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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Komunikasi tidak pernah lepas dari kehidupan setiap individu.

Komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam membangun konsep

diri, aktualisasi diri, memperoleh hiburan atau kebahagiaan, dan juga

untuk membina hubungan antar individu dengan individu yang lainnya.

Komunikasi memungkinkan kita sebagai manusia untuk saling bertukar

informasi, mengutarakan ide dan kreasi dalam benak masing-masing

manusia atau individu. Penyampaian informasi oleh tiap-tiap individu

memiliki cara yang bervariasi tergantung pada tujuan, media penyampaian

informasi dan siapa penerima informasi itu sendiri.

Komunikasi merupakan pengalihan informasi untuk memperoleh

tanggapan; pengoordinasian makna antara seseorang dan khalayak; saling

berbagi informasi, gagasan, atau sikap; saling berbagai unsur-unsur

perilaku, atau modus kehidupan, melalui perangkat-perangkat aturan;

penyesuaian pikiran, penciptaan perangkat symbol bersama di dalam

pikiran para peserta, suatu peristiwa yang dialami secara internal, yang

murni personal atau yang dibagi dengan orang lain; pengalihan informasi

dari satu orang atau kelompok kepada yang lain, terutama dengan

menggunakan symbol, (Nimmo, 2004:5)

Komunikasi sebagai sebuah kebutuhan dan seiring dengan

berkembangnya pengetahuan manusia pada era saat ini, maka proses
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komunikasi dilakukan manusia dengan menggunakan media komunikasi

yang mampu mendukung tercapainya proses tersebut. Media atau saluran

komunikasi merupakan alat penyampaian atau pengiriman pesan, misalnya

media cetak dan elektronik.

Media cetak dan elektronik pada era saat ini merupakan sebuah

media yang sering kali mendapatkan perhatian (attention) dari masyarakat.

Perkembangan tekhnologi yang begitu pesat memungkinkan setiap

elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada didalamnya menjadi tidak

berbatas waktu dan tempat selama sarana serta media untuk melakukan

komunikasi masih menunjang. Komunikasi dapat dilakukan diberbagai

kesempatan tanpa harus bertatap muka.

Manusia merupakan sebuah individu, dan masing-masing individu

tersebut bersifat plural dan memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam

hal apapun termasuk cara berkomunikasi. Dalam melakukan komunikasi

tiap individu memiliki banyak cara untuk menyampaikan isi dan maksud

pikiran mereka akan suatu hal yang terjadi maupun yang belum terjadi.

Dalam hal ini masing-masing individu kemudian membangun sendiri

pengetahuan atau pemahaman atas realitas yang dilihat berdasarkan pada

struktur pengetahuan yang telah ada atau didapat sebelumnya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa

kemudahan bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu dan pengetahuan

atau informasi dari media massa. Maka tidak heran apabila kecerdasan

dapat dibangun melalui akses terhadap media yang bersangkutan (media

Cetak dan media Elektronik). Definisi kecerdasan merupakan suatu
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potensi biopsikologis untuk memproses informasi yang dapat diaktifkan

dalam suatu latar kultural untuk memecahkan masalah atau menciptakan

produk-produk yang merupakan nilai dalam suatu kultur, menurut Gardner

dalam (Nuh, 2003). Oleh karena itu, kecerdasan dapat diasah melalui

berbagai media yang ada.

Media komunikasi memiliki banyak jenis, mulai media yang

tradisional hingga modern. Untuk mencapai sasaran komunikasi sendiri

pilihan yang ada untuk penyampaian informasi pun beragam, baik

memilih salah satu atau komunikasi gabungan dari beberapa media,

tergantung kepada tujuan komunikasi yang ingin kita capai dan juga

teknik yang akan digunakan.

Diantara berbagai jenis media yang ada, media cetak merupakan

salah satu media yang sering digunakan untuk media komunikasi terutama

media komunikasi massa. Salah satu media tersebut adalah majalah.

Majalah sendiri merupakan suatu bentuk penyajian informasi yang

didalamnya terdapat kategori-kategori berita atau informasi. Baik dalam

bentuk artikel, iklan, dan cerita.

Pesan yang disampaikan dalam media cetak diungkapkan dengan

huruf-huruf mati, yang baru menimbulkan makna apabila khalayak atau

penerima informasi ikut berperan aktif. Oleh karenanya berita, tajuk

rencana, artikel, dan lain-lain, pada media cetak harus disusun sedemikian

rupa sehingga memudahkan para penerima informasi untuk menerima

serta mencerna arti didalamnya.
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Media cetak memiliki kelebihan, diantaranya bahwa media ini

dapat dikaji ulang, didokumentasikan dan dihimpun untuk kepentingan

pengetahuan, serta dapat dijadikan bukti otentik yang bernilai. Sebagai

media massa, majalah diterbitkan oleh instansi tertentu yang

bertanggungjawab terhadap semua materi pemberitaannya, karena hal

yang paling mendasar dalam komunikasi massa adalah keterlibatan

lembaga walaupun interpretasi dan opini personal tetap sangat dibutuhkan

dalam proses pengemasan materi komunikasi serta produk yang dihasilkan

merupakan aktivitas sosial yang diorganisasikan atau terorganisir,

(Winarni, 2003:14).

Dapat didefinisikan bahwa komunikasi massa merupakan aktivitas

berkomunikasi yang melibatkan perantara berupa sistem produksi dan

distribusi pesan secara massal dengan mengatasnamakan lembaga tertentu

bukan perorangan, sebuah lembaga yang mampu memproduksi dan

mendistribusikan pesan secara massal dalam bentuk dan media tertentu

yang lebih dikenal sebagai media massa.

Selama ini, media cetak seperti majalah tidak hanya berperan

sebagai sumber informasi, tetapi juga mempunyai suatu karakteristik yang

menarik. Informasi pada sebuah media massa dihasilkan oleh pers sebagai

pencari atau pengumpul berita. Disebutkan bahwa Fungsi pers sendiri

yaitu diantaranya memberikan informasi, hiburan dan kontrol sosial.

Fungsi pers sebagai kontrol sosial adalah yang terpenting, karena

pada hakikatnya dianggap sebagai kekuatan dalam menjalankan kontrol
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masyarakat terhadap pemerintahan, baik berupa dukungan maupun

kritikan (Harsono, 2010:26)

Tanggal 20 Mei 2014 merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh

banyak pihak, terutama masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh

pengumuman Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlaga

dalam pemilihan umum (PEMILU) di Indonesia. Terpilihlah 2 Calon

Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Capres Prabowo Subianto yang maju

dengan Hatta Rajasa sebagai wakilnya, dan Capres Joko Widodo yang

maju dengan Jusuf Kalla sebagai wakilnya.

Berkenaan dengan isu Pemilihan Presiden (PILPRES) yang sedang

berkembang saat ini begitu banyak berita dan informasi yang beredar. Isu

yang beredar pun beragam dan kembali lagi kepada ideologi pemilik

media massa. Ditinjau dari isu yang ada, hal ini menjadi sebuah komoditas

yang menguntungkan bagi TEMPO sebagai sebuah media dalam

melakukan konstruksi isu pada saat itu.

Informasi yang disebarkan pun akan diatur oleh apa yang akan

diambil oleh pasar, dalam hal ini pasar merupakan bahasan yang menarik

pada saat itu sesuai dengan isu yang berkembang di masyarakat sebagai

pembaca atau penerima informasi, terutama berkenaan dengan isu

pencalonan Presiden tahun 2014 tersebut. Hal ini sesuai dengan teori

media ekonomi politik (Political-economic media theory) yang

dikemukakan oleh Mcquaill dalam (Littlejohn. 2009:432) pada salah satu

cabang utama teori kritis media.
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TEMPO Lahir dengan Edisi perdana majalah mereka yang terbit

pada 6 Maret 1971. TEMPO pada masa pemerintahan Presiden Soeharto

pernah mengalami penutupan sementara pada tahun 1982 dan pada tahun

21 Juni 1994 dicabut surat ijin penerbitannya (dibredel) oleh menteri

Harmoko selaku Menteri penerangan pada saat itu dikarenakan

memberitakan kejelekan kondisi politik pada pemerintahan Presiden

Soeharto.

Setelah mengalami pembredelan pada 21 Juni 1994, wartawan

TEMPO aktif melakukan gerilya dengan mendirikan TEMPO Interaktif

atau mendirikan ISAI (Institut Studi Arus Informasi) pada 1995.

Perjuangan ini membuktikan komitmen TEMPO untuk menjunjung

kebebasan pers yang dibelenggu oleh zaman Orde Baru. TEMPO

kemudian kembali terbit pada tanggal 6 Oktober 1998, setelah jatuhnya

Orde Baru.

Pers pada masa pemerintahan Soeharto seakan-akan dijadikan alat

pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga fungsi pers

menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam mendukung dan

membela masyarakat. Pada masa orde baru pers Indonesia disebut sebagai

pers pancasila, cirinya adalah bebas dan bertanggungjawab (Tebba,

2005:22).

TEMPO dengan oplah cetak 180.000 eksemplar merupakan

majalah yang menguasai 68% pasar majalah berita mingguan, 73%

pembaca Majalah TEMPO berasal dari kalangan berkeluarga dengan

57.5% menghuni rumah milik sendiri yang rata-rata mereka mapan secara
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ekonomi (65%). Segmentasi A1 golongan umur 35–55 tahun menempati

posisi teratas dengan 63.000 pembaca dari total 620.000 pembacanya.

Sebagian besar dari mereka adalah profesional yang menempati posisi

sebagai eksekutif muda, pemilik perusahaan, CEO, dan Top Management

(iklan-koran-TEMPO.blogspot.com).

Disamping itu, Majalah TEMPO dikenal sebagai media massa

berbentuk cetak yang memiliki kreatifitas dalam pembuatan isi berita

ataupun kemasan pada majalah mereka. Kreatifitas TEMPO dalam

mengkonstruksi sebuah isu terlihat dalam penataan dan desain gambar

ilustrasi pada cover majalah mingguan mereka, terutama pada edisi 7-13

April 2014.

Pada bulan April 2014 tersebut, disamping terbitnya Majalah

TEMPO dengan edisi “KOALISI HIRUK PIKUK” juga terbit isu yang

serupa dengan Majalah TEMPO, antara lain: Majalah THE TIMES edisi

07-13 April 2014 “Menatap Indonesia Baru”, Majalah GATRA edisi 10-16

April 2014 “PERTARUNGAN MASIH PANJANG” dan Majalah

AKTUAL edisi 20 rilis  1 April 2014 “The Rival”. Namun, berkaitan

dengan terbitnya isu menjelang Pemilu Presiden 2014 pada beberapa

media massa cetak, TEMPO justru menarik pembaca berdasarkan pada isu

terutama terlihat pada cover Majalahnya.

Penataan atau format pesan yang digunakan akan disesuaikan

dengan media yang akan dipergunakan, karena pada dasarnya setiap media

mempunyai sifat dan karakteristik sendiri, menurut Severin dan Tankard,

Jr dalam (Winarni, 2003:16), dimensi seni memiliki peran yang penting
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dan nyata, karena dengan menggunakan dimensi seni dalam penataan

pesan, pesan yang disampaikan melalui media massa seperti surat kabar,

televisi, radio, film, dan majalah, akan dapat memikat perhatian khalayak.

Seperti halnya cover pada Majalah TEMPO “KOALISI HIRUK PIKUK”

edisi 7-13 April karya Kendra Paramita yang memiliki daya tarik

tersendiri untuk dipahami secara lebih lanjut.

Di dalam surat kabar (majalah) terdapat berbagai elemen dan

materi visual, seperti rubrik editorial/tajuk rencana dan cover, disamping

adanya rubrik yang membahas beberapa hal penting yang menyangkut

fenomena atau isu yang sedang terjadi atau ramai pada saat itu, cover pada

media cetak khususnya majalah menjadi daya tarik tersendiri bagi

khalayak sebagai pembaca. Disamping itu, cover pada majalah juga

merupakan pertimbangan marketing oleh pihak TEMPO sebagai sebuah

Media massa disamping terbitnya isu-isu sejenis pada Majalah lain. Hal ini

dipahami, sebagai bagian dari strategi pemasaran agar menarik minat

pembaca dalam membeli majalah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi atau pengertian

gambar adalah tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dan lain

sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil pada kertas dan berbagai

media lain yang mendukung. Sedangkan Ilustrasi adalah hasil visualisasi

dari suatu tulisan dengan teknik drawing, lukisan, fotografi, atau teknik

seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan

yang dimaksud daripada bentuk.
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Tujuan ilustrasi sendiri adalah untuk menerangkan atau menghiasi

suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan

dengan bantuan visual, tulisan tersebut lebih mudah dicerna dan dipahami

secara baik oleh para pembaca atau khalayak penerima informasi tersebut.

Gambar ilustrasi tanpa disadari menjadi sebuah elemen pembangun

masyarakat melalui pesan-pesan sosial yang disampaikan dibentuk

sedemikian rupa dengan berbagai macam bentuk, secara kreatif, dan

dengan pendekatan simbolis melalui berbagai saluran media yang beragam

pula. Gambar merupakan hasil atau produk seni yang menghendaki

penikmatnya untuk memberikan penafsiran sesuai dengan persepsi

masing-masing individu sebagai penikmat.

Dalam media cetak, gambar ilustrasi merupakan salah satu media

dalam menampilkan gagasan melalui tokoh atau symbol yang diharapkan

membentuk suasana emosional, karena gambar lebih mudah untuk

dipahami dan dimengerti dibandingkan dengan tulisan. Sebagai sebuah

sarana untuk berkomunikasi, gambar merupakan pesan non verbal yang

dapat menjelaskan dan memberikan penekanan tertentu pada isi sebuah

pesan yang akan disampaikan.

Gambar ilustrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam

rubrik, opini, artikel, dan cover pada sebuah media cetak. Bagi pembaca

atau setidak-tidaknya para pembaca awam, gambar khususnya ilustrasi

membawa arti atau dalam menyampaikan informasi.

Dapat dipahami ilustrasi merupakan media atau sarana

penyampaian pesan agar lebih mudah untuk dipahami oleh khalayak atas
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sebuah fakta atau isu tertentu. Ketika pesan tak bisa lagi tersampaikan

dalam bentuk tulisan, maka lukisan atau gambar seringkali justru

bermakna penting karena bisa diintrepretasikan dan dimaknai menurut

pengalaman masing-masing personal.

Pengalaman personal tiap individu berbeda satu sama lain dalam

mengintrepretasikan makna yang terdapat pada sebuah wujud. Seperti

halnya makna yang terkandung pada sebuah karya tulis, lukis, dan juga

foto. Sebuah makna lahir dan ada dikarenakan adanya keinginan manusia

untuk menyampaikan pesan. setiap makna yang ada memiliki arti dan

pesan yang berbeda-beda tergantung kepada kebudayaan pengirim dan

penerima pesan itu sendiri.

Menurut Dean Barnlund dalam (Nimmo, 2004:6), Komunikasi

melukiskan evolusi makna. Makna merupakan sesuatu yang diciptakan,

ditentukan, diberikan, dan bukan sesuatu yang diterima. Maka Komunikasi

bukanlah suatu reaksi terhadap sesuatu, juga bukan merupakan interaksi

dengan sesuatu, melainkan komunikasi merupakan transaksi yang di

dalamnya manusia atau masing-masing individu menciptakan dan

memberikan makna untuk menyadari tujuan-tujuan individu atau manusia

tersebut.

Begitu pula dengan pesan visual berupa gambar ilustrasi yang

terdapat pada cover majalah TEMPO menjadi suatu hal yang menarik bagi

pembaca dan khususnya bagi peneliti sendiri dalam melakukan intepretasi

pada makna yang terdapat dalam penelitian ini. Khalayak sebagai pembaca
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hendaknya memiliki pemahaman yang lebih luas dan jeli terhadap suatu

media yang mereka konsumsi.

Tidak hanya memahami cover sebagai pelengkap dan

memperindah majalah. Khalayak diharapkan tidak sekedar mengkonsumsi

informasi yang terkandung secara tersurat saja, namun khalayak sebagai

pembaca hendaknya juga dapat memahami pesan yang ada secara tersirat.

Seperti halnya dalam memahami pesan pada cover Majalah TEMPO edisi

07-13 April 2014.

Diharapkan dengan adanya pengintepretasian makna yang terdapat

pada cover majalah tersebut dapat memberikan pengetahuan dan wawasan

baru bagi khalayak dan peneliti sendiri dalam memahami dan mengartikan

tanda-tanda yang terdapat pada cover.

Berikut merupakan gambar ilustrasi pada cover majalah TEMPO

edisi 07-13 April 2014:
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Gambar 1.1
Gambar Ilustrasi Majalah TEMPO

Sumber: Majalah TEMPO edisi 07-13 April 2014, Karya

Kendra Paramita (2014)

Tidak hanya bagi peneliti sendiri, ilustrasi pada cover majalah

TEMPO edisi 07-13 April 2014 memunculkan banyak perdebatan tentang

maksud dan makna pada gambar ilustrasi yang terdapat didalamnya, tidak

hanya di lingkungan masyarakat saja, namun juga terjadi pada website-

website penyedia informasi di Indonesia, berikut adalah kutipan dari

pernyataan tentang perdebatan pada cover majalah TEMPO diatas

tersebut:

Misteri Cover TEMPO 7 April 2014 (Pilpres)
Yang jadi misteri
Di bulan april TEMPO bisa tau cuma 2 capres ini yang maju, dimana
dibulan itu masih banyak kemungkinan capres2 lain yang maju. 7 April itu
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sebelum PILEG, dan masing2 partai masih PeDe dengan capresnya
masing2.
Di 7 April semua masih PeeDee nyapres gan. pd belom tau jatah kursi dr
partai.
By: xoyorz
(www.kaskus.co.id)

Ramalan Masa Depan dari Cover TEMPO 7 April 2014 (Pilpres) atau
hanya sekedar kebetulan dan angan-angan?
Cover TEMPO 7 April 2014 ini bisa memprediksi capres yang akan lolos
di pilpres padahal selang hampir satu bulan, plus dengan berbagai simbol2
yang penuh misteri. Bukan TEMPO kalo nggak bikin sensasi tapi sensasi
kali ini bikin saya penuh pertanyaan.
(www.simaskot.com)

Menguak Misteri Cover Majalah TEMPO Tanggal 7 April 2014 Versi
Whatanews
Cover Majalah TEMPO tanggal 7 April 2014 kemarin, menjadi
perbincangan hangat di social media dan situs yang paling aktif
penggunanya di dunia maya, KasKus misalnya. Cover yang diterbitkan
sebelum hari pencoblosan pada 9 April itu memuat gambar calon presiden
dari PDI Perjuangan Joko Widodo dan calon presiden dari Gerindra
Prabowo Subianto.
Berbagai tafsiran yang muncul pun beragam, mulai dari laki-laki bermata
tiga yang disebut Dajjal, hingga perempuan di bawah Prabowo yang
disebut Sadako.
(www.whatanews.net)

Cover Majalah TEMPO 7 April: Jokowi Didukung Dajjal
Lihat cover majalah TEMPO berikut ini, yang sebenarnya agak-agak
misterius karena tanggal terbit majalah ini adalah 7 april 2014. Tapi tahu
betul kalau yang bakal berlaga di pilpres bulan juli mendatang adalah dua
jagoan yakni jokowi vs prabowo.
Dan disana terlihat pula sketsa para pendukung kedua kubu. Terlihat
jokowi didukung oleh seorang botak bermata satu, inilah dajjal. Disana
terlihat pula sketsa cak imin (PKB) dengan tubuh pendek gembrot +licik
pakai baju hijau dan kopiah. Jokowi juga mempertontonkan tangan
berbentuk M terbalik yang merupakan symbol tanduk setan.
(www.poltik.kompasiana.com)

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai isi yang diangkat pada

cover, Cover pada Majalah secara singkat memiliki keterkaitan dengan isu

kegiatan atau gambaran yang dilakukan menjelang hari pencoblosan,

partai-partai sibuk menjajal koalisi dengan segala cara. Popularitas Partai
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Demokrasi Indonesia Perjuangan memikat banyak partai, seperti nasional

Demokrat, tapi PDIP mencoba merangkul PKB dan PAN. Sedangkan

Prabowo mencoba mendulang dukungan dari organisasi Islam. Lalu Partai

Golkar sebagai partai besar masih belum menentukan sikap dalam koalisi.

Berdasarkan Pemaparan dan perdebatan di atas merupakan alasan

bagi peneliti untuk melakukan intepretasi pada makna dan mengungkap

serta membedah lebih jauh tentang tanda-tanda yang digunakan pada

Cover Majalah TEMPO “KOALISI HIRUK PIKUK” edisi 7-13 April

2014 berkaitan dengan isu pemilihan presiden (PILPRES) baik berupa

penokohan atau karakter-karakter yang terdapat pada cover dan juga

tentang koalisi serta dukungan terhadap Jokowi dan Prabowo yang

disinggung dalam cover majalah ini beserta makna yang mewakili setiap

elemen ilustrasi yang terdapat didalamnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

Bagaimanakah makna gambar ilustrasi yang terdapat pada

halaman depan (cover) Majalah TEMPO “KOALISI HIRUK PIKUK”

edisi 07-13 April 2014 karya Kendra Paramita?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui makna yang terkandung dalam gambar ilustrasi pada

cover majalah mingguan TEMPO “KOALISI HIRUK PIKUK” edisi 07-

13 April 2014 Karya Kendra Paramita.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan

pengetahuan serta wawasan baru kepada khalayak luas dalam

memahami dan juga mencerna tanda, makna, dan pesan yang

terkandung pada media massa. Serta diharapkan agar khalayak lebih

awas dan teliti terhadap pesan yang terdapat pada media massa,

khususnya yang berupa gambar ilustrasi. Penelitian ini juga

diharapkan mampu memberi masukan kepada pelaku seni dan juga

pekerja media massa agar lebih kreatif dalam mengkomunikasikan

dan mengaplikasikan isi pesan pada gambar ilustrasi selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai referensi untuk pengembangan disiplin ilmu komunikasi.

Khususnya dalam meneliti tanda pada karya gambar ilustrasi pada

sebuah media massa dengan menggunakan kajian ilmu semiotika.


