011pasal 1 angka 31, tindakan administrative keimigrasian 

adalah sanksi administrative yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar 

proses peradilan. Pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun2011.  

Apabila Orang Asing tersebut tidakmenepati persyaratan mengenai Kebijakan Bebas Visa 

Kunjungan dengan tinggal lebih dari batas waktu 30 (tiga puluh) hari dari waktu yang telah 

ditetapkan, Orang Asing tersebut akan dikenai beban denda sebagai pinalti dari pelanggaran 

yang telah dilakukan. Orang Asing dapat dideportasi atau masuk daftar penangkalan apabila 

tidak mampu membayarkan denda. Dalam tempo waktu dari hari pertama hingga hari ketiga 

puluh akan dikenai denda, lalu setelahnya akan dikenai sanski deportasi dan penangkalan 

terhadap pelanggar.  

b. Dampak Kebijakan Bebas Visa Terhadap Industri Pariwisata  

 

Upaya pengelolaan sektor industri pariwisata Indonesia merupakan kebijakan yang strategis. 

Hal ini bukan hanya berhubungan dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan dari industri 

pariwisata tersebut akan tetapi image yang di bentuk sebagai negara tujuan wisata harus 

meningkat setiap tahunnya. Tentu hal tersebut berkaitan dengan gengsi Indonesia yang sudah 

diketahui dunia akan potensi alamnya namun tidak didasari dengan tingkat kompetitif yang 

baik dalam ukuran global. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut salah 

satunya adalah kecenderungan untuk prioritas kebijakan dalam merespon kebutuhan wisata 

nasional maupun tujuan wisata internasional. Untuk itulah kebijakan-kebijakan yang dibentuk 

saat ini merupakan konstruksi yang menunjukan upaya pemerintah serius menggarap potensi 

wisata sebagai salah satu tonggak membangun ekonomi nasional. Hal ini tertuang dalam 

arahan presiden pada desember 2014 yang menyatakan bahwa industri pariwisata merupakan 

cara yang paling cepat untuk mendatangkan devisa apabila promosi dan pembangunan 
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jaringan dikelola dengan baik. Pariwisata dapat ditingkatkan secara cepat apabila aspek 

promosi dikelola dengan baik dan benar (Asvaliantina, 2016)3.  

3 MuhaDukungan kebijakan tersebut adalah bukti kongkrit keseriusan Jokowi membangun 

industri wisata sebagai salah satu aset nasional. BVK adalah membuat instrumen kebijakan 

yang secara internasional atau memberikan hak istimewa kepada 169 negara di dunia untuk 

berwisata ke Indonesia dengan bebas visa kunjungan dalam tempo tertentu. Hal ini didasari 

oleh Kepres No. 15 tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan 

sebagaimana telah dirubah dengan Kepres No. 39 tahun 1986, kebijakan tersebut pada 

dasarnya mengisyaratkan bahwa seluruh wisatawan asing harus bebas visa. Setelah itu, 

Kepres No. 18 tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, yang telah direvisi 

menjadi Peraturan Presiden No. 43 tahun 2011. Bebas Visa Kunjungan hanya bagi 15 Negara 

Mulai diberlakukan Visa kunjungan saat kedatangan/VOA. Kemudian , Kepres No. 69 Tahun 

2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang telah direvisi menjadi Kepres No. 104 tahun 2015 

15 negara BVKS + 75 negara Bebas Visa Kunjungan (total 90 negara)4. Setelah itu, 

diterbitkan Perpres No. 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Bebas visa bagi 169 

negara. Dalam website Ditjen Imigrasi RI mengisyaratkan ada dua hal yang harus di miliki 

oleh wisatawan asing yang termasuk dalam 169 negara tersebut apabila ingin berkunjung 

yakni: a) Memiliki Paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan , b) Memiliki 

tiket kembali atau kedatangan/VOA. Kemudian , Kepres No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas 

Visa Kunjungan, yang telah direvisi menjadi Kepres No. 104 tahun 2015 15 negara BVKS + 

75 negara Bebas Visa Kunjungan (total 90 negara)5. Setelah itu, diterbitkan Perpres No. 21 

tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Bebas visa bagi 169 negara. Dalam website Ditjen 

Imigrasi RI mengisyaratkan ada dua hal yang harus di miliki oleh wisatawan asing yang 

termasuk dalam 169 negara tersebut apabila ingin berkunjung yakni: a) Memiliki Paspor 

dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan , b) Memiliki tiket kembali atau tiket 

untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain6. Dalam konteks inilah terlihat jelas upaya 

internasionalisasi Indonesia melalui kebijakan BVK untuk memperluas jaringan masuknya 

wisatwan asing untuk mengejar target yakni 20 juta pengunjung sampai 2019.7 

 

 

 
3 Muhammad L.” Mobilisasi Wisatawan Asing Terhadap Potensi Ancaman Non Tradisional di Indonesia”. Halaman 99.  

4 Okto Haryant,2016:29  

5 Okto Haryant,2016:29.   

6 https://pih.kemlu.go.id/files/Perpres_21_thn_2016_tentang_Bebas_Visa_Kunjungan.pdf. Diakses pada 13 Oktober 2019. 

Pukul 17.39 WIB  

7 Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/04/pemerintah-targetkan-wisatawan-mancanegara-20-juta-

kunjungan-pada-2019. Diaskes pada 13 Oktober 2019. Pukul 17.41 WIB.   
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kepariwisataan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun 2018 sebesar Rp. 

391,49 triliun, 4,01% dari PDB nasional9.  

Penciptaan PDB di sektor pariwisata terjadi melalui pengeluaran wisatawan nusantara, 

anggaran pariwisata pemerintah, pengeluaran wisatawan mancanegara, dan investasi pada 

usaha pariwisata yang meliputi: (1) Usaha daya tarik wisata; (2) Usaha kawasan pariwisata; 

(3) Jasa transportasi wisata; (4) Jasa perjalanan wisata; (5) Jasa makanan dan minuman; (6) 

Penyediaan akomodasi; (7) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; (8) 

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; (9) Jasa informasi 

pariwisata; (10) Jasa konsultan pariwisata; (11) Jasa pramuwisata; (12) Wisata tirta; dan (13) 

Spa. Di tahun 2018 ekonomi kreatif menciptakan nilai tambah sebesar Rp. 716,69 triliun, 

7,06% dari PDB nasional, melalui 14 subsektor industri kreatif, yaitu: Arsitektur; Desain; 

Fesyen; Film, Video, dan Fotografi; Kerajinan; Teknologi Informasi dan Piranti Lunak; 

Musik; Pasar Barang Seni; Penerbitan dan Percetakan; Periklanan; Permainan Interaktif; 

Riset dan Pengembangan; Seni Pertunjukan; dan Televisi dan Radio. Kontribusi ekonomi 

kreatif ini belum memperhitungkan subsektor kuliner yang juga memiliki potensi tinggi. 

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai 

tambah bagi perekonomian nasional.  

Selain pencipta nilai tambah, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menyerap banyak 

tenaga kerja. Tahun 2018, dampak kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 

10,32 juta orang, 9,00% dari tenaga kerja nasional. Di tahun yang sama, ekonomi kreatif 

menyerap 12, 30 juta tenaga kerja, 10,73% dari total nasional. Strategi pro-poor dan pro-job 

sangat sesuai pada kedua sektor. Sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif juga 

merupakan pencipta devisa yang tinggi. Tahun 2018 sektor pariwisata menciptakan devisa 

sebesar US$ 11,17 miliar, meningkat dari US$ 10,05 miliar di tahun 2017. Peningkatan 

penerimaan devisa di tahun 2018 tidak saja bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan 

mancanegara dari 8,8 juta di tahun 2017 dan menjadi 10 juta ditahun 2018, tetapi bersumber 

dari peningkatan rata-rata pengeluaran perkunjungan dari US$ 1.142,24 di tahun 2017, 

menjadi US$ 1.183,43 di tahun 2018. Dengan kata lain, peningkatan kuantitas devisa 

kepariwisataan diikuti dengan peningkatan kualitas. Sementara itu, sektor ekonomi kreatif 

menyumbang ekspor yang jauh lebih tinggi dari nilai 

impornya. Ekonomi kreatif menciptakan devisa melalui kontribusi net trade, mencapai 5,90% 

dari total nasional, atau senilai Rp 126,62 triliun di tahun 2018.  

Keadaan kepariwisataan Indonesia tahun 2019 secara makro menunjukkan perkembangan 

dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan terhadap PDB Indonesia sebesar 

4,23% atau senilai Rp. 461,36 triliun, dengan peningkatan devisa yang dihasilkan mencapai 

US$ 11,9 milyar, dan tenaga kerja pariwisata sebanyak 12,16 juta orang. Pada kondisi mikro, 

juga ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 10,4 

juta wisman dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 255,20 juta perjalanan.  
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Disisi lain, salah satu indicator penting yaitu aspek daya saing kepariwisataan, posisi 

Indonesia pada tahun 2019 meningkat menjadi peringkat 7 terbaik sedunia10. Pertumbuhan 

pariwisata Indonesia yang melebihi rata-rata dunia, sebagai mana tercatat di tahun 2018 

sebesar 10,63 % memberikan kepercayaan diri Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan 

target kunjungan wisman pada tahun 2019 dari 10 juta menjadi 12 juta11.  

Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan nusantara telah mencapai 255 juta perjalanan, 

Jumlah penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 11,3 juta orang. Tidak hanya itu, 

branding Wonderful Indonesia pada tahun 2015 naik 100 peringkat, dari semula tanpa 

peringkat menjadi peringkat ke-47, serta diraihnya berbagai penghargaan internasional untuk 

beberapa kategori, seperti; UNWTO Award 2015, ASEANTA Award 2015, World Halal 

Destination 2015 dan mendapatkan penghargaan Brand of The Years Indonesia 201812. 

Sektor pariwisata juga merupakan pencipta devisa yang tinggi. Tahun 2015 sektor pariwisata 

menciptakan devisa sebesar US$11,9 miliar US$ atau setara Rp163 trilliun (meningkat 113% 

dibandingkan tahun 2014 yang mencapai angka devisa sebesar US$11,17 miliar). 

Peningkatan penerimaan devisa di tahun 2018 tidak saja bersumber dari peningkatan jumlah 

wisatawan mancanegara dari 9,4 juta di tahun 2017 dan menjadi 10,4 juta di tahun 2019, 

tetapi juga bersumber dari peningkatan rata-rata pengeluaran per kunjungan dari 

US$1.183,43 di tahun 2018, menjadi US$1.190 di tahun 2019. Dengan kata lain, peningkatan 

kuantitas devisa kepariwisataan diikuti dengan peningkatan kualitas pengeluaran 

wisatawan13.  

Sedangkan data Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk tahun 2016 menunjukan 

bahwa wisatawan asing mencapai 12 juta orang dengan pendapatan nasional mencapai 172 

triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 11,7 juta orang. Sedangkan target Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2019 ingin mencapai masuknya wisatawan asing 

sebanyak 20 juta orang disertai dengan tingkat pendapatan nasional sebesar 240 triliun yang 

akan menyerap tenaga kerja sebanyak 13 juta orang. Hal ini juga membuat Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa auntuk menaikan tingkat kompetitif Indonesia 

menjadi 30 dari urutan 50 14. Dengan demikian bahwa pentingnya ekonomi wisata adalah 

menjadi prospek yang potensial untuk membangun Indonesia. Hal ini pula sesuai dengan 

arahan presiden pada 15 Juni 2015 dalam Rencana Kerja Pemerintah /RKP Tahun 2016.  

 

10Penilaian WEF (World Economic Forum). Dalam https://travel.detik.com/travel-news/d-4275139/indonesia-

bertengger-di-peringkat-ke-7-pariwisata-terbaik-dunia. Diaskses pada 13 Oktober 2019. Pukul 17.09 WIB.  

11Laporan Akuntabilitas Kementrian Pariwisata tahun 2015.  

12 https://travel.kompas.com/read/2018/03/09/210000527/wonderful-indonesia-raih-brand-of-the-year-

indonesia-2018-. Diakses pada 13 Oktober 2019. Pukul 17.15 WIB  

 13 Laporan Akuntabilitas Kementrian Pariwisata tahun 2018. 

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/media_1569914736_LAKIP_KEMENPAR_TA_2018_update_12_septe

mber_19_master.pdf. Diakses pada 13 Oktober 2019. Pukul 17.02 WIB   

14 Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif   
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Oleh sebab itulah, dengan BVK merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam 

meningkatkan angka kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Dalam hal ini juga penulis 

sangat mengapresiasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja 

ini merupaka salah satu terobosan yang baik dalam menuju perekonomian Indonesia yang 

lebih baik lagi. Tentu saja program tersebut tidak terlepas dari kinerja Jokowi-JK 

sebagaimana yang tertuang dalam NAWACITA15. Dari pembahasan diatas kita bisa 

memahami bahwa, memang dengan dibukanya kebijkan mengenai pembebasan visa asing 

yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo memberikan efek baik khususnya terhadap 

pariwisata di Indonesia, penulis juga memahami bahwa itu semua untuk menganggkat 

perekonomian Indonesia supaya bisa bersaing dengan negara lain. Hal ini tentu saja 

merupakan sebuah terobosan baru bagi program yang dijalankan oleh Pemerintahan Jokowi 

khususnya dalam peningkatan jumlah wisatawan asing yang masuk ke Indonesia, yang 

ditargetkan mencapai 20 juta jiwa. 

 

D. Dampak Kebijakan Bebas Visa Terhadap Human Security  

Sebagai dampak dari arus globalisasi dan modernisasi serta untuk meningkatkan 

hubungan kejrjasama yang baik antara Indonesia dengan negara lain dirasa perlu untuk 

memberikan kemudahan bagi orang asing yang merupakan warga negara suatu negara, 

pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke 

wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari 

kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat, 

dan hal ini juga telah diterapkan oleh negara lain terhadap Indonesia16. Dalam hal ini, tentu 

saja penulis melihat bahwa Pemerintah mempunya suatu tujuan mengapa kebijakan bebas 

visa ini dibuat, menurut penulis hal in sangat erat kaitannya dengan peningkatan 

perekonomian negara.  

Dalam mendorong perkembangan ekonomi pemerintah telah menggulirkan kebijakan-

kebijakan yang mendukung semangat perkembangan ekonomi tersebut di segala lini, 

termasuk di bidang keimigrasian. Salah satu kebijakannya adalah perluasan pemberian bebas 

visa kunjungan kepada warga negara asing. Melalui kerangka hukum Peraturan Presiden 

(Perpres) No.69 tahun 2015, pemerintah Indonesia memberikan izin bebas visa bagi 45 

Negara. Selanjutnya pada September 2015, Presiden mengeluarkan lagi Perpres No. 104 

tahun 2015, dengan menambah jumlah negara penerima bebas visa menjadi 90 Negara. 

Puncaknya di Tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 21 tahun 

2016, yang menghapus Perpres sebelumnya, dengan menambah kuantitas negara penerima 

insentif bebas visa menjadi 169 Negara17. 

15 Laporan Akuntabilitas Kementrian Pariwisata tahun 2018.   

16 Arthur. “Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing 

Ilegal Asal Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI”. Halaman 30  

17 https://pih.kemlu.go.id/files/Perpres_21_thn_2016_tentang_Bebas_Visa_Kunjungan.pdf. Diakses pada 13 

Oktober 2019. Pukul 20.14 WIB   
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Namun, meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke wilayah Indonesia dapat 

berpotensi pada bertambahnya isu pelanggaran keimigrasian maupun tindak kejahatan di 

berbagai wilayah Indonesia, sehingga bisa memunculkan konsekuensi terhadap peningkatan 

pengawasan keimigrasian. Dari beberapa pemberitaan, terdapat beragam fakta yang 

menyajikan dampak negatif dari kebijakan bebas visa khususnya terkait kejahatan 

transnasional. Salah satu kejahatan transnasional yang marak dilakukan menggunakan 

fasilitas bebas visa ialah kejahatan perdagangan manusia18. 

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang paling menghina harkat dan martabat 

manusia. Kejahatan ini menggunakan manusia sebagai objek untuk diperdagangkan, 

layaknya barang dan binatang. Indonesia merupakan negara yang menjadi sumber, transit dan 

tujuan perdagangan manusia19. Oleh karena itu, Trafficking In Report (TIP) 2017, 

menempatkan Indonesia sebagai negara tingkat 2, yang rentan terjadinya tindak pidana 

perdagangan manusia20.  

Kasus perdagangan manusia di Indonesia marak terjadi. Data-data kasus perdagangan 

manusia di Indonesia, tidak dapat dipastikan jumlahnya. Data-data itu ibarat fenomena 

gunung es; banyak kasus yang tidak dilaporkan, banyak kasus yang sulit diidentifikasi, serta 

antar institusi terdapat perbedaan penanganan dan jumlah kasusnya. Sehingga data-data 

perdagangan manusia tidak persis diketahui sesungguhnya. Untuk melihat data penanganan 

kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang ) oleh Polri tahun 2012-2017 dapat dilihat 

dari Gambar 1 berikut. 

Gambar 1 

Gambar 1  

Sumber: Polda & Bareskrim Polri, 2017 Laporan PPTPO 2017 Satgas TPPO  

Kemenpppa hlm 39  

Merujuk pada Gambar 1 di atas, sesuai dengan laporan gabungan dari Bareskrim Polri 

dan Polda. Pada tahun 2017, Polri telah menerima 123 laporan tentang TPPO, jumlah ini 

mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2016 sejumlah 110 Laporan Polisi. 

Pada tahun sebelumnya, 2011 hingga 2015, jumlah laporan TPPO mengalami fluktuatif. 

Berdasarkan beberapa kasus perdagangan manusia, para pelaku dan korban 

 

 

 

 

18 Hanako Fatimah Pertiwi. “Analisis Modus Operandi Sindikat Women Trafficking (Studi atas Tiga Kasus 

Human Trafficking dari NTT dan Jakarta ke Malaysia)”.   

19US Department Of State, 2017, Hal. 208  

20 Ibid   
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masuk ke Indonesia melalui fasilitas bebas visa kunjungan. Pada Mei 2015 Polda Metro Jaya 

menangkap 96 WNA asal Tiongkok dan Taiwan. 95 di antaranya ternyata adalah korban 

perdagangan manusia yang dipaksa untuk menipu. Begitu juga dengan yang terjadi di 

Semarang, ada penggerebekan 33 WNA asal Tiongkok dan Taiwan. Mereka melakukan 

penipuan online dengan korban warga negara asalnya21. 

 

d. Kasus Human Trafficking di Bali  

Kasus Perdagangan Manusia (Human Trafficking) telah menyebar luas di Indonesia. Meski 

merupakan hal yang tabu, namun human trafficking kemudian menjamur di seluruh wilayah 

Indonesia seperti DKI Jakarta, Batam, dan Bali. Kasus yang terjadi akhir-akhir ini dikutip 

dari Republika.co.id terjadi pada 9 Januari 2019 di Bali dimana 2 wanita berusia masing-

masing 49 tahun dan 51 tahun melakukan perdagangan manusia terhadap 5 wanita yang 

menjadi korban, dimana korban ditawari kerja di pulau Dewata dan diiming-imngi rumah, 

salon, dan gaji Rp5-11 juta per bulan. 

Sesampainya di Bali, korban malah dijual kepada lelaki hidung belang, yang sebagian besar 

merupakan wisatawan asing dan hanya dibayar dengan kisaran Rp250-300 ribu. Korban 

dieksploitasi secara seksual dan setiap harinya melayani 1-8 orang lelaki yang telah 

membayar. Salah satu korban pun akhirnya berhasil kabur dan melapor ke kejadian tersebut 

ke Polda Bali serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). 

Polda Bali pada akhirnya berhasil menggrebek tempat pelaku dan menangkapnya. P2TP2A 

pun telah melakukan sosialisasi terhadap human trafficking. Wisatawan asing pun mulai 

mendapat perhatian khusus dengan adanya kasus tersebut, karena tidak jarang banyak 

wisatawan asing yang juga menjadi pelaku dengan memberikan iming-iming seperti tiket 

pesawat keluar negeri untuk bekerja yang akhirnya mengarahkan korban untuk diperjual 

belikan di negara asalnya. Pemerintah cukup serius untuk memantau masalah kejahatan 

transnasional ini karena human trafficking merupakan masalah hak asasi manusia yang cukup 

serius dan berat sehingga pemerintah melakukan banyak cara untuk menanggulangi masalah 

ini. 

 

 

 

 

 

21 Imigrasi.go.id, 2015. http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/926-rilis-akhir-tahun-2015. 

Diakses pada 13 Oktober 2019. Pukul 20.35 WIB   
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C. Konsep  

Bassiouni mengatakan bahwa kejahatan transnasional atau transnational crime adalah 

kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau 

memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta 

metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Jadi istilah 

kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang 

sebenarnya nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait 

kepentingan negara-negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang 

berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Kejahatan transnasional jelas 

menunjukkan perbedaannya dengan kejahatan atau tindak pidana dalam pengertian nasional 

semata-mata. Demikian pula sifat internasionalnya mulai semakin kabur oleh karena aspek-

aspeknya sudah meliputi individu, negara, benda, publik dan privat. Sifatnya yang 

transnasional yang meliputi hampir semua aspek nasional maupun internasional, baik privat 

maupun publik, politik maupun bukan politik.  

Kejahatan lintas negara (transnational crimes) dewasa ini dipandang sebagai salah satu 

ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai 

adalah Transnational Organized Crimes (TOC) yang disesuaikan dengan instrumen hukum 

internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan 

Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational Organized Crime-

UNTOC). Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks sehingga 

sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk secara 

kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut. Konvensi 

PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on 

Transnational Organized Crime-UNTOC) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak 

Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk 

dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, 

perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni 

budaya (cultural property), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan 

perdagangan gelap senjata api. 

Konvensi juga mengakui keterkaitan yang erat antara kejahatan lintas negara terorganisir 

dengan kejahatan terorisme, meskipun karakteristiknya sangat berbeda. Meskipun kejahatan 

perdagangan gelap narkoba tidak dirujuk dalam Konvensi, kejahatan ini masuk kategori 

kejahatan lintas negara terorganisir dan bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga 

konvensi terkait narkoba sebelum disepakatinya UNTOC.  

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukan bahwa batas- batas 

teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun 

berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Pada dewasa ini, hampir dapat dipastikan 

bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai yuridiksi 
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kriminal suatu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yuridiksi kriminal lebih dari satu 

atau dua negara, sehingga dalam perkembangannya kemudian telah menimbulkan masalah 

konflik yuridiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antarnegara yang 

berkepentingan di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial. 

Sejumlah asumsi tentang kejahatan transnasional dapat ditemukan dibanyak publikasi saat 

ini. Asumsi yang paling penting adalah: (1) kejahatan transnasional pada dasarnya merupakan 

suatu fenomena baru yang muncul pada 1990-an, (2) untuk sebagian besar terhubung dengan 

skala besar organisasi kriminal yang sering memiliki latar belakang etnis tertentu, (3) dan 

secara teratur bekerja bersama-sama dengan organisasi kriminal di negara lain, (4) kejahatan 

transnasional terutama disebabkan oleh proses globalisasi selama tiga dekade terakhir dan (5) 

merembes ke dalam bisnis yang sah dan pemerintah.  

Berbagai asumsi di atas akan digunakan untuk merefleksi fenomena kejahatan transnasional. 

Jika kita cermati, berbagai asumsi ini tidak selalu tampak rasional, karena terbuka berbagai 

perubahan yang terjadi sehubungan dengan perkembangan kejahatan transnasional itu sendiri. 

Berbagai asumsi tersebut dapat digunakan untuk mengkonfirmasi pengamatan Letzia Paoli, 

yang mengatakan bahwa persepsi (transnasional) kejahatan terorganisir tercemar oleh 

kepanikan moral, dan “isu-isu yang dibentuk oleh kepanikan moral tidak mungkin ditangani 

dengan cara rasional”. Yang pasti, asumsi tidak harus dilihat sebagai unsur dari perspektif 

standar tentang kejahatan transnasional. 

Proses umum globalisasi dekade terakhir memberikan penjelasan utama bagi munculnya 

kejahatan transnasional. Karena liberalisasi pasar dan penurunan kepentingan perbatasan 

antar negara, kejahatan transnasional telah meningkat secara dramatis. Asumsi ini sampai 

batas tertentu menyederhanakan penyebab dan perkembangan kejahatan transnasional. Hal 

itu sudah menunjukkan bahwa kejahatan transnasional selalu terjadi. Bagaimanapun, 

kejahatan transnasional tidak hanya terjadi karena orang, barang dan jasa bisa menyeberang 

perbatasan. Mereka hanya melintasi perbatasan ketika ada alasan untuk itu. Hal yang 

memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional adalah bahwa barang-barang tertentu yang 

tersedia di beberapa negara dan tidak pada negara lain (meskipun ada permintaan untuk 

mereka), atau bahwa perbedaan harga membuat penyelundupan menguntungkan. Jika alasan 

seperti itu ada, dan peluang transportasi meningkat maka lalu lintas dapat membuat arus 

perdagangan kejahatan transnasional lebih mudah.  
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D. Temuan atau Hasil  

• Peningkatan Wisatawan Asing  

 

Penciptaan PDB di sektor pariwisata terjadi melalui pengeluaran wisatawan nusantara, 

anggaran pariwisata pemerintah, pengeluaran wisatawan mancanegara, dan investasi pada 

usaha pariwisata yang meliputi: (1) Usaha daya tarik wisata; (2) Usaha kawasan pariwisata; 

(3) Jasa transportasi wisata; (4) Jasa perjalanan wisata; (5) Jasa makanan dan minuman; (6) 

Penyediaan akomodasi; (7) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; (8) 

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; (9) Jasa informasi 

pariwisata; (10) Jasa konsultan pariwisata; (11) Jasa pramuwisata; (12) Wisata tirta; dan (13) 

Spa. Di tahun 2018 ekonomi kreatif menciptakan nilai tambah sebesar Rp. 716,69 triliun, 

7,06% dari PDB nasional, melalui 14 subsektor industri kreatif, yaitu: Arsitektur; Desain; 

Fesyen; Film, Video, dan Fotografi; Kerajinan; Teknologi Informasi dan Piranti Lunak; 

Musik; Pasar Barang Seni; Penerbitan dan Percetakan; Periklanan; Permainan Interaktif; 

Riset dan Pengembangan; Seni Pertunjukan; dan Televisi dan Radio. Kontribusi ekonomi 

kreatif ini belum memperhitungkan subsektor kuliner  

yang juga memiliki potensi tinggi. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran 

strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.  

Selain pencipta nilai tambah, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menyerap banyak tenaga 

kerja. Tahun 2018, dampak kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 10,32 

juta orang, 9,00% dari tenaga kerja nasional. Di tahun yang sama, ekonomi kreatif menyerap 

12, 30 juta tenaga kerja, 10,73% dari total nasional. Strategi pro-poor dan pro-job sangat 

sesuai pada kedua sektor. Sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif juga merupakan 

pencipta devisa yang tinggi. Tahun 2018 sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar US$ 

11,17 miliar, meningkat dari US$ 10,05 miliar di tahun 2017. Peningkatan penerimaan devisa 

di tahun 2018 tidak saja bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari 8,8 

juta di tahun 2017 dan menjadi 10 juta ditahun 2018, tetapi bersumber dari peningkatan rata-

rata pengeluaran perkunjungan dari US$ 1.142,24 di tahun 2017, menjadi US$ 1.183,43 di 

tahun 2018. Dengan kata lain, peningkatan kuantitas devisa kepariwisataan diikuti dengan 

peningkatan kualitas. Sementara itu, sektor ekonomi kreatif menyumbang ekspor yang jauh 

lebih tinggi dari nilai impornya. Ekonomi kreatif menciptakan devisa melalui kontribusi net 

trade, mencapai 5,90% dari total nasional, atau senilai Rp 126,62 triliun di tahun 2018.  
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Keadaan kepariwisataan Indonesia tahun 2019 secara makro menunjukkan perkembangan 

dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan terhadap PDB Indonesia sebesar 

4,23% atau senilai Rp. 461,36 triliun, dengan peningkatan devisa yang dihasilkan mencapai 

US$ 11,9 milyar, dan tenaga kerja pariwisata sebanyak 12,16 juta orang. Pada kondisi mikro, 

juga ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 10,4 

juta wisman dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 255,20 juta perjalanan. Disisi lain, 

salah satu indicator penting yaitu aspek daya saing kepariwisataan, posisi Indonesia pada 

tahun 2019 meningkat menjadi peringkat 7 terbaik sedunia22. Pertumbuhan pariwisata 

Indonesia yang melebihi rata-rata dunia, sebagai mana tercatat di tahun 2018 sebesar 10,63 % 

memberikan kepercayaan diri Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan target kunjungan 

wisman pada tahun 2019 dari 10 juta menjadi 12 juta23.  

Dengan dibukanya kebijakan yang dibuat pemerintah tentu saja memberikan pengaruh yang 

besar terhadap perkembangan perekonomian khususnya dari bidang pariwisata. Tentu saja 

hal ini sangat sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yakni pembangunan dalam berbagai 

bidang, demi meningkatkan kemakmuran Indonesia. Selain itu, program NAWACITA juga 

menjadi salah satu program yang memang mendukung segala peningkatan Indonesia.  

 

• Terjadinya Perdagangan Manusia (Human Trafficking)  

 

Dalam mendorong perkembangan ekonomi pemerintah telah menggulirkan kebijakan-

kebijakan yang mendukung semangat perkembangan ekonomi tersebut di segala lini, 

termasuk di bidang keimigrasian. Salah satu kebijakannya adalah perluasan pemberian bebas 

visa kunjungan kepada warga negara asing. Melalui kerangka hukum Peraturan Presiden 

(Perpres) No.69 tahun 2015, pemerintah Indonesia memberikan izin bebas visa bagi 45 

Negara. Selanjutnya pada September 2015, Presiden mengeluarkan lagi Perpres No. 104 

tahun 2015, dengan menambah jumlah negara penerima bebas visa menjadi 90 Negara. 

Puncaknya di Tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 21 tahun 

2016, yang menghapus Perpres sebelumnya, dengan menambah kuantitas negara penerima 

insentif bebas visa menjadi 169 Negara24.  

Namun, meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke wilayah Indonesia dapat 

berpotensi pada bertambahnya isu pelanggaran keimigrasian maupun tindak kejahatan di 

berbagai wilayah Indonesia, sehingga bisa memunculkan konsekuensi terhadap peningkatan 

pengawasan keimigrasian. Dari beberapa pemberitaan, terdapat beragam fakta yang 

menyajikan dampak negatif dari kebijakan bebas visa khususnya terkait kejahatan 

 

22Penilaian WEF (World Economic Forum). Dalam https://travel.detik.com/travel-news/d-4275139/indonesia-
bertengger-di-peringkat-ke-7-pariwisata-terbaik-dunia. Diaskses pada 13 Oktober 2019. Pukul 17.09 WIB.  
23Laporan Akuntabilitas Kementrian Pariwisata tahun 2015.   
24 https://pih.kemlu.go.id/files/Perpres_21_thn_2016_tentang_Bebas_Visa_Kunjungan.pdf. Diakses pada 13 Oktober 
2019. Pukul 20.14 WIB  
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transnasional. Salah satu kejahatan transnasional yang marak dilakukan menggunakan 

fasilitas bebas visa ialah kejahatan perdagangan manusia25.  

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang paling menghina harkat dan martabat 

manusia. Kejahatan ini menggunakan manusia sebagai objek untuk diperdagangkan, 

layaknya barang dan binatang. Indonesia merupakan negara yang menjadi sumber, transit dan 

tujuan perdagangan manusia26. Oleh karena itu, Trafficking In Report (TIP) 2017, 

menempatkan Indonesia sebagai negara tingkat 2, yang rentan terjadinya tindak pidana 

perdagangan manusia27. Kasus perdagangan manusia di Indonesia marak terjadi. 

Hal ini tentu saja menjadi salah satu dilema bagi pemerintah Indonesia sendiri, disatu sisi 

Indonesia sangat mengandalkan pembangunan yang terfokus kepada bidang pariwisata, tentu 

saja ada efek negative dari pembukaan kebijakan bebas visa ini, selain itu juga ini sudah 

menjadi salah satu acuan, dan menjadi salah satu kasus yang sangat serius dalam bidang 

kejahatan trans nasional.  

Kejahatan lintas negara (transnational crimes) dewasa ini dipandang sebagai salah satu 

ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai 

adalah Transnational Organized Crimes (TOC) yang disesuaikan dengan instrumen hukum 

internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan 

Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational Organized Crime-

UNTOC). Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks sehingga 

sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk secara 

kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut. Konvensi 

PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on 

Transnational Organized Crime-UNTOC) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak 

Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Tentu ini menjadi salah satu perhatian bagi 

organisasi yang menangani kasus kejahatan transnasional. Dengan hadirnya Trans 

Organizations Crime, tentu saja hal ini menjadi salah satu organisasi yang diharapkan bisa 

menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan kejahatan trans nasional.  

 

 

 

 

 

25 Hanako Fatimah Pertiwi. “Analisis Modus Operandi Sindikat Women Trafficking (Studi atas Tiga Kasus Human Trafficking 
dari NTT dan Jakarta ke Malaysia)”.  
26US Department Of State, 2017, Hal. 208  
27 Ibid   
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E. Kesimpulan  

Kebijakan bebas visa terbukti tidak hanya mampu mendatangkan wisatawan 

mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Melainkan juga mendatangkan para pelaku dan 

korban perdagangan manusia di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa munculnya pelaku dan korban manusia, menurut pandangan 

postinternasionalisme dikarenakan 3 faktor : mikro, mikro-makro, dan makro. Pada faktor 

mikro meningkatnya mobilitas dapat diukur dari meningkatnya kunjungan WNA di 

Indonesia, selain itu juga dapat dilihat dari kunjungan WNA ke Indonesia yang beragam 

mulai wisata hingga melakukan kejahatan. Pada faktor mikro-makro, berupa berkurangnya 

kewenangan negara dapat ditelusuri dari kerentanan kebijakan keimigrasian terbuka, yang 

mengurangi kewenangan negara dalam beberapa hal: pelayanan keimigrasian, penegakan 

hukum, dan keamanan negara. Pada makro kemunculan kejahatan perdagangan manusia 

transnasional yang menandai bahwa ada aktor lain selain negara yang memainkan peran 

secara transnasional.  

F. Solusi  

• Solusi dari Pemerintah  

 

Sebenarnya pemerintah sudah membuat sebuah solusi dalam menangani masalah 

perdagangan manusia yang disebabkan dari adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

itu sendiri, yang mana Pada 2010 lalu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan 

sistem perekaman data biometrik orang asing di setiap perlintasan negara lewat perekaman 10 

sidik jari dan wajah. Namun, sistem ini dihentikan karena mengakibatkan antrian panjang di 

area imigrasi dan belum pernah dilakukan kembali.  

 

• Solusi yang kita tawarkan  

 

Maka dari itu kami memberikan solusi untuk membentuk instrumen pengawasan hingga 

tingkat kelurahan dan desa. Misalnya, Ditjen Imigrasi membentuk kantor pengawasan 

bekerjasama dengan berbagai pihak. Kantor pengawasan Ditjen Imigrasi pun akan di buat 

hingga tingkat kecamatan, kelurahan dan dewan. Rumusan tiga serangkai yakni Koramil, 

Kapolsek dan Camat pengawasan terhadap orang asing di masyarakat hingga tingkat desa 

setidaknya dapat diawasi. Selain itu, pengawasan dilakukan bekerjasama dengan 

Bhabinkamtibmas dan kepala desa. Maka orang asing yang masuk ke Indonesia akan 

terawasi dengan baik di berbagai aspek, selain itu, warga akan mudah melaporkan apabila 

terjadi kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan warga negara asing. Dari tiga instansi ini 

melakukan sebuah sosialisasi kepada masyarakat mengenai human trafficking supaya 

nantinya masyarakat bisa mengetahui wisatawan asing mana yang nantinya akan berbuat 

jahat (perdagangan manusia) kepada khususnya perempuan dan anak-anak, supaya bisa 

meminimalisir terjadinya perdagangan manusia. Lembaga KPAI, KOMNAS HAM, dan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia harus 

bersinergi satu sama lain dengan instrumen pemerintah yang sudah disebutkan diatas. 

Sehingga, kejahatan transnasional seperti human trafficking dapat diatasi atau setidaknya 

diminimalisir karena human trafficking merupakan kejahatan yang berat terhadap hak asasi 
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manusia dan sudah sepatutnya lembaga-lembaga tersebut beserta instansi pemerintah 

menanggulangi hal tersebut. 
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