ISSN 2721-396X

JURNAL MEDIA
DAN KOMUNIKASI
INDONESIA

04

Yellow in Black and White: Representasi Identitas Asia oleh Rich Brian dalam
Musik Hip-Hop di Amerika Serikat
Nokia Putri Andika Lainsyamputty

22

EKSISTENSI DEVELOPER GAME INDEPENDEN INDONESIA
(Studi Kasus Eksistensi Developer Game Independen Agate Studio, Creacle Studio,
dan Digital Happiness Dalam Perspektif Ekonomi Politik Komunikasi)
Dr. Ardian Indro Yuwono

Dinamika Online Persona Akun Anonim Twitter Penggemar Kpop

40

Kirana Wistiani Ayundari, Pulung S. Perbawani

55

Tigy Ambar Silvanari

73

Representasi Karakter Ayah pada Film NKCTHI: Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini
From Scorching Desert to Tropical Paradise:
New Form of Video Game Orientalism in Far Cry 3
Angga Prawadika Aji

JMKI

VOL. 2

NOMOR 1

HALAMAN 1-88

MARET 2021

ISSN 2721-396X

JurnalMediadanKomunikasiIndonesia
Jurnal Media dan Komunikasi (JMKI) diterbitkan Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Gadjah Mada. Terbit dua kali setahun, Maret dan September, JMKI dedikasikan untuk
mempublikasikan dan mendiseminasikan penelitian, kajian, dan fenomena dalam ilmu komunikasi khususnya
di Indonesia. Ruang lingkup manuskrip yang diterbitkan di JMKI adalah manifestasi dari visi Departemen Ilmu
Komunikasi yaitu “Crafting Well Informed Society.” JMKI mengundang para peneliti maupun praktisi dari
berbagai disiplin keilmuan untuk menulis tentang kajian media dan komunikasi seperti jurnalisme dan media,
media entertainment, periklanan, humas, cultural studies, lm studies, dan game studies.

Editor in Chief
Rajiyem, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada
Deputy Editor in Chief
I Gusti Ngurah Putra, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada
Editorial Board
Wisnu Prasetya Utomo, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada
Gilang Desti Parahita, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada
Widodo Agus Setianto, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada
Reviewer
Muninggar Saraswati, Swiss German University
Gregoria Arum Yudarwati, Universitas Atma Jaya
Rajab Ritonga, Faculty of Communication Science, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Effendi Gazali, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Megandaru Widhi Kawuryan, Departement of Government, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Hermin Indah Wahyuni, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
Novi Kurnia, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
Nunung Prajarto, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
Nyarwi Ahmad, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada
Editorial Secretary
Jusuf Ariz Wahyuono, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada
Mailing Address
Departemen Ilmu Komunikasi
Jalan Sosio Yustisia No. 2 Bulaksumur
Yogyakarta 55281
Email: jmki@ugm.ac.id

02

ISSN 2721-396X

Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia,
Volume 2, Nomor 1, Maret 2021 (halaman 1 – halaman 88)

DaftarISI
Yellow in Black and White: Representasi Identitas Asia oleh Rich Brian
dalam Musik Hip-Hop di Amerika Serikat

04

Nokia Putri Andika Lainsyamputty

EKSISTENSI DEVELOPER GAME INDEPENDEN INDONESIA
(Studi Kasus Eksistensi Developer Game Independen Agate Studio,
Creacle Studio, dan Digital Happiness Dalam Perspektif Ekonomi Politik
Komunikasi)

22

Dr. Ardian Indro Yuwono

Dinamika Online Persona Akun Anonim Twitter Penggemar Kpop

40

Kirana Wistiani Ayundari, Pulung S. Perbawani

Representasi Karakter Ayah pada Film NKCTHI: Nanti Kita Cerita
tentang Hari Ini

55

Tigy Ambar Silvanari

From Scorching Desert to Tropical Paradise: New Form of Video Game
Orientalism in Far Cry 3
Angga Prawadika Aji

03

73

Yellow in Black and White: Representasi Identitas Asia oleh Rich Brian
dalam Musik Hip-Hop di Amerika Serikat

Yellow in Black and White: Representasi Iden tas Asia oleh Rich Brian
dalam Musik Hip-Hop di Amerika Serikat
NokiaPutriAndikaLainsyamputty |MahasiswaProdiMagisterIlmuKomunikasi,FISIPOL,UGMbisadihubungi


melaluiemailnokia.putri.a@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Abstract
The representa on of the Asian race in the US music industry is s ll rela vely small. However, Rich Brian, a
person of Chinese descent with Indonesian na onality, succeeded in his career by carrying out the hip-hop
genre that was ﬁrmly rooted in African-American (black) racial groups in the United States, a country which
was dominated by Caucasian (white) races. This study aims to uncover how Brian represented his iden ty in
the US hip-hop music scene using Stuart Hall's circuit of culture theory. The object of this research is the lyrics
of several songs in Rich Brian's album. Through the analysis process, it was found that Brian did not cover the
na onality and race iden ty he had. He precisely posi oned himself on the spectrum of social iden ty. This
then aﬀects the representa on of iden ty that he does in his songs, including revolving around the theme of
the meaning of iden ty and stereotypes of the Asian race, as well as the struggles experienced by Asians who
are part of minority groups in the United States.
Keywords:
A.Pendahuluan
Dekade 1990-an menjadi awal penanda

ﬁsik menyebabkan pertukaran simbol dari budaya ini

meluasnya konsep globalisasi sebagai penggan dari

dapat terjadi dengan cepat (Sparks, 2007). Proses

konsep imperialisme media (Sparks, 2007).

globalisasi ini juga memungkinkan media untuk

Globalisasi merupakan penggabungan masyarakat

mengekspos berbagai macam budaya di dunia

ke dalam sebuah modernitas kapitalis yang

kepada masyarakat luas.

mempercepat laju mengalirnya ide, norma, dan nilai

Budaya merupakan kumpulan dari simbol

dalam masyarakat tanpa dihalangi oleh batasan

(Lull, 2001) yang membentuk sistem representasi

geograﬁs dan waktu, sehingga proses komunikasi

dari berbagai macam konsep. Integrasi dari

dak lagi terkotak-kotak dan terpusat seper

rangkaian ini bergantung pada kemampuan manusia

ga ga s a n i m p e r i a l i s m e m e d i a d a n b u d aya

sebagai bagian dari masyarakat untuk mempelajari

sebelumnya (Dirlik, 2003; Oloka-Onyango, 2005).

dan meneruskan pengetahuan mengenai nilai, ide,

Pertukaran ekonomi yang tadinya terbatas kepada

dan kepercayaan ini pada generasi selanjutnya (Hall,

produksi dan distribusi benda ﬁsik, kemudian

1997). Hall (1997) menyebut bahwa representasi ini

berkembang menjadi produksi dan distribusi simbol

awalnya berbentuk mental dan baru akan memiliki

dari budaya. Tidak adanya beban material dan jarak

makna ke ka dikomunikasikan dengan orang lain
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dalam bahasa yang sama. Bahasa yang dimaksud

dibandingkan ras lainnya. Namun dibandingkan

di sini dak terbatas pada bahasa secara lingus k

dengan ras lainnya, ras Asia

(contoh: bahasa Indonesia, bahasa Inggris),

terepresentasikan dengan baik pada media

namun termasuk juga di dalamnya adalah konten

mainstream AS. Ke ka mereka tampil pun

gambar, musik, atau gesture tubuh.

terkadang dibarengi dengan stereotype yang dak

Ke ka mengacu pada deﬁnisi budaya yang

dak

sesuai atau berlebihan (Zhang Q. , 2010).

sama namun dengan asosiasi “modernitas” (Hall,

Masalah kurangnya representasi Asia dalam

1997), maka budaya tersebut dapat digolongkan

media massa AS, terutama dalam industri musik,

kepada

ngkatan budaya populer (popular

juga turut dirasakan oleh Sean Miyashiro. Hal

culture—disingkat menjadi pop culture). Pop

inilah yang turut melandasinya dalam mendirikan

culture dideﬁnisikan sebagai ekspresi atau produk

88rising, sebuah perusahaan yang

dari budaya apa pun yang dapat ditemukan

meng gabungkan komponen manajemen,

dengan mudah dalam sebuah populasi (Real,

pemasaran, label rekaman, sekaligus produksi

2001). Sampai saat ini, produk dari pop culture

konten yang terkonsentrasi pada genre Asian hip-

masih didominasi oleh produk dari belahan dunia

hop (Dao, 2019). Budaya hip-hop sendiri bermula

barat (western), terutama oleh Amerika Serikat

dari kelas pekerja ras Afrika-Amerika, Indian, dan

(AS). Hal ini dikarenakan AS mulai

La n di South Bronx pada tahun 1970an yang

mengembangkan strategi untuk melakukan

biasanya memiliki elemen berupa rap dan tarian di

ekspansi pengaruhnya ke seluruh dunia sejak

dalam karyanya (Cordington, 2003). Kini, musik

dekade 1950an, salah satunya adalah melalui

Hip-hop telah menjadi sub-kultur sekaligus genre

penetrasi pop culture (Chua & Cho, 2012). Pasar

musik yang mengglobal, bahkan untuk pertama

media di seluruh dunia menjadi target penetrasi

kalinya melampaui

dan integrasi oleh korporasi media besar asal AS

musik paling populer di Amerika Serikat pada

seper Disney dan Time Warner (Iwabuchi, 2010).

tahun 2017 (Lynch, 2018). Meskipun Miyashiro

Sebagai pencerita kultural, media massa memiliki

mengakui bahwa dak mudah untuk membawa

tugas untuk menjadi sumber informasi mengenai

gelombang baru hip-hop bernuansa Asia ke

stereotype budaya yang dapat diakses dengan

kancah industri musik AS (Wu, 2018), namun

bebas dan luas oleh masyarakat umum. Kaum

usahanya membawakan hasil. 88rising menjadi

minoritas pada media massa AS sepanjang sejarah

penyelenggara fes val musik Asia-sentris pertama

telah

di AS dengan tajuk Heads In The Clouds Music &

dak terwakilkan dengan baik, terlabeli

dengan stereotype yang berlebihan atau

dak

genre rock sebagai genre

Arts Fes val. Selain itu, ar s di bawah naungan

sesuai, dan bahkan benar-benar terhapus dari

mereka, Rich Brian dan Joji, berhasil menempa

media massa AS (Behm-Morawitz & Or z, 2012).

peringkat pertama pada tangga musik Hip-hop

Dominasi produk pop culture AS dalam

dan RnB iTunes dan Billboard pada tahun 2018

menembus pasar media di dunia juga mendukung

(Dao, 2019). Keberadaan 88rising di tengah

dominasi representasi ras Kaukasian

industri musik AS telah berkontribusi dalam
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mengangkat iden tas Asia yang sebelumnya

Melalui akun Instagram (@brianimanuel) dan

kurang terwakilkan.

akun Twi er (@richbrian), ia juga

dak jarang

Rich Brian, yang memiliki nama asli Brian

membuat konten yang menunjukkan iden tasnya

Imannuel, merupakan seorang rapper, penyanyi,

sebagai warga negara Indonesia. Brian juga turut

penulis lagu, sekaligus produser musik yang

mewakili musisi Indonesia dalam acara fes val

berasal dari Indonesia. Ar s kelahiran Jakarta, 3

seni krea f dan teknologi terbesar dunia, South by

September 1999 ini menghabiskan masa kecilnya

Southwest (SXSW) 2018 yang berlangsung dari 9-

dengan homeschooling dan mengenal dunia

18 Maret 2018 di Aus n, Texas, Amerika Serikat

melalui internet. Dari internet, Brian juga

(Saputri, 2018).

mempelajari bahasa Inggris dan memulai

Musik hip-hop yang diasosiasikan dengan

kariernya dengan membuat konten komedi di

ras Afrika-Amerika (black) merupakan genre

Twi er dan Vine. Pada Maret 2016, Brian

musik paling populer saat ini di kalangan

mengunggah debut singlenya di Soundcloud yang

masyarakat Amerika yang didominasi oleh ras

berjudul “Dat $ ck”. Ia turut mengunggah video

kaukasian (white). Namun Rich Brian, seorang

klip dari lagu tersebut di Youtube. Lagu ini

yang dak berasal dari kedua ras tersebut, berhasil

kemudian menuai popularitas internasional dan

membuat musik dengan genre hip-hop yang

menjadi awal mula melejitnya karir Brian di dunia

membuat namanya melejit di Amerika Serikat.

industri musik (Wong, 2018). Pada tahun 2017,

Rich Brian merupakan ar s Asia pertama yang

Brian bergabung dengan label 88rising dan telah

menduduki peringkat 1 pada tangga lagu Hip-Hop

merilis dua full album serta 9 single sampai saat

di iTunes dengan album debutnya yang berjudul

ini.

Amen tahun 2018 (Dao, 2019).

Hal ini

Rich Brian dak menutup-nutupi iden tas

menandakan adanya penerimaan yang posi f

ras dan etnis yang ada pada dirinya. Ia sendiri

terhadap karya Brian tanpa memandang iden tas

merupakan keturunan etnis Tionghoa yang lahir

ras Asia yang selain melekat pada diri Brian, juga

dan dibesarkan di Indonesia. Rich Brian

memengaruhi mempengaruhi karya-karya yang ia

mengungkapkan iden tasnya tersebut baik

buat.

melalui lagu dan musik yang ia produksi atau

Ata s p e m a p a ra n te rs e b u t , p e n u l i s

melalui konten di media sosialnya. Dalam lagu-

kemudian memutuskan untuk mengeksplorasi

lagu yang ia produksi, Brian

dak jarang

lebih dalam mengenai representasi iden tas Asia

menyertakan referensi yang merujuk kepada

yang dilakukan oleh Rich Brian sebagai musisi hip-

iden tasnya sebagai keturunan Asia. Misalnya

hop yang berkarier di Amerika Serikat. Peneli

pada lagu Yellow yang ia rilis tahun 2019,

ingin mendalami tentang bagaimana cara Brian

menceritakan tentang tantangan yang ia hadapi

merepresentasikan iden tas ras dan etnisnya

sebagai seorang keturunan Asia yang hidup dan

selain melalui karya yang ia buat, juga melalui

berkarir di Amerika Serikat—sebuah negara

bagaimana Brian merepresentasikan dirinya

dengan kultur yang sangat berbeda dengan Asia.

sebagai individu kepada khalayak luas.
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Tinjauan Pustaka

Janes, Mackay, & Negus, 1997). Teori CoC
dikembangkan untuk menggambarkan bagaimana

Penulis menemukan dua peneli an dengan

makna dibentuk dan disebarkan dalam dan antar

konteks dan substansi serupa. Peneli an yang

budaya. Sirkulasi dari makna yang stabil dan

dilakukan oleh Dasfriana (2019) menggunakan

masuk akal (atau konstruksi dari kebenaran) akan

sudut pandang korporasi (dalam hal ini 88Rising)

membantu terjadinya regulasi dan kontrol.

untuk mengeksplorasi dampak komodiﬁkasi

Sementara untuk menjamin iden tas dan sense of

budaya yang dilakukan 88Rising dalam rangka

un/belonging, pola konsumsi dan apropriasi akan

menjembatani cultural boundary antara budaya

menyediakan nilai menuju makna yang lebih

barat dan

disukai (Leve, 2012).

mur. Genre Asian Hip-Hop yang

diusung oleh 88Rising adalah budaya populer yang
menjadi mediumnya. Peneli an lainnya dilakukan

Representasi

oleh Andrew (2018) dan berfokus pada image Rich
Brian sebagai seorang rapper kelas internasional.

Hall (1997) mendeﬁnisikan representasi

Peneli an yang dilakukan oleh Dasfriana melihat

sebagai prak k pengonstruksian makna melalui

dari sisi korporasi media (88Rising), sementara

penggunaan tanda dan bahasa. Seseorang

peneli an yang dilakukan oleh Andrew meninjau

memberikan makna pada suatu hal dari

iden tas Brian sebagai seorang ar s. Penulis ingin

b a g a i m a n a o ra n g t e r s e b u t

mengisi celah diantara peneli an-peneli an

merepresentasikannya. Sekumpulan makna yang

tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana Rich

kemudian menyusun sebuah budaya adalah hal

Brian merepresentasikan iden tas Asianya dalam

yang terlibat dalam seluruh lapisan masyarakat

skena musik hip-hop di Amerika Serikat.

dan dak bisa direduksi secara sederhana menjadi
sesuatu yang gene k atau diturunkan. Budaya

Circuit of Culture – Stuart Hall

adalah hal yang membedakan elemen manusia
dari sekedar keinginan biologis dalam kehidupan

Peneli an ini menggunakan teori Circuit of

sosial (Hall, 1997).

Teks adalah medium dari

Culture (CoC) yang digagas oleh Stuart Hall.

budaya yang dapat digunakan untuk menelaah

Menurut Hall (1997), budaya adalah persoalan

proses representasi pada sirkuit budaya (O'Reilly,

makna bersama. Oleh karena itu teori ini berusaha

2010). Karena gambar, suara, dan objek termasuk

untuk menjelaskan bagaimana sebuah makna

ke dalam sistem tanda yang memiliki mekanisme

dikonstruksi dari 5 tahap: representasi, produksi,

serupa seper bahasa, maka kita dapat merujuk

konsumsi, iden tas, dan regulasi. Meskipun dalam

hal-hal tersebut sebagai cultural texts (teks

bagan kelima tahap ini digambarkan terpisah,

kultural) (Barker, 2000).

namun pada kenyataannya lima tahap ini akan
mengalami overlap dan berinteraksi satu sama
lain dalam cara yang kompleks (du Gay, Hall,
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dihasilkan dalam sejarah dan budaya. Maknamakna ini dak bersifat tetap secara permanen,
tetapi akan selalu dapat berubah, baik dari satu
konteks budaya dan dari satu periode ke periode
lainnya. Dengan demikian

dak ada 'makna

sebenarnya' yang universal, tunggal, dan

dak

berubah (Hall, 1997).
Produksi dan konsumsi
Gambar 1. Bagan Circuit of Culture yang

Dikemukakan oleh du Gay dalam Hall

digagas oleh Hall (1997, p.1)

(1997), makna diproduksi oleh media yang
bervariasi, terutama pada masa modern di mana

Konsep mengenai representasi ini salah

media massa merupakan sarana dari komunikasi

satunya dipengaruhi oleh gagasan dari Ferdinand

global. Dengan teknologi yang kompleks, media

de Saussure, seorang ahli bahasa asal Swiss,

massa telah mendukung sirkulasi makna antara

dengan fokus utamanya yaitu pembentukan

budaya yang berbeda. Mackay dalam Hall (1997)

makna melalui bahasa sebagai sistem tanda.

menyebut produksi makna terjadi se ap kali

Bahasa yang dimaksud mencakup pada suara,

seseorang mengekspresikan dirinya dengan

gambar, teks, atau karya seni lainnya. Saussure

menggunakan atau mengonsumsi hal-hal kultural

membagi tanda menjadi dua elemen: signiﬁer

yang diproyeksikan dalam ritual dan prak k

(penanda) dan signiﬁed (petanda). Penanda

kehidupan sehari-hari. Sementara, konsep

adalah bentuk asli dari bahasa yang memiliki

mengenai konsumsi pada awalnya ditentukan

makna (kata-kata dalam bahasa tertentu, gambar,

oleh logika produksi dalam kapitalisme, yang

foto, dan sebagainya). Sementara petanda adalah

memandang konsumsi adalah proses yang pasif.

gagasan atau konsep mental yang diasosiasikan

Keinginan dan kebutuhan konsumen dianggap

dengan bahasa tersebut. Saussure lebih lanjut

merupakan hasil bentukan dari produser semata.

memaparkan bahwa relasi antara penanda dan

Padahal, fokus kepada proses pemahaman

petanda yang ditetapkan oleh kode budaya kita

mengenai konsumsi akan membantu kita untuk

dak bersifat tetap secara permanen. Kata-kata

memahami bahwa makna daklah sesederhana

akan mengalami perubahan makna. Konsep-

dikirim oleh produsen dan diterima oleh

konsep (petanda) yang menjadi rujukan juga akan

konsumen, namun selalu dibentuk untuk

berubah. Jika hubungan antara penanda dan

penggunaan tertentu (du Gay, Hall, Janes,

petanda adalah hasil dari sistem adat sosial yang

Mackay, & Negus, 1997). Karena makna

spesiﬁk untuk se ap masyarakat dan momen-

berada dalam suatu objek tetapi dalam

momen historis tertentu, maka semua makna

bagaimana objek itu digunakan, makna yang
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dikodekan selama produksi hanyalah satu set yang

mempengaruhi cara mereka berpikir tentang

dapat diar kulasikan melalui konsumsi (Cur n &

dirinya sendiri. Bagian dari iden tas yang saat itu

Gaither, 2005).

menjadi fokus perha an seseorang akan

Makna juga meregulasi perilaku manusia

mempengaruhi bagaimana mereka memandang

melalui pengukuhan aturan, norma, dan

diri mereka sendiri dan merespons orang lain.

kebiasaan dari penataan kehidupan sosial

Dalam model CoC oleh Stuart Hall, prak k

(Thompson dalam Hall, 1997). Tahapan regulasi

penandaan (periklanan, internet, musik populer,

mencakup level anali k pada individu, organisasi,

ﬁlm, dan televisi) diproduksi dan didorong ke

dan nasional karena sifatnya sebagai kontrol

masyarakat melalui teknologi dan media. Model

formal dari kebijakan budaya sekaligus kontrol

CoC memungkinkan terjadinya pengenalan

informal dari poli k budaya (Cur n & Gaither,

kekuasaan, budaya dan iden tas, serta sifat cair

2005).

dari konstruksi makna, tanpa mengis mewakan
perspek f teori s Barat yang dominan. Model ini

Iden tas

pun akan relevan dan berguna jika digunakan
dalam konteks komunikasi lintas budaya,

Iden tas adalah makna yang diberikan

ditambah dengan semakin berkembangnya

kepada objek atau kelompok tertentu melalui

komunikasi digital pada masa kini yang

proses produksi dan konsumsi (Woodward, 1997).

memungkinkan terjadinya pertukaran pesan

Pada model CoC, publik dipahami dalam is lah

dengan lebih cepat (Childs, 2015; Tombleson &

relasional yang lebih dinamis, sebagai individu

Wolf, 2017).

yang dikelompokkan secara longgar yang secara

Dengan demikian, pertanyaan tentang

ak f menegosiasikan berbagai jenis iden tas

makna muncul dalam kaitannya pada seluruh

(Cur n & Gaither, 2005). Tajfel & Turner (dalam

tahapan yang berbeda dalam “sirkuit budaya”:

Baron & Branscombe, 2012) melalui teori iden tas

dalam konstruksi iden tas dan penandaan

sosial, mengemukakan bahwa seseorang bisa

perbedaan, dalam produksi dan konsumsi, serta

memandang dirinya secara berbeda pada saat

dalam regulasi perilaku sosial (Hall, 1997). Lima

tertentu, tergantung di mana mereka berada

proses yang saling terkait ini kemudian memiliki

antara kon num iden tas pribadi versus iden tas

implikasi pada produksi dan sirkulasi makna

sosial. Pada ujung dari kon num personal,

melalui bahasa (Leve, 2012). Dari kelima tahap

seseorang akan menganggap dirinya sebagian

dalam sirkuit budaya, peneli an ini akan

besar sebagai individu. Pada ujung dari kon num

membatasi fokus kepada tahapan representasi

sosial, seseorang menganggap dirinya sebagai

dan iden tas.

anggota kelompok sosial tertentu. Seseorang
dak mengalami semua aspek konsep diri secara
bersamaan, tergantung di bagian kon num mana
mereka menempatkan diri mereka. Ini akan
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Metode Peneli an
Sampel yang kemudian dijadikan subjek
Subjek dari peneli an ini adalah lirik lagu

untuk diteli adalah lima lagu dari album Amen:

dalam album milik Rich Brian. Mempelajari cara

Amen, Occupied, Arizona, Flight, dan Enemies;

s e s e o ra n g b e r p i k i r d a n m e nya m p a i ka n

serta ga lagu dari album The Sailor: The Sailor,

gagasannya dapat dilihat dari bagaimana cara

Yellow, dan Kids. Subjek peneli an yang berupa

i n d i v i d u te rs e b u t m e n g g u n a ka n b a h a s a

lirik lagu ini merupakan manifestasi dari apa yang

(Lightman, McCarthy, Du y, & McNamara, 2007).

disebut Hall (1997) sebagai cultural text yang

Dalam budaya populer, ini bisa dilihat dari lirik lagu

berperan untuk mengonstruksi makna.

yang diciptakan oleh seorang ar s. Jika diiringi

Dalam peneli an ini, penulis menggunakan

dengan kata-kata, lagu memungkinkan seseorang

metode analisis isi kualita f. Analisis isi kualita f

untuk mengkomunikasikan emosi, bercerita, dan

adalah metode yang lebih dari sekadar

bahkan mengungkapkan pendapat dan sikap

menghitung kata atau mengekstraksi konten

mereka. Lirik lagu menceritakan kisah dan

objek f dari teks. Metode memungkinkan peneli

berkomunikasi dengan audiens dengan cara yang

untuk memahami realitas sosial secara subjek f

mirip dengan cara orang melakukan percakapan

tetapi ilmiah, dengan memeriksa makna, tema,

satu sama lain (Pe john & Sacco Jr, 2009). Rich

dan pola yang mungkin terwujud atau terpendam

Brian berkontribusi pada penulisan lirik seluruh

dalam teks tertentu (Zhang & Wildemuth, 2017).

lagu dari album Amen yang dirilis tahun 2018 dan

Pendekatan kualita f memungkinkan munculnya

album The Sailor yang dirilis tahun 2019, baik

tema dari data selama proses analisis karena

sebagai penulis tunggal maupun bekerja sama

kerangka kerja pengkodean terus dibentuk oleh

dengan ar s lainnya. Ini menjadi buk bahwa lagu-

informasi yang muncul. Analisis isi kualita f

lagu di albumnya merupakan cara Brian untuk

membutuhkan sampel yang rela f kecil dan dipilih

mengkomunikasikan kisah, emosi, maupun

secara purposif. Hasilnya adalah deskripsi

pengalaman yang ia alami sendiri. Penentuan

tekstual, pologi, dan model deskrip f (Spurgin &

sampel yang akan digunakan didasari pada tujuan

Wildemuth, 2017). Tahapan dalam melakukan

peneli an dan aspek representasi dan iden tas

peneli an ini dimulai dengan mendengarkan lagu-

dari teori circuit of culture. Maka, kategori

lagu yang telah dipilih menjadi subjek peneli an

pemilihan sampel lirik lagu yang akan diteli

dan membaca liriknya secara bersamaan.

adalah :

Kemudian, peneli menyoro potongan lirik yang

·
·

Penyebutan eksplisit kata Indonesia atau

mengindikasikan penyebutan eksplisit maupun

Asia

implisit dari iden tas Asia maupun Indonesia.

Penyebutan implisit dari Indonesia atau

Potongan-potongan lirik tersebut kemudian

Asia, mengacu pada perumpamaan,

diinterpretasi untuk dapat melihat tema-tema apa

simbol, atau stereo p yang menyangkut

saja yang muncul. Tema-tema yang serupa atau

Indonesia ataupun Asia.

berhubungan akan dikelompokkan pada satu
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tema yang lebih besar lagi. Untuk menambah

and disposed” untuk menunjukkan permasalahan

keakuratan dari terjemahan dan interpretasi

penebangan hutan yang dihadapi oleh Indonesia.
Meskipun Brian

subjek peneli an, peneli melakukan peer review

dak menutup-nutupi

dengan expert lain berinisal SI yang memiliki latar

iden tasnya sebagai warga negara Indonesia, ia

belakang pendidikan Sastra Inggris.

juga pernah mendapatkan tudingan bahwa ia
telah melupakan tempat asalnya. Tudingan ini

Representasi Iden tas Brian sebagai Orang

dilontarkan karena Brian memilih untuk berkarier

Indonesia

di luar negeri dibandingkan di negara asalnya
sendiri. Melalui wawancara dengan The Guardian
(Herd, 2016), Brian mengungkapkan bahwa jenis

Dari seluruh lagu di seluruh album dan EP

musik hip-hop dan rap adalah genre musik yang

yang pernah Rich Brian rilis, ia beberapa kali

minoritas di Indonesia. Tidak hanya jenis musik,

menyebutkan tentang Indonesia sebagai negara

namun Brian sendiri sebagai keturunan etnis

tempat ia berasal. Penyebutan itu ia lakukan baik

Tionghoa merupakan bagian dari kelompok

secara implisit maupun secara eksplisit.

minoritas di Indonesia. Data dari Badan Pusat

Penyebutan Indonesia secara eksplisit terdapat

Sta s k (2010) menunjukkan bahwa hanya

pada lagu Arizona:
People wonderin' where in the fuck is Indo

penduduk Indonesia keturunan Tionghoa hanya
berjumlah 1,2% dari total populasi. Posisi Brian

Dan pada lagu Kids :
Victorious tropical ﬂow comin' straight from Indo'
These plants only grow to just get cut and disposed

sebagai kelompok minoritas di Indonesia dan
musik hip-hop yang

dak mendapat porsi

perha an lebih di Indonesia pun menjadi alasan
Jika dilihat dari perspek f orang Amerika,

Brian lebih memilih Amerika Serikat sebagai

Lowe dalam Reyes (2017) menyatakan bahwa

tempat berkariernya. Selain itu, Brian juga

menjadi sebuah tantangan bagi mereka untuk

mengakui secara terus terang bahwa caranya

mengiden ﬁkasi kesatuan iden tas kelompok

merepresentasikan Indonesia di mata

Asia-Amerika karena beragamnya kelompok etnis
di Asia. Ditambah dengan rasa

internasional adalah dengan terus melakukan hal

dak familiar

yang ia sukai, yaitu bermusik (Agato, 2019).

dengan negara-negara di Asia Tenggara, orang

Tudingan yang Brian dapatkan itu ia ungkapkan

Amerika sulit untuk mengiden ﬁkasi orang Asia

dalam lagu Amen, di mana Dory yang ia rujuk pada

secara akurat berdasarkan negara asal mereka. Ini

lirik ini adalah tokoh ﬁksi dari ﬁlm Finding Nemo

pun tercermin dari pertanyaan tentang di mana

yang memiliki sifat pelupa.
People think I'm Dory, I'm forge n' 'bout my
hood
Man, should I be sorry for just doin'
somethin' new?

letak negara Indonesia, pada lirik lagu Arizona
tersebut. Pada lirik lagu Kids, Brian membawa kata
“tropical” untuk menunjukkan asosiasi dengan
Indonesia sebagai negara tropis di Asia Tenggara,
dan kalimat “These plants only grow to just get cut
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Sementara pengungkapan iden tasnya secara

Hal ini disebabkan karena simbol nasional

implisit Brian ungkapkan pada lagu Occupied:

berperan sebagai penanda (signiﬁer) dari iden tas

Red and white, born and raised, took a

individu sebagai anggota sebuah negara. Simbol

ﬂight, to LA

nasional seper bendera merupakan representasi

Pada lagu Flight:

manifes dari sebuah kelompok yang memberikan

Ge n' ready for this life, all I see is red and

anggota kelompok sebuah objek iden ﬁkasi yang

white

nyata. Akibatnya, simbol nasional, dalam hal ini

Dan pada lagu Enemies:

bendera, mewakili kelompok secara keseluruhan

Reppin' red and white so hard I barely can

dalam mengkomunikasikan batasan antara

control it

ingroup dan outgroup (Schatz & Lavine, 2007).

Kata “reppin” yang dimaksud dalam

Melalui lirik yang ia tulis mengenai Indonesia

penggalan lirik tersebut merupakan bentuk

secara implisit, Brian ingin mengungkapkan

informal dari kata represen ng yang bermakna

bahwa ia adalah seorang individu yang menjadi

“mewakili”. Brian menggunakan kata red and

bagian dari sebuah kelompok, dalam hal ini adalah

white untuk menyimbolkan Indonesia secara

negara, yaitu Indonesia. Dalam hal ini, warna

implisit karena kedua warna tersebut merupakan

bendera Indonesia merupakan sebuah penanda

warna bendera negara Indonesia.

visual yang memiliki konsep sebagai simbol

Dikemukakan oleh Hall (1997), pemikiran

nasional sekaligus kode budaya yang Brian bawa

dan perasaan seseorang merupakan bagian dari

untuk menunjukkan iden tasnya.

sistem representasi. Budaya yang mengelilingi
seseorang akan memiliki kode yang

Menjadi Orang Asia di Amerika Serikat

mempengaruhi bagaimana seseorang bisa
berpikir dan merasakan tentang dunia. Sehingga

Secara umum, ada dua jenis stereo p orang

orang-orang merupakan anggota dari budaya

Asia yang dibentuk oleh masyarakat barat, yaitu:

yang sama akan menafsirkan dunia di sekitarnya

yellow face/skin (berkulit kuning) dan model

menggunakan cara yang rela f mirip. Dari lirik

minority (minoritas teladan). Stereo p yellow skin

lagunya, Brian menyebutkan iden tasnya sebagai

berasal dari gagasan yellow peril (bahaya kuning),

orang Indonesia baik secara eksplisit

yang merupakan stereo p ras yang berasal dari

menyebutkan kata Indonesia maupun secara

negara Barat pada awal abad 20. Saat itu, Tiongkok

implisit menggunakan perantara warna bendera

dan Jepang mengalami kebangkitan dari sisi

Indonesia yaitu merah dan pu h—red and white.

populasi dan kekuatan poli k. Negara-negara

Oleh Schatz & Lavine (2007) bendera

Barat menganggap itu sebagai ancaman dari ras

sebuah negara merupakan sebuah simbol

kulit kuning terhadap ras kulit pu h. Kehadiran

nasional, di mana simbol nasional ini dapat

wajah-wajah “oriental” di Amerika Serikat pun

menimbulkan sen men yang kuat dan emosional.

membangkitkan kekhawa ran di kalangan ras
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kulit pu h. Sementara stereo p minoritas teladan

B e l a j a r d a r i ke s a l a h a n nya , B r i a n

mulai muncul pada dekade 1960-an yang

memutuskan untuk merepresentasikan iden tas

menggambarkan kelompok Asia sebagai orang

ras dan yang melekat pada dirinya dengan lebih

yang dekat dengan keluarga, serius tentang

baik. Melalui wawancara dengan complex.com,

pendidikan, dan taat hukum. Model minoritas

bagi Brian album The Sailor—dalam bahasa

teladan adalah kons tu f dari ideologi colorblind

Indonesia memiliki ar

dalam ar

bermakna sebagai sebuah metafora bagi para

bahwa "kesuksesan" orang Asia-

“pelaut”—juga dapat

Amerika digunakan untuk menyangkal

imigran yang

keberadaan rasisme ins tusional dan untuk

mendapatkan hidup yang lebih layak, termasuk

"membuk kan" bahwa masyarakat Amerika

kelompok Asia-Amerika. Lagu Yellow yang ia usung

cukup adil dan terbuka bagi kelompok minoritas

sebagai lagu utama dalam album The Sailor Brian

ras untuk meningkatkan status sosial (Kawai,

ciptakan untuk memberi tahu orang Asia lainnya

2005).

bahwa meskipun belum banyak diantara mereka

ba ke Amerika Serikat untuk

Brian pernah menuai kontroversi akibat

yang bisa mengejar impiannya, mereka tetap

nama panggung yang pernah ia gunakan, yaitu

dapat melakukan apa yang mereka inginkan

Rich Chigga. “Chigga” merupakan gabungan dari

(Diep, 2019).
How do I disappear without anybody knowing?
Will anybody even miss me when I'm gone?
Bo le full of liquor, I'ma drown tonight
I can't remember when I last felt alive
Don't try to save my life, I'm already on my way
tonight
The blood is on my hands, it's either do or die
Don't even try to save my life (Save my life)

C h i n e s e d a n “ n i g g e r ”, b e r t u j u a n u nt u k
mengasimilasi iden tas Brian sebagai keturunan
Tiongkok dan musik hip-hop yang mengakar pada
budaya orang kulit hitam di Amerika. Namun, kata
“nigger” yang berar “orang kulit hitam” dalam
bahasa Spanyol umumnya dianggap ofensif bagi
orang kulit hitam

dak hanya karena is lah

tersebut membedakan mereka berdasarkan

Lirik lagu di atas merupakan bagian awal

warna kulit mereka, tetapi juga karena is lah

dari lagu Yellow yang memiliki melodi mellow dan

tersebut membawa konotasi perbudakan,

lambat. Brian menyuarakan perasaan tertekan,

inferioritas dan penindasan (van der Meer, 2008).

frustrasi, dan putus asa yang ia rasakan. Ia

Pada 1 Januari 2018, melalui seluruh media

dikelilingi oleh pikiran ingin mengakhiri hidupnya.

sosialnya, Brian mengumumkan bahwa ia akan

Pikiran dan perasaan itu ia simbolisasikan melalui

menggan

nama panggungnya menjadi Rich

lirik lagu yang menggambarkan upaya mengakhiri

Brian. Melalui wawancara dengan Billboard

dirinya sendiri seper dengan menenggak sebotol

(Gee ng, 2018) Brian menyatakan bahwa setelah

minuman keras dan melukai diri. Ia juga dak ingin

ia pindah ke Amerika Serikat Juli 2017 lalu untuk

dak ada orang yang menghalangi upayanya

bergabung dengan label 88Rising, ia ingin

tersebut. Melalui lirik ini, Brian menunjukkan sisi

membuat sebuah perubahan dan berharap

rapuhnya sebagai seorang remaja berusia 17

karyanya akan membawanya menuju kesuksesan.

tahun yang memulai hidup di sebuah benua baru
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kepadanya. Rasisme ini mungkin

yang memiliki budaya jauh dari tempat asalnya.

dak disadari

Namun pada bagian selanjutnya di lagu

oleh anak perempuan tersebut karena usianya

Yellow, Brian memutuskan untuk berubah. Nada

yang masih kecil. Selain itu, anak tersebut

dari lirik lagu pada bagian ini pun berubah menjadi

memandang Brian dengan rasa penasaran karena

lebih bersemangat dengan tempo yang lebih

Brian memiliki ﬁsik yang berbeda dengan dirinya.
Kim (1999) mengenalkan model racial

cepat.
Don't ﬁght the feeling 'cause I'm yellow
Will I make it? Who the hell knows?
You want my soul but we don't sell those

t r i a n g u l a o n ( t r i a n g u l a s i ra s i a l ) u n t u k
menjelaskan posisi ras Asia sebagai salah satu
ke l o m p o k m i n o r i ta s d i A m e r i ka S e r i kat
dibandingkan dengan orang kulit pu h dan orang

Pada kalimat pertama di atas Brian
menantang orang-orang untuk

kulit hitam. Model ini menyatakan bahwa terdapat

dak

dua proses dalam mencapai triangulasi rasial:

merendahkan dirinya karena iden tas ras yang

rela ve valoriza on (penilaian status rela f)

melekat pada dirinya. Meskipun Brian sendiri

dimana ras Kaukasian sebagai ras yang dominan

sempat ragu dengan keputusannya, namun Brian

menilai orang Asia lebih unggul daripada orang

memilih untuk tetap maju. Ia ingin terus membuat

kulit hitam pada beberapa aspek, namun pada

musik yang sesuai dengan passion yang ia miliki,

saat yang bersamaan, orang Asia juga dikucilkan

bukan sekadar untuk memenuhi ekspektasi dari

oleh ras Kaukasian (civic ostracism). Xu & Lee

industri musik. Hidup sebagai ras minoritas di

(2013) melakukan peneli an yang didasari mode

Amerika Serikat juga dak bisa dilepaskan dari isu

triangulasi rasial ini dan mengonﬁrmasi aspek

mengenai rasisme. Brian secara implisit

mul dimensionalitas karena adanya pergeseran

menyatakan masalah ini melalui sepenggal lirik di

penempatan orang-orang Asia-Amerika dari nggi

lagu The Sailor :
Went outside and felt the breeze
A young girl walked up the street, came up right
next to me
She looked me up and down with curiosity
Like I was standin' there, but not where I was
supposed to be
She cracked a smile and said, "Open your eye"
"Uh, uh, what the fuck are you talkin' about? I can
see just ﬁne"

ke rendah ke ka beralih dari penilaian status ke
pengucilan sipil. Stereo p model minoritas yang
melekat pada orang Asia menyebabkan mereka
seringkali disamakan posisinya dengan orang kulit
pu h, namun sejarah opresi terhadap kelompok
ini menempatkan mereka pada posisi yang sama
dengan orang kulit hitam (Chang, 2013).
Ke mpangan rasial ini menjelaskan inkonsistensi

Ini terkait dengan stereo p ﬁsik dari orang

posisi kelompok Asia di Amerika Serikat

Asia, terutama Asia Timur, yang memiliki mata

dibandingkan dengan ras kaukasian maupun

sipit. Brian merupakan keturunan etnis Tionghoa

orang kulit hitam, yang kemudian Brian utarakan

yang juga memiliki mata sipit. Oleh karena itu,

melalui lagu-lagu ciptaannya.

dalam lirik ini Brian secara implisit menunjukkan
rasisme yang dilakukan oleh seorang anak
perempuan yang mengatakan “Open your eye”
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kalimat-kalimat selanjutnya. Brian

Menginspirasi Orang Asia Lainnya

mengungkapkan mo vasinya meng gapai
Perjalanan Brian sejak 2017 hingga saat ini

mimpinya adalah demi mewakili dan memberikan

telah membawa Brian kepada kesuksesan.

harapan pada orang Asia lainnya yang juga

Mendalami karier di dunia musik dan pergi ke

memiliki mimpi besar seper dirinya. Straight A

Amerika Serikat merupakan mimpi Brian yang

bermakna memiliki nilai sempurna secara

sudah tercapai. Rich Brian merupakan ar s Asia

akademik. Frasa “That kid that throw a ﬁt cause he

pertama yang bisa menduduki peringkat 1 iTunes

didn't get straight A's all week” merupakan bagian

pada tangga musik hip-hop pada tahun 2018 lalu.

dari stereo p minoritas teladan yang melabeli

Melalui wawancara dengan complex.com (Diep,

orang Asia sebagai orang yang biasanya sangat

2019), kesuksesan ini membuat Brian sadar bahwa

serius dengan pendidikan mereka dan akan marah

dak semua orang memiliki keberanian untuk

jika nilai mereka dak sempurna. Brian menolak

mewujudkan mimpinya seper

diasosiasikan dengan stereo p minoritas teladan

yang Brian
dak

tersebut. Kehidupan personal Brian sendiri juga

mendapat dukungan yang sama seper dirinya.

bertentangan dengan stereo p itu karena ia

Karena itu, Brian ingin menginspirasi orang lain

bahkan

lakukan, terutama bagi orang-orang yang

dak menempuh pendidikan hingga

untuk bermimpi se nggi- ngginya. Khususnya

n g kat u n i ve rs i ta s . P i l i h a n B r i a n u nt u k

bagi orang dari kelompok ras Asia yang menjadi

memo vasi orang Asia yang memiliki mimpi nggi

minoritas dan kurang terepresentasikan, karena

dibandingkan dengan anak Asia yang marah

Brian sendiri juga merupakan keturunan ras Asia.

karena dak mendapat nilai sempurna juga dapat

Seper yang ia tuliskan di lagu Yellow :
Rock 50 stages in all 50 states, bitch
I did it all without no ci zenship
To show the whole world you just got to imagine

dimaknai sebagai usaha Brian untuk mematahkan
stereo p minoritas teladan yang melekat pada
orang Asia umumnya.
Pada lagu Arizona, Brian juga

“50 stages in all 50 states” memiliki makna

meskipun ia dak mengantongi kewarganegaraan

mengungkapkan gagasan serupa:
I'm the one and only
But I swear about a thousand Indonesian kids will
come with me

AS. Ia menekankan pen ngnya memiliki mimpi

Brian ingin mengatakan kepada anak-anak

untuk menunjukkan kepada dunia mengenai diri

Indonesia lainnya bahwa baik dirinya maupun

kita. Mo vasi Brian untuk menggapai mimpinya ia

mereka sama-sama memiliki impian yang besar.

ungkapkan pada penggalan lirik lagu Amen:
Do the shit for the people that look like me
So the girls can see them and they think of me
And not that kid that throw that ﬁt
'Cause he didn't get straight A's all week

Karier yang Brian bangun di skena musik

bahwa Brian telah berhasil mengadakan konser di
seluruh negara bagian di Amerika Serikat

internasional ini ia harapkan menjadi gerbang
awal untuk menginspirasi anak-anak Indonesia
lainnya dalam mencapai impian mereka.

Kalimat pertama penggalan tersebut dapat

Tema memo vasi orang-orang yang

dimaknai lebih luas jika dihubungkan dengan

memiliki ras yang sama dengan dirinya juga
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diungkapkan secara lebih tegas oleh Brian pada

Is lah “blueprint” yang berar desain atau

lagu Kids:
I used to be the kid, now the kids wanna be me
Fuck bein' one the greatest, I'm tryna be the
greatest one
I'm makin' songs that'll probably outlive us for
genera ons
Started oﬀ as the sailor, look at me, now I'm the
captain
I won't lie, this shit is fun
Tell these Asian kids they could do what they want
Might steal the mic at the GRAMMYs just to say we
won
That everyone can make it, don't ma er where
you from

rancangan awal biasanya digunakan dalam
konteks arsitektur, namun jika dibawa ke dalam
konteks lagu ini, kata blueprint dapat bermakna
sebagai pelopor atau inisiator.
Remember when Pac said, "The concrete grows a
rose"
Ini merujuk kepada lirik lagu dan judul
album The Rose That Grow from Concrete dari
rapper kenamaan asal Amerika Serikat, Tupac
Shakur. Metafora ini jika diterjemahkan secara
harﬁah memiliki ar

b a hwa b eto n b i s a

menumbuhkan mawar. Hal ini terdengar

dak

Pada lirik ini, Brian membandingkan antara

mungkin, karena beton bukanlah tempat yang bisa

dirinya dahulu sebelum memutuskan untuk

menumbuhkan makhluk hidup. Bila mawar

mewujudkan mimpinya dengan sekarang, ke ka ia

dianalogikan sebagai manusia, maka metafora ini

sudah berhasil mencapai mimpinya. Brian

bermakna bahwa ke ka manusia bisa tumbuh dan

memosisikan dirinya sebagai “kapten” yang

mencapai versi terbaik dirinya meskipun

menginspirasi anak Asia lainnya dalam menggapai

lingkungan sekitarnya hampir

mimpi mereka. Ia ingin orang lain bermimpi

memungkinkannya untuk tumbuh, maka manusia

se nggi- ngginya dan

dak membatasi diri

tersebut telah melalui berbagai macam kesulitan

mereka berdasarkan iden tas ras yang mereka

hingga perlu mendapat apresiasi. Brian ingin

miliki. Makna bermimpi se nggi- ngginya ini

membawa pesan bahwa seburuk apapun

ditunjukkan oleh Brian melalui lirik “Might steal

lingkungan yang mengelilinginya, karena ia

the mic at the GRAMMYs just to say we won”, di

memiliki mimpi dan harapan, ia bisa berkembang

mana Grammy Awards merupakan ajang

menjadi versi diri yang ingin ia wujudkan.

dak

penghargaan paling bergengsi di industri musik.
Representasi dan Iden tas

Lagu-lagu yang Brian ciptakan ia harap bisa hidup
sampai ke generasi berikutnya sebagai buk
bahwa dirinya adalah pelopor dari kelompok

Rich Brian merupakan seorang musisi

minoritas yang sukses berkarier di tengah

keturunan Tionghoa yang berkewarganegaraan

kelompok mayoritas. Makna serupa juga ia

Indonesia. Ia hidup dan tumbuh dikelilingi oleh

tunjukkan pada penggalan lirik lagu Kids

kebudayaan Indonesia, namun di sisi lain juga

selanjutnya,
You want the blueprint for impossible, I'll let it
show

terpapar unsur-unsur budaya asing yang ia
dapatkan melalui internet. Sekarang, Brian
berkarir di jalur musik hip-hop yang berakar kuat
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pada kelompok keturunan ras Afrika-Amerika

sirkuit (produksi, konsumsi, regulasi, dan

(black), dan berhasil menembus pasar Amerika

iden tas) akan menciptakan sebuah budaya yang

Serikat yang didominasi oleh ras kaukasian

memengaruhi cara seorang individu dari sebuah

(white). Peneli an ini bertujuan untuk menjawab

kelompok ber ndak dan mengonstruksi sebuah

bagaimana representasi yang dilakukan oleh Rich

m a k n a . P ro s e s ko n st r u ks i m a k n a d a n

Brian, seseorang yang dak berasal dari kedua ras

pembangunan budaya ini saling memengaruhi

tersebut, dalam karya-karyanya yang

satu sama lain dan berkelanjutan sehingga

mencerminkan iden tas yang Brian miliki.

dibentuk ke dalam sebuah bentuk sirkuit.

M e l a l u i te o r i i d e n ta s s o s i a l ya n g

Pada bagian pembahasan telah dijelaskan

dikemukakan oleh Tajfel & Turner dalam Baron &

mengenai makna dari lirik lagu-lagu Rich Brian

Branscombe (2012) iden tas merupakan sebuah

yang menyinggung iden tasnya sebagai warga

kon num yang terdiri dari ujung iden tas pribadi

negara Indonesia atau bagian dari ras Asia.

dan ujung lainnya yaitu iden tas sosial. Di mana

Penyebutan iden tas tersebut Brian lakukan baik

seseorang menempatkan diri mereka dalam

secara eksplisit maupun implisit melalui perantara

kon num tersebut merupakan bagian dari

simbol seper bendera yang merupakan isyarat

iden tas yang saat itu menjadi fokus perha an

visual. Brian menggunakan bahasa Inggris sebagai

seseorang dan akan mempengaruhi bagaimana

perantara untuk mengkomunikasikan karyanya,

mereka memandang diri mereka sendiri dan

sebuah bahasa dengan jumlah penutur terbanyak

merespons orang lain. Dalam peneli an ini, telah

di dunia jika menggabungkan penutur asli (na ve

dijelaskan bahwa Rich Brian memosisikan dirinya

speaker) dan bukan penutur asli (non-na ve

sebagai bagian dari negara Indonesia, dan bagian

speaker) (Eberhard, Simons, & Fennig, 2020).

dari ras Asia pada konteks yang lebih luas. Dalam

Selain itu, lagu-lagu Rich Brian tergolong ke dalam

perjalanan kariernya di Amerika Serikat sebagai

genre hip-hop yang kini menjadi genre musik

seorang musisi, Brian memilih untuk tetap

paling dimina

memosisikan diri dan

dak menutup-nutupi

Bergabungnya Brian ke label musik 88Rising yang

iden tas sosialnya tersebut. Bagaimana Brian

berfokus pada ar s keturunan Asia yang

m e m o s i s i ka n d i r i nya d a n m e n u n j u k ka n

memproduksi musik dengan genre hip-hop juga

iden tasnya itu memengaruhi karya yang

merupakan satu langkah pen ng yang

kemudian Brian buat sebagai seorang musisi. Hal

mendukung keberhasilan Brian di skena musik

ini ia tunjukkan melalui proses representasi.

hip-hop.

oleh pasar Amerika Serikat.

Representasi yang dimaksud oleh Hall

Tema-tema yang Brian bawa dalam lagu-

(1997) pada teori Circuit of Culture yang ia

lagunya dak hanya menunjukkan iden tas Brian

kemukakan adalah cara seseorang dalam

semata, namun juga mengenai bagaimana

mengonstruksikan makna yang dipengaruhi oleh

stereo p yang melekat pada kelompok ras Asia

penggunaan tanda dan bahasa. Proses ini jika

yang tergolong minoritas di Amerika Serikat.

digabungkan dengan tahapan lainnya dalam

Stereo p tersebut mencakup yellow peril/yellow
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skinned dan minoritas teladan. Asosiasi dari

Bagi peneli selanjutnya yang ingin melanjutkan

stereo p tersebut

dak bisa digolongkan pada

peneli an ini, diharapkan dapat melengkapinya

sesuatu yang posi f karena memiliki landasan

dengan bahasa visual seper foto atau video klip.

rasisme struktural. Oleh karena itu, Brian juga

Atau, peneli

mengkri si stereo p ini melalui lirik lagu yang ia

mengeksplorasi tahapan lain dari sirkuit kultural

ciptakan.

selain representasi dan iden tas yang telah

selanjutnya juga dapat

d i j e l a s ka n d a l a m p e n e l i a n i n i . H a l i n i
Penutup

dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman
mengenai konstruksi makna dan budaya di dalam

Dengan iden tasnya sebagai warga negara

masyarakat.

Indonesia dan bagian dari ras Asia, Rich Brian
membawa nama Indonesia dan Asia ke dunia

Da ar Pustaka

industri musik global melalui peni an karier musik
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ABSTRAK

This study aims to understand how Indonesian independent game developers strive to exist in the
compe ve game industry. This research uses case study method with a poli cal economy approach based
Vincent Mosco's poli cal economy of communica on. The poli cal economy aproach are commodiﬁca on,
spa aliza on and structura on. This research concludes how Creacle Studio, Agate Studio and Digital
Happiness carry out various commodiﬁca on, spa aliza on and structura on prac ces in maintaining their
independent studios in the Indonesian video game industry. The three studios prac ce poli cal economy in
diﬀerent ways to survive in the video game industry.
Keywords: Poli cal Economy, Commodiﬁca on, Structura on, Spa aliza on, Video Game Developer.
A.Pendahuluan

juga kemudahan untuk mengaksesnya membuat

Industri video game saat ini menjadi salah

hal tersebut memungkinkan.

satu industri dengan skala besar. Perkembangan
industri video game dari tahun ke tahun cukup

Industri video game global memang sudah

signiﬁkan dan terus mengalami peningkatan.

berjalan puluhan tahun, dan dak terkecuali di

Tercatat pendapatan dalam industri video game di

Indonesia. Di Indonesia industri ini memiliki

seluruh dunia pada tahun 2013 mencapai angka

potensi yang besar, hal ini dapat dilihat dari

76 milyar USD (Newzoo, 2014), dan pada tahun

pendapatan yang mencapai dak kurang dari 190

2014 mengalami peningkatan pendapatan hingga

juta USD pada tahun 2013, meningkat sekitar 30%

81 milyar USD, dua kali lipat lebih besar daripada

dari tahun 2012 dengan catatan pendapatan

pendapatan industri ﬁlm (UNESCO, 2018). Angka

mencapai 150 juta USD¹. Potensi ini diyakini oleh

tersebut diproyeksikan akan terus bertambah dan

beberapa industri game internasional, seper

akan mencapai di atas angka 86 milyar USD pada

Gamelo dan Square Enix, yang telah mendirikan

2016 (Galarneau, 2014). Tidak dapat dipungkiri

studi pengembangan video game di Indonesia.

bahwa saat ini video game dan budaya gaming
sudah menjadi budaya populer di masyarakat.
Berbagai macam jenis video game diciptakan dan
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Walaupun industri video game sudah

terus bertambah ap tahunnya (Mcvuk, 2012).

menjadi salah satu industri besar di Indonesia,

Salah satu hal yang menarik dari pertumbuhan

industri ini masih terbilang cukup muda jika dilihat

developer-developer lokal di Indonesia adalah

dari bagaimana para pelaku industri dalam negeri

mereka

mulai terlibat dalam kegiatan produksi sebuah

dalam negeri, namun langsung pada pasar

video game. Industri video game di Indonesia saat

internasional. Kemudahan pada akses dan

ini dapat dikatakan sedang dalam masa peralihan.

distribusi video game yang dikembangkan untuk

Sejak tahun 1980, dimana video game masuk dan

pasar internasional menjadi salah satu faktor

dikenal masyarakat Indonesia pada umumnya, jika

penyebab hal ini.

dak hanya menargetkan pada pasar

berbicara mengenai industri video game lokal

Peningkatan industri video game dalam

Indonesia, maka yang menjadi perha an adalah

negeri dapat dilihat dari prestasi-prestasi yang

bagaimana perusahaan distributor video game

diraih oleh developer-delevoper Indonesia di

mendistribusikan permainan-permainan konsol

ngkat internasional. Nama-nama seper

di Indonesia, maupun publisher-publisher yang

Altermyth Studio, Tinker Games, Digital

melokalisasi judul-judul video game asal luar

Happiness, dan Toge Produc on adalah beberapa

negeri dengan konten buatan mereka sendiri

studio developer asal Indonesia yang mampu

untuk pasar lokal Indonesia. Namun beberapa

bersaing dengan studio developer beranggaran
nggi dari negara lain.

tahun belakangan ini, perha an tersebut mulai

Berbagai developer video game di atas

bergeser kepada developer-developer lokal

dak begitu saja bertahan dan berkembang di

Indonesia.
Perkembangan industri video game di

Indonesia. Sebagai sebuah ins tusi media

Indonesia yang terus mengalami peningkatan

developer video game Indonesia berproses untuk

tentu menjadi magnet tersendiri bagi developer

dak hanya bertahan hidup namun juga

lokal untuk ikut terjun dalam industri ini.

menggerakkan roda industri video game di

Meskipun developer pertama di Indonesia

Indonesia. Dalam industri inilah terjadi berbagai

Matahari Studio sudah berdiri sejak tahun 1998,

proses tarik menarik kepen ngan, relasi kuasa

namun pertumbuhan developer lokal meningkat

dan berbagai proses manajemen perusahaan

cukup signiﬁkan baru sejak tahun 2006 dimana

dalam konteks ekonomi poli k media.

saat itu banyak peluang terbuka bagi developer
lokal melalui potensi pasar ﬂash game, video

Tinjauan Teori s

game yang dibuat untuk pla orm aplikasi mobile

Industri Video Game

maupun aplikasi online menggunakan program
Perkembangan industri video game ini

Macromedia Flash milik perusahaan Adobe
dak kurang dari 80

dak dilepaskan dari perkembangan teknologi

developer lokal yang sudah berkiprah di industri

yang mengiringinya. Dalam kaitan antara video

video game dan angka tersebut dipas kan akan

game dengan kehadiran teknologi, Esposito

Systems. Hingga 2012,
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dan interak f.

(2005) menekankan bahwa perkembangan
teknologi digital secara signiﬁkan mempengaruhi

Sejarah panjang mengenai industri video

desain, variasi serta pengalaman ak vitas

game dimulai pada tahun 1958. Tennis for Two

bermain sebuah video game. Teknologi tersebut

pertama dipresentasikan di Brookhaven Na onal

berupa piran

elektronik dengan kapabilitas

Laboratory, sebuah badan riset pemerintah

teknologi komputer dan digital maupun

Amerika. Video game pertama ini pada dasarnya

perangkat lunak berupa program yang kemudian

diciptakan untuk kepen ngan hiburan (Raessens

membentuk gameplay –

terminologi dalam

dan Goldstein, 2005). Setelah rilisnya Tennis for

konteks video game yang menjelaskan sebuah

Two pada tahun 1958 dan Spacewar pada tahun

cara spesiﬁk bagaimana pemain berinteraksi

1969, studio video game mulai bermunculan

dalam sebuah video game – maupun alur cerita

walaupun dalam skala yang kecil. Dari sinilah

dalam sebuah video game. Teknologi dalam video

industri video game mulai berkembang seiring

game didesain sedemikian rupa dak hanya untuk

perkembangan teknologi komutasi elektronik di

meningkatkan kualitas pengalaman bermain dari

atau komputer di awal dekade 1970an (Malliet

penggunanya namun juga meningkatkan

dan de Meyer, 2005).
Industri video game mulai menapaki ngkat

interak vitas antara pengguna dan perangkat

yang lebih nggi lagi ke ka video game konsol

video game itu sendiri maupun antar pengguna.
Perkembangan video game sebagai

mulai dipasarkan kepada masyarakat luas. Video

sebuah new media secara khusus dipengaruhi

game konsol merupakan inovasi dari bagaimana

oleh teknologi komunikasi yang berintegrasi

para pelaku industri ini ingin menjual langsung

dengan video game itu sendiri. Seper

produknya kepada konsumen, yang

halnya

dak

teknologi internet yang memungkinkan terjadinya

memungkinkan untuk arcade game. Arcade game

fenomena tren online gaming. Dalam online

dengan mesin yang sangat mahal hanya

gaming, para pemain dapat saling berinteraksi

memungkinkan untuk menjualnya pada pemilik

satu sama lain secara langsung dalam sebuah

tempat-tempat umum atau operator pusat

video game yang dimainkan melalui berbagai

permainan arcade. Dari situ, muncul ide untuk

macam pla orm, terminologi dalam konteks

melakukan bisnis langsung dengan konsumen dan

video game yang merujuk pada sebuah sistem

hanya dimungkinkan dengan perangkat teknologi

yang digunakan untuk bermain video game.

baru yang lebih kecil secara ukuran dan rela f

Video game

dak lagi hanya dapat dimainkan

lebih terjangkau untuk dimiliki oleh individu, yaitu

melalui perangkat khusus seper konsol maupun

video game konsol. Terbuk , video game konsol

personal computer (PC), namun saat ini dapat jua

mampu memperbesar skala industri video game

d i m a i n ka n j u ga d i p e ra n g kat- p e ra n g kat

pada umumnya dengan ngkat penjualan yang

komunikasi mobile seper smartphone, tablet PC,

nggi. Saat ini Sony, Nintendo dan Microso

pad, dan sebagainya. Komunikasi yang terjalin

merupakan ga perusahaan konsol terbesar yang

melalui video game pun menjadi bersifat langsung

masih terus bersaing dengan beragam inovasi
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baru (Novak, 2012). Ke ga perusahaan video

kualitas permainan yang lebih dengan ﬁtur online

game terbesar tersebut

dak hanya bersaing

dalam video game yang dimainkan. Melalui video

dalam perangkat keras namun juga dalam

game online, pemain dapat berinteraksi secara

penyediaan perangkat lunak yang berupa konten

langsung dengan pemain lainnya dalam dunia

video game.

maya.

Perangkat lunat atau yang lebih dikenal

Tren dalam industri video game yang sedang

dengan is lah so ware inilah yang dikembangkan

mengalami peningkatan adalah tren mobile

oleh berbagai developer di dunia. Dengan adanya

gaming. Prinsipnya hampir serupa dengan online

berbagai pla orm berjualan digital maka

gaming, namun dengan menggunakan pla orm

pertumbuhan developer video game juga

perangkat mobile seper smartphone, tablet PC,

mengiku nya. Pada kementerian Badan Ekonomi

dan sebagainya. Tentu saja tren ini didukung oleh

Krea f pada tahun 2018 sudah tercatat lebih dari

budaya mobile yang muncul pada era informasi,

100 studio game di Indonesia (Warta Ekonomi,

era dimana terdapat kedekatan manusia dengan

2020). Perkembangan dan pertumbuhan jumlah

teknologi komunikasi, terutama perangkat

developer video game yang cepat ini terjadi

komunikasi mobile. Fenomena ini tentunya

karena faktor produksi dan distribusi menjadi

menjadi pasar yang baru, dimana hampir semua

mudah. Pla orm pasar digital yang ada seper

orang memiliki perangkat komunikasi mobile,

Steam, Epic Store, Apple Store, Google Playstore,

namun

Playsta on Store, Microso Store dan Nintendo

komunikasi mobile tersebut gemar bermain video

eShop memudahkan distribusi dan memotong

game.

dak semua yang memiliki perangkat

biaya produksi ﬁsik.
Eksistensi Developer Game Independen

Dengan distribusi online, maka pintu atau

Indonesia

entry barrier bagi studio developer manapun
kepada pasar global semakin terbuka. Distribusi
online sangat cocok bagi perusahaan-perusahaan

Industri video game di Indonesia semakin

video game kecil, khususnya studio developer

menunjukkan perkembangan yang signiﬁkan.

yang berjalan secara independen, antara lain

Beberapa tahun belakangan ini industri video

karena biaya yang rela f jauh lebih murah

game Indonesia lebih merujuk kepada peran

dibandingkan dengan distribusi secara ﬁsik. Tidak

studio-studio developer independen di dalamnya.

perlu lagi mengeluarkan biaya untuk packaging

Perkembangan industri video game di Indonesia

dan pengiriman ke tempat-tempat tujuan.

yang terus mengalami peningkatan tentu menjadi

Pendapatan yang dapat diraih pun semakin lebih

pemicu bagi studio-studio developer Indonesia

banyak, karena

dak lagi mendapat kewajiban

untuk ikut ambil bagian dalam industri ini.

potongan sekian persen dari pendapatan untuk

Meskipun studio developer pertama di Indonesia

publisher. Sedangkan untuk ak vitas konsumsi,

Matahari Studio sudah berdiri sejak awal tahun

internet menawarkan pengalaman bermain dan

tahun 2000, namun pertumbuhan studio-studio
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developer lokal meningkat cukup signiﬁkan baru

Adapun Ekuator Games. Ekuator Games

sejak tahun 2006 (Bisnis Indonesia, 2014). Saat itu

dengan gamenya yang bertema klasik Role-

banyak peluang terbuka bagi developer lokal

Playing Game, Celes an Tales: Old North. Melalui

melalui potensi pasar ﬂash game.

c r o w d f u n d i n g , E ku ato r G a m e s b e r h a s i l

Pertumbuhan studio developer Indonesia

melampaui target 30,000$ NZD, hingga meraih

terus meningkat hal ini ditandai dengan berbagai

dana sebesar 60,630$ NZD (Kick Starter, 2017).

developer dengan model startup. Banyak

Game ini pun juga masuk ke dalam jalur distribusi

bermunculan badan-badan usaha kecil krea f di

Steam.

bidang IT, seper

studio developer, yang ingin

memasarkan karya-karya mereka ke pasar lokal

Developer Game Independen di Indonesia, Agate

maupun internasional. Hal ini disebabkan oleh

Studio, Creacle Studio, Digital Happiness

semakin terbukanya pintu menuju pasar
Agate Studio Bandung merupakan studio

internasional melalui berbagai macam sarana

pengembangan video game yang didirikan pada

distribusi secara online yang tersedia.
Di awal 2012 tercatat terdapat 80 game

tahun 2009 di kota Bandung. Agate Studio

developer yang berasal dari Indonesia dan

mengalami peningkatan signiﬁkan ap tahunnya

dipas kan akan terus bertambah ap tahunnya

dengan meraih berbagai macam prestasi baik itu

(Mevuk, 2017). Peningkatan industri video game

nasional maupun internasional. Berawal dari 15

dalam negeri dapat dilihat dari prestasi-prestasi

orang founder dan hingga kini mencapai

yang diraih oleh developer Indonesia di ngkat

kurang dari 70 orang karyawan yang dapat

internasional. Beberapa developer video game

mengerjakan lebih dari 20 proyek pengembangan

independen berhasil mengumpulkan dana secara

video game sekaligus secara paralel. Begitu

swadaya dan menjalankan proyek pembuatan

banyak prestasi diraih Agate Studio hingga

gamenya, dua diantaranya adalah Tinker Games

akhirnya menarik perusahaan video game global,

dan Ekuator Games. Tinker Game merupakan

Square Enix, untuk menjalin kerjasama dalam

developer video game independen yang berasal

perilisan Sengoku IXA di Indonesia.

dak

dari Bandung yang melalui gamenya yang

Hal tersebut terlihat dari bagaimana Agate

berjudul Pale Blue, berhasil meraih dana

Studio melebarkan jaringan studionya ke kota

crowdfunding sebesar 59,574$ dari target

Yogyakarta, dan pada 1 Januari 2012 mendirikan

48,000$ (Kick Starter, 2017). Pale Blue pun juga

Agate Jogja. Sudah dua tahun berjalan dengan

masuk ke dalam da ar game yang masuk ke salah

delapan orang anggota di dalamnya, sudah ada

satu jalur distribusi digital Steam, jalur distribusi

banyak judul video game yang dikembangkan dan

game digital internasional yang dimiliki oleh Valve.

dirilis oleh Agate Jogja, namun belum ada satupun

Valve merupakan sebuah perusahaan developer

yang benar-benar booming di pasaran. Meskipun

dan distribusi game internasional yang berpusat di

begitu, Agate Jogja dapat terus bertahan dan terus

Bellevue, Washington Amerika Serikat

mengembangkan usahanya dengan mengerjakan
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proyek-proyek kerjasama dengan perusahaan-

Sambung Kata, Badekan – Tebak Gambar

perusahaan besar. Agate Jogja menyediakan

Cerbonan, Ghost Acedemy, Kompilasi Game 17an,

servis atau layanan dalam pembuatan berbagai

Mbak Tin, dan Jigsaw Puzzle : Bundle Pack.

macam jenis video game yang sesuai dengan

Sedangkan Digital Happiness merupakan

permintaan dan kebutuhan klien. Perusahaan

developer game independen yang berasal dari

maupun brand yang sudah menjalin kerjasama

Bandung. Developer ini berhasil melakukan

dengan Agate Jogja sejauh ini adalah XL, BNI, CIMB

kampanye crowdfunding untuk salah produknya,

Niaga, Hydro Coco, dan juga Allianz. Agate Jogja

Dreadout. Dengan menetapkan target 25,000$

dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan

melalui crowdfunding, Digital Happiness berhasil

dari Agate Studio, namun kedua cabang ini

meraup 29,000$ (Indiegogo, 2017).

berjalan dengan manajemennya sendiri yang

sendiri merupakan game dengan tema horor yang

terpisah dan independen dari Agate Studio.

mengadopsi budaya-budaya lokal yang dapat

Yogyakarta dipilih karena memiliki banyak talent

dimainkan di PC (personal computer). Game ini

yang berkualitas dalam pengembangan video

telah masuk ke dalam jalur distribusi Steam dan

game serta dua kota ini memiliki ciri yang unik.

dalam dua bulan telah terjual hampir sebanyak

Dengan itu, Agate Jogja diproyeksikan menjadi

15,000 kopi, dengan meraih keuntungan hingga

studio developer yang dapat bersaing dalam

satu miliar rupiah (Kompas, 2014).

Dreadout

industri video game di Indonesia maupun
Metodologi Peneli an

internasional.

Pendekatan Peneli an

Creacle Studio berawal dari kelompok riset
yang didirikan oleh lima mahasiswa yakni Gathot
Fajar, Firdaus Ismail, Irkham Huda, Eko Nugraha

Dalam melihat fenomena yang terjadi

dan Rifauddin Tsalitsy. Kelimanya berasal dari satu

pada dasarnya ada beberapa metode yang dapat

jurusan yaitu Ilmu Komputer di Universitas Gajah

digunakan, akan tetapi dalam peneli an ini saya

Mada (UGM) Yogyakarta. Creacle yang berbasis di

akan menggunakan metodelogi kualita f dengan

Yogyakarta dan memiliki visi “ Bring local culture

pendekatan studi kasus. Metode ini saya anggap

content to the world using crea ve and digital

paling tepat dalam mengungkapkan fenomena

media ”. Creacle ini sudah bekerjasama dengan

mengenai bagaimana developer game

beberapa pihak seper

independen dapat bertahan dalam persaingan

Nokia, GamaTechno,

yang ketat dengan developer game lainnya.

Tiket.com, Melon, Mintsphere, Elasitas, agrakom,
dan lain-lain. Creacle pun membuat mobile game

Studi kasus adalah jenis peneli an yang

dan aplikasi yang telah didistribusikan ke toko-

memberikan gambaran detail mengenai latar

toko aplikasi terkemuka seper

Google Play,

belakang dan sifat suatu peris wa. Pokok

Windows Phone Store dan Nokia Store (sekarang

pertanyaan yang diajukan oleh saya adalah dalam

menjadi Opera Mobile Store). Beberapa aplikasi

bentuk “bagaimana” yang tentunya akan

dan game yang diproduksi oleh Creacle ialah,

mengarah kepada penggunaan strategi studi
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kasus. Selanjutnya K. Yin menjelaskan bahwa:
“Pertanyaan 'bagaimana' akan diarahkan kepada
serangkaian peris wa kontemporer, dimana
hanya memiliki sedikit peluang yang kecil sekali
atau bahkan dak memiliki peluang sama sekali
Gambar 1 Tabel Operasionaliasi Peneli an

untuk melakukan kontrol terhadap peris wa
tersebut” (Yin, 2004). Penjelasan Yin (2004) dapat

Pengumpulan Data

saya pahami bahwa metode studi kasus
merupakan yang paling tepat digunakan untuk

Yin (2004) menjelaskan bahwa buk atau data

memahami dan menuliskan fenomena tersebut
dak akan memiliki peluang

untuk keperluan studi kasus dapat berasal dari

dalam melakukan kontrol atas peris wa yang

enam sumber, yaitu, dokumentasi, rekaman arsip,

terjadi. Selain itu peris wa yang terjadi adalah

wawancara, observasi langsung, observasi

kekinian dan proses terjadinya juga sangat cepat

par sipasi, dan perangkat ﬁsik. Dari keenam

serta berulang.

sumber wajib diatas, peneli akan mencoba untuk

dikarenakan saya

Penelitan dengan mengambil metode

memaksimalkan penggunaan keenam hal

studi kasus dapat dibedakan menjadi ga jenis,

tersebut secara maksimal dan op mal, namun

yaitu, eksplanatoris, eksploisi dan deskrip f.

ada 3 hal yang akan diutamakan dalam mencari

Peneli an ini akan lebih condong kepada sebuah

dan mengumpulkan data. Ke ga hal ini dianggap

p e n e l i a n ya n g b e rs i fa t d e s k r i p f d a n

paling relevan sebagai teknik pengumpulan data

eksplanatoris, sehingga saya akan mencoba

u ta m a d a n m e n j a d i ka n l a i n nya s e b a ga i

mengekspolrasi faktor-faktor yang menjadi

pendukung. Ke ga hal tersebut adalah:

bagian dari pers wa yang terjadi dan
a.

menggambarkannya melalui tulisan.

Studi pustaka dan dokumentasi
Mencari data dan informasi yang

terdokumentasi dalam bentuk teks baik

Operasionalisasi Peneli an

gambar maupun tulisan. Hal ini akan
Pada tahap awal akan dilakukan pemilahan,

digunakan sebagai acuan peneli an ini.

pemetaan dan pengumpulan data. Data-data ini

Referensi juga diharapkan dapat diperoleh

kemudian dibagi kepada instrumen analisis yang

melalui buku, dokumen dan jurnal terkait.

telah disebutkan di atas untuk mempermudah

Sedangkan data yang digunakan sebagai

dan memperjelas letak se ap data dalam

pelengkap data utama diperoleh dari data

fungsinya. Proses operasionalisasi peneli an ini

perusahaan dan lain sebagainya. In nya semua

dapat dilihat dari tabel berikut,

data yang ada pada akhirnya akan diolah dan
saling melengkapi untuk menjawab
permasalahan peneli an.
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b.

ekonomi poli k yang digunakan khususnya ialah

Wa wa n c a ra tata p m u ka ya n g

perspek f ekonomi poli k komunikasi yang

mendalam
Wawancara ini bertujuan untuk

dikembangkan oleh Vincent Mosco (2009),

memperoleh data-data langsung melalui

dengan meni k beratkan kepada konsep pintu

pertanyaan-pertanyaan yang akan peneli

masuk ekonomi poli k komunikasi yaitu

ajukan. Wawancara akan dilakukan dengan

komodﬁkasi, spasialisasi, dan strukturasi.
Dalam bagian komodiﬁkasi, peneli

pihak-pihak terkait yang mempunyai informasi
mengenai data peneli an. Keuntungan dari

akan melihat bagaimana proses produksi konten

wawancara tatap muka ialah bahwa peneli

di dalam developer video game dan bagaimana

dapat mengetahui respon langsung dari

developer video game tersebut mendapatkan

sumber dan mengajukan pertanyaan-

keuntungan. Dalam bagian spasialisasi, peneli

pertanyaan balasan ke ka merasa kurang puas

akan melihat usaha apa saja yang telah dilakukan

dengan jawaban sumber. Wawancara ini akan

oleh developer video game untuk

dilakukan dengan informan utama dan

mengembangkan perusahaanya. Dan pada bagian

informan pendukung guna mendapatkan data

ke ga, peneli

yang komprehensif.

developer tersebut dengan developer lain dan

akan melihat bagaimana relasi

dengan pemerintah. Analisis kemudian akan
c.

Observasi lapangan

dituangkan dalam bentuk kualita f dan deskrip f

Dilakukan untuk mengetahui keadaan

untuk menjelaskan bagaimana karakteris k

sebenarnya di lapangan, dalam hal ini berar

developer video game di Indonesia, khususnya

mengadakan pengamatan langsung pada

Agate Studio, Creacle Studio dan Digital

developer video game di Noobzilla dan GITS

Happiness.

serta turut berpar sipasi dalam kegiatan
Pembahasan

komunitas di JDV. Obser vasi ini akan
memberikan keuntungan berupa pengamatan

1. Komodiﬁkasi

terhadap objek beserta lingkungannya secara

Memasuki pintu pertama dalam

riil. Sehingga apapun yang terjadi berkenaan

memahami ekonomi poli k Mosco (2009) adalah

dengan fenomena peneli an sudah

komodiﬁkasi. Komodiﬁkasi komunikasi / media

seharusnya dapat dilihat.
Peneli

adalah bagaimana pesan dijadikan sebuah produk
yang memiliki nilai jual. Hal tersebut dapat terjadi

kemudian akan melakukan

dalam se ap elemen dari industri komunikassi /

crosscheck atas data yang diperoleh dari informan

media / pesan. Produksi pesan dan krea f,

utama dan informan pendukung. Selanjutnya

distribusi, eksebisi konsumsi bahkan sampai

peneli akan melihat bagaimana developer video

kepada audiensnya. Bahkan dalam tahap yang

game mengembangkan bisnisnya dalam

lebih jauh pesan juga dapat dikomodiﬁkasi dalam

perspek f ekonomi poli k komunikasi. Perspek f
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bentuk lain yang tetap memiliki nilai jual seper

populer di kota Cirebon, misalnya ada pertanyaan

merchandise atau produk sejenis terpisah. Dalam

yang terkait dengan salah satu tembang daerah

tulisan ini komodiﬁkasi akan di

k beratkan

populer di Cirebon. dan kata-kata yang memandu

kepada video game (sebagai sebuah produk

di dalam game tersebut, misalnya “Bener Pisan”,

komunikasi) yang dibentuk sedemikian rupa

dan “mangga ke k jawabane”. Hal ini didukung

sehingga memiliki nilai jual.

dengan interface background ba k khas cirebon

Sebagai organisasi independen, Studio

“mega mendung ”. Mega Mendung sendiri

Agate, Digital Happiness dan Creacle Studio

merupakan karya seni ba k yang iden k dan

memiliki kebijakan-kebijakannya sendiri dalam

bahkan menjadi ikon ba k daerah Cirebon dan

menentukan langkah organisasinya.

daerah Indonesia lainnya. Mo f ba k ini

Dengan

didorong dan didukung oleh perkembangan

mempunyai kekhasan yang

dak ditemui di

teknologi dan persaingan usaha saat ini,

daerah penghasil ba k lain. Bahkan karena hanya

perusahaan itu selalu harus menyesuaikan dan

ada di Cirebon dan merupakan masterpiece,

berkembang untuk dapat eksis. Beragam cara pun

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata akan

dilakukan oleh se ap perusahaan tersebut.

menda arkan mo f megamendung ke UNESCO

1.a. Komodiﬁkasi konten

untuk mendapatkan pengakuan sebagai salah
satu warisan dunia.

Di dalam beberapa game juga melakukan
komodiﬁkasi dari budaya-budaya lokal. Misalnya

Mo f megamendung sebagai mo f dasar

Creacle Studio di dalam konten game yang

ba k sudah dikenal luas sampai ke manca negara.

berjudul Badekan Cirebon. Game ini

Sebagai buk ketenarannya, mo f megamendung

menggunakan bahasa daerah Cirebon untuk

pernah dijadikan halaman sampul sebuah buku

dapat menyasar pengguna yang menggunakan

ba k terbitan luar negeri yang berjudul Ba k

bahasa tersebut.

Design, karya seorang berkebangsaan Belanda
bernama Pepin van Roojen. Kekhasan mo f
megamendung

dak saja pada mo fnya yang

berupa gambar menyerupai awan dengan warnawarna tegas, tetapi juga nilai-nilai ﬁlosoﬁ yang
terkandung di dalam mo fnya. Hal ini berkaitan
erat dengan sejarah lahirnya ba k secara

Gambar 1.1 game Badekan Cirebon dan mo f

keseluruhan di Cirebon.

ba k mega mendung

Hal yang sama dilakukan juga oleh Digital
Misalnya di dalam game tersebut kata-

Happiness. Digital Happiness dalam

kata yang memandu di dalam game tersebut

emgembangkan DreadOut, mengaku terinspirasi

menggunakan bahasa khas Cirebon, misalnya

dari folklore dan cerita-cerita supranatural di

“Bener Pisan”, dan “mangga ke k jawabane. Hal

Indonesia. Karakter-karakter hantu yang diangkat

yang ditanyakan pun seputar dengan apa yang

ke dalam game Dreadout itu dinamakan
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Indonesian Ghost Legend. Di dalam Dreadout
se daknya mereka mengadopsi empat karakter
yang berasal dari folklore di Indonesia, dimana
keempat karakter ini pun menjadi bagian dalam
iklan dari game Dreadout. Empat karakter itu

Gambar 1.2 karakter 'Kun lanak' dan 'pocong' di

diantaranya, Kun lanak, Palasik, Pocong, dan

dalam game Dreadout

Ma anak.

Dalam jurnal ini peneli

akan
Karakter kedua ialah Pocong. Pocong

membatasi kepada dua karakter yaitu kun lanak

adalah sejenis hantu yang berwujud guling. Di

dan Pocong.
Dalam penjelasan yang pertama, yaitu

Indonesia, hantu semacam ini dikenal pula

Kun lanak, karakter ini diadopsi dari cerita hantu

sebagai hantu bungkus. Penggambaran pocong

khas Indonesia, kun lanak. Kun lanak (bahasa

bervariasi. Dikatakan, pocong memiliki wajah

Melayu: Pon anak atau Pun anak, atau sering

berwarnah hijau dengan mata yang kosong.

disingkat kun ) adalah hantu yang dipercaya

Penggambaran lain menyatakan, pocong

berasal dari perempuan hamil yang meninggal

berwajah "rata" dan memiliki lubang mata

dunia atau wanita yang meninggal karena

berongga atau tertutup kapas dengan wajah pu h

melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir.

pucat. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini

Nama "pun anak" merupakan singkatan dari

beranggapan, pocong merupakan bentuk

"perempuan ma

beranak". Mitos ini mirip

"protes" dari si ma yang terlupa dibuka ikatan

dengan mitos hantu langsuir yang dikenal di Asia

kafannya sebelum kuburnya ditutup. Meskipun di

Tenggara, terutama di nusantara Indonesia. Mitos

ﬁlm-ﬁlm pocong sering digambarkan bergerak

hantu kun lanak sejak dahulu juga telah menjadi

melompat-lompat, mitos tentang pocong malah

mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh

menyatakan pocong bergerak melayang-layang.

imigran-imigran dari Indonesia (Wikanja , 2010).

Hal ini bisa dimaklumi, sebab di ﬁlm-ﬁlm pemeran

Menurut cerita rakyat, Kun lanak ini terkait

pocong dak bisa menggerakkan kakinya sehingga

dengan sejarah penamaan salah satu kota di

berjalannya harus melompat-lompat. Keadaan ini

Indonesia, yaitu Pon anak. Pon anak mendapat

pula yang menimbulkan suatu pernyataan yang

namanya karena konon Abdurrahman Alkadrie,

biasa dipakai untuk membedakan pocong asli dan

pendiri Kesultanan Pon anak, diganggu hantu ini

pocong palsu di masyarakat (Suyono, 2007).

ke ka akan menentukan tempat pendirian istana.

Kepercayaan akan adanya hantu pocong hanya

Hal ini menandakan bahwa sebenarnya asli ini

berkembang di Indonesia, terutama di Jawa dan

merupakan hantu yang berasal dari cerita rakyat

S u m ate ra . Wa l a u p u n p e n g ga m b a ra n nya

dari Indonesia.

mengiku tradisi muslim, umat beragama lain pun
ternyata dapat mengakui eksistensi hantu ini.
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game lainnya. Di dalam permainan ini, game

b. Komodiﬁkasi Audiens

menyediakan kolom pertanyaan untuk diisi oleh
Dengan terintegrasinya game-game yang

pemain. Pemain dalam hal ini secara dak sadar

diproduksi oleh Creacle dan Agate Studio dengan

turut berpar sipasi dalam daur hidup game ini.

Google Ad, secara

dak langsung game-game

Konten di dalam game, yang berupa pertanyaan,

yang mereka produksi melakukan komodiﬁkasi

di peroleh dari user dan dijual kembali kepada

audiens. Melalui Google Ad, perusahaan ini

user.

mengawasi perilaku dan ndakan se ap usernya,
dan menjual itu sebagai produk kepada pengiklan.
Proses dimana data informasi dari user di
kumpulkan dan digunakan untuk kepen ngan
r i s et m a r ke n g d a n p e r i ka l a n a n , ta n p a
sepengatahuan dari user/pemain itu sendiri.
Dengan asumsi ini maka sebenarnya user/pemain
Gambar 1.3 Game 'Kuis Tegar’

pun dijadikan produk yang ditawarkan dan dijual.
Hal ini sebenarnya serupa dengan model
monetasi konvensional di radio dan televisi.

Hal ini menunjukkan adanya bentuk dari

Audiens dari televisi di indonesia misalnya, dak

komodiﬁkasi audiens. Pemain yang mengirimkan

ditarik biaya dari menonton tayangan televisi.

pertanyaan dalam game, secara

Televisi dan radio dak menarik biaya dari proses

dikomodiﬁkasi oleh Agate Studio Jogja. Pemain

produksi produk atau jasa kepada audiens, tetapi

dak diberi upah akan pertanyaan yang

televisi dan radio menjual audiens kepada

diciptakan, dan Studio Agate akan terus menjual

pengiklan. Hal ini kemudian yang menciptakan

game tersebut. Studio Agate diuntungkan dengan

konsep mengenai pihak ke ga dalam pasar (third-

dak perlu membayar pertanyaan (yang dijadikan

party market). Smythe melihat ini sebagai bentuk

bagian dari konten) dan kerja yang dilakukan dari

audience commodity, karena di dalam proses ini

para pemain dalam mencari dan mengirimkan

kekuatan audiens dijadikan sebuah nilai dan

pertanyaan.

dak sadar

komoditas yang di produksi, diperjual belikan,

Selain Mosco, Smythe (1981) juga

serta dikonsumsi. Proses ini membutuhkan proses

menjelaskan bahwa dalam ekonomi poli k

kerja (work) dari para audiens, sehingga

ko m u n i ka s i / m e d i a a u d i e n s s e ka l i p u n

memunculkan konsep "labor power".

mempunyai nilai jual yang nggi dalam meraup

Salah satu contoh lain ialah di dalam

keuntungan melalui pengiklan. Hal ini banyak

Game nya yang berjudul Kuis Tegar, atau Kuis

digunakan oleh developer video game yang

Tebakan Garing, dimana Studio Agate Jogja

banyak menawarkan aplikasi gra s di berbagai

mengembangkan sistem permainan yang belum

perangkat gawai digital masyarakat moderen.

pernah dilakukan oleh studio pengembang video

Fenomena ini persis cara beriklan pada media
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konvensional dan logika ini digunakan developer

Diantaranya Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta.

dalam memone sasi berbagai

Hal ini dikembangkan terus menerus sehingga

konten video

se ap jaringan tersebut memiliki kemampuan

game dak berbayar.

untuk “eksis”. Pada awal berdirinya, Agate Studio
merasa membutuhkan untuk menciptakan

2. Spasialisasi
Spasialisasi merupakan usaha industri

beberapa cabang yang dapar mendukung,

dalam melakukan ekspansi pasar dan ekspansi

memperkuat dan memperluas usahanya.

proﬁt. Sebuah perusahaan (konteks komunikasi

Sehingga kemudian Agate Studio memperluas

misalnya media)

usaha dengan mendirikan Agate Simfonia, Agate

dak lagi mempunyai tujuan

Academy, Agate Jogja, Agate Level Up.

dalam orientasi perluasan kepen ngan publik
namun lebih kepada perluasan kepen ngan pasar
/ proﬁt. Mosco (2009) menyebut spasialisasi
sebagai usaha media untuk mengatasi ruang dan
waktu. Perluasan yang dimungkinkan dilakukan

Gambar 1.4 Logo dari cabang-cabang Agate

oleh sebuah industri dak hanya berada dalam

Studio

batasan yang haraﬁah akan tetapi melakukan
usaha-usaha baru dalam mendukung perluasan
produk in nya misalnya pembuatan merchandise

Agate Simfonia merupakan studio yang

dari video game tertentu. Selain itu perluasan

dikembangkan oleh Agate studio yang fokus pada

usaha dalam menembus budaya dan sosial

bidang produksi musik digital dan efe-efek suara di

dilakukan juga misalnya dengan akuisisi

dalam video game Beberapa produknya

perusahaan lokal dan sebagainya. Ada sebuah

digunakan pada video game Valthirian Arc dan

fo r m u l a s i s e d e r h a n a d a l a m m e m a h a m i

Celes an Tales: Old North, video game yang

spasialisasi adalah bahwa spasialisasi merupakan

diproduksi oleh Ekuator Games. Divisi lain yang

proses untuk mengatasi halangan ruang dan

dikembangkan oleh Agate Studio ialah Agate

waktu di dalam kehidupan sosia”. Walaupun

Academy. Agate Academy adalah divisi dari Agate

hanya dalam sebuah penger an singkat tersebut

Studio yang ditujukan untuk membagikan

akan tetapi ar

sebenarnya sangat luas.

pengetahuan di bidang Game Development.

Spasialisasi juga kadang diar kan sebagai

Bentuk dari Agate Academy ini ialah blog yang

“perubahan bentuk konsentrasi kepemilikan di

memberikan informasi mengenai pengetahuan

dalam organisasi”.

produksi konten video game. Berangkat dari
keyakinan Agate Studio bahwa ada “gap”
pengetahuan antara industri, akademisi, dan para

2.a. Agate Studio
Sebagai sebuah perusahaan yang dapat

talent. Melalui Agate Academy ini Agate Studio

eksis, Agate Studio memiliki jaringan produksi dan

bertujuan membantu mengatasi problem itu

distribusi di beberapa kota di pulau Jawa.

dengan membagikan berbagai pengetahuan
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tentang game development dalam bentuk

spasialisasi yang dilakukan oleh Agate Studio.

newsle er bulanan dan event ru n Talent

Spasialiasi dari Creacle dilakukan di dunia maya.

Development Saturday. Talent Development

Video game yang dikembangkan oleh Creacle

Saturday adalah event knowledge sharing publik

Studio dikembangkan pada Pla orm Ios, Android,

yang diadakan oleh Agate Studio di Bandung

Windows phone. Pada se ap pla orm ini memiliki

Digital Valley se ap bulan. Dengan format seper

jaringan distribusi yang berbeda-beda. Pada

developer conference, se ap bulan Agate Studio

Plaform Ios maka, distribusi akan melalui appstore

mengadakan berbagai sesi presentasi dengan

milik Apple, pada android distribusi video game

topik seputar industri game.

akan disebarkan melalui Google Playstore, dan
Windows akan didistribusikan melalui Windows

Agate Studio pun mendirikan kantor

Market.

cabang di Yogyakarta. Kantor cabang ini
dinamakan Agate Jogja. Alasan didirikannya

3. Strukturasi

cabang di Yogyakarta, karena kota Yogyakarta
dinilai memiliki potensi yang dibutuhkan untuk
megembangkan sebuah video game. Salah satu

Pintu ke ga dalam analisis ini ialah

potensi yang dinilai ialah sumber daya manusia.

strukturasi yang merupakan proses penciptaan

Yogyakarta memiliki se daknya ratusan

struktur oleh agen (manusia), di saat yang

perguruan nggi dan dikenal sebagai kota pelajar.

bersamaan agen tersebut juga menjadi medium

Dengan per mbangan tersebut Studio Agate Jogja

d a r i p ro s e s p e n c i p t a a n . M o s c o ( 2 0 0 9 )

melakukan ekspansi perluasan jaringan produksi

mengatakan bahwa hasil akhir strukturasi berupa

ke Yogyakarta. Bentuk perluasan jaringan

tatanan hubungan sosial dan proses kekuasaan

distribusi dilakukan studio Agate dengan

yang terorganisasi di antara unsur-unsur kelas,

membuka kantor cabang di Jakarta, yang

gender dan gerakan sosial. Berangkat dari

dinamakan sebagai Agate Level Up. Agate Level Up

pemisahan dalam kajian kekuasaan, analisis

merupakan kantor yang mengurus departemen

strukturasi berlangsung pada dua ngkatan, yaitu

sales dan marke ng yang berpusat di Jakarta.

makro dan mikro. Analisis makro berkaitan

Fungsi dari Agate Level Up ialah mengiklankan

dengan data struktural seper

jasa pembuatan video game yang nan nya akan

perusahaan dan struktur organisasi, sementara

dikerjakan oleh kantor cabang pengembangan di

analisis mikro lebih kepada aspek keagenan.

Bandung atau Yogyakarta.

Strukturasi sebagai pintu masuk terakhir dalam

pemasukan

memahami ekonomi poli k Mosco (2009)
diprak kan dalam kasus developer game

2.b. Creacle Studio
Spasialisasi juga dilakukan oleh Creacle

independen sebagai agen yang melakukan

Studio dengan mengembangkan video game pada

negosiasi-negosiasi organisasi tersebut dengan

ga pla orm yang berbeda. Spasialisasi yang

state, distributor dan masyarakat dalam
memperkenalkan video game.

dilakukan oleh Creacle berbeda dengan
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Agate Studio secara memiliki cabang yang

dan Ube (Agate Jogja) merupakan anggota ak f

bernama Agate Academy. Agate Academy adalah

dalam komunitas Gamelan (komunitas video

divisi dari Agate Studio yang ditujukan untuk

game independen). Komunitas ini mengadakan

membagikan pengetahuan di bidang Game

seminar mingguan yang diadakan pada se ap hari

Development. Bentuk dari Agate Academy ini

kamis di Jogja Digital Valley. Permasalahan yang

ialah blog yang memberikan informasi mengenai

sering dibahas dalam pertemuan ini terkait

pengetahuan tentang pengembangan game.

dengan proses pembuatan video game. Gathot

Berangkat dari keyakinan Agate Studio bahwa ada

dan Ube, ak f menjadi pani a dan menjadi

“gap” pengetahuan antara industri, akademisi,

pengisi dari acara tersebut. Kedua manajer ini

dan para talent. Melalui Agate Academy ini Agate

sepakat untuk memperkuat basis komunitas

Studio bertujuan membantu mengatasi problem

developer video game, agar nan nya developer

itu dengan membagikan berbagai pengetahuan

video game independen semakin berkembang.

tentang game development dalam bentuk

mereka berdua dak menilai hal ini sebagai usaha

newsle er bulanan dan event ru n Talent

yang menambah persaingan, namun merupakan

Development Saturday. Talent Development

usaha dalam membuat budaya video game

Saturday adalah event knowledge sharing publik

semakin dikenal di masyarakat. Asumsinya,

yang diadakan oleh Agate Studio di Bandung

dengan semakin banyaknya developer game

Digital Valley se ap bulan. Dengan format seper

independen yang muncul, harapannya maka

developer conference, se ap bulan Agate Studio

video game kemudian akan semakin dikenal oleh

mengadakan berbagai sesi presentasi dengan

masyarakat. dan dengan semakin dikenal maka

topik seputar industri game.

hal ini kemudian akan menjadikan industri video
game semakin diperha kan perkembangannya,
baik oleh masyarakat maupun pemerintah.
Hal yang berbeda dilakukan oleh Imron
dari Digital Happiness. Walau dak seak f Gathot
dan Ube, Imron beberapa kali terlibat dalam acara
komunitas. Dalam acara itu Imron biasanya
menjadi narasumber untuk kalangan developer
game independen. Salah satu pesan yang selalu
menjadi penekanan Digital Happiness adalah
jangan menjadikan maraknya pembajakan
sebagai alasan untuk

Gambar 1. 5 Logo dari Program Talent

dak berkarya. Pesan ini

digunakan untuk memberikan mo vasi dan

Development Saturday

meningkatkan jumlah karya yang bagus untuk
memutar roda perekonomian dalam industri

Hal yang serupa dilakukan oleh Agate

game independen Indonesia.

Jogja dan Creacle di Yogyakarta. Gathot (Creacle)
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Digital Happiness sering menghindari

krea vitas dan produk vitas. Sehingga mereka

berpar sipasi dalam acara komunitas. Hal ini

dak mentargetkan pada pengembangan

dilakukan karena mereka memberikan

komunitas developer seper yang dilakukan Agate

kesempatan kepada developer game independen

dan Creacle.

lainnya untuk berkembang secara bisnis. Digital
Kesimpulan

Happiness merasa bahwa developer lokal yang
masih berusaha berkembang harus diberikan
“panggung” untuk mempresentasikan karyanya.

Dalam peneli an ini dapat diilihat

Sehingga industri video game independen

bagaimana proses komodiﬁkasi dan spasialisasi

Indonesia bisa saling mendukung dan tumbuh

yang dilakukan oleh Agate Studio dan Creacle

bersama.

Studio dalam mempertahankan eksistensinya.

Agate, Creacle dan Digital Happiness

Agate Studio yang mengembangkan video game

memiliki pendekatan berbeda dalam

“Tegarr” yang menuntut par sipasi yang lebih

negosiasinya dengan developer game independen

dari pemainnya dengan menyediakan kolom

lainnya. Agate dan Creacle memilih untuk

pertanyaan yang dapat diisi oleh pemain dan

menciptakan komunitas developer game

dijawab oleh pemain lainnya. Hal ini yang dikenal

independen dengan tujuan memperkenalkan

sebagai bentuk komodiﬁkasi audiens. Agate

video game ke masyarakat. Karena mereka

studio membuka cabang pemasaran dan produksi

mempunyai anggapan bahwa video game belum

di dua kota besar di Indonesia. Cabang

populer di tengah masyarakat Indonesia dan hal

pengembangan di Yogyakarta dan cabang sales

itu menjadikan industri video game independen

marke ng di Jakarta. Hal ini termasuk dalam

Indonesia ini dak didukung oeleh masyarakat di

praktek spasialiasi, dimana ada upaya dari Agate

negaranya sendiri. Mere berharap nan nya video

untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu. Hal

game akan semakin dikenal dan indutrinya akan

yang serupa namun berbeda bentuknya pun

semakin didukug baik pemerintah dan

dilakukan oleh Creacle Studio dengan

masyarakat. Mereka berniat untuk membentuk

mendistribusikan video game-nya pada

struktur yang mengokohkan kedudukan video

pla orm yang berbeda, yaitu Android, Ios dan

game di tengah masyarakat Indonesia. Merasa

Windows. Dengan membuka ga kanal distribusi

perlu untuk membentuk ekosistem yang

yang berbeda, maka Creacle pun dapat dikatakan

mendukung kegiatan mereka dalam berdagang.

melakukan praktek spasialisasi.

ga

Digital Happiness memiliki pandangan

Hal yang lain dilakukan oleh Agate dan

yang sedikit berbeda. Karena Digital Happiness

Creacle adalah dengan turut andil dalam

sudah memproduksi konten yang bisa diakses

komunitas game digital lokal. Kedua oraganisasi

oleh pasar internasional, mereka memilih untuk

berharap dengan memajukan komunitas lokal,

memberikan kesempatan pada developer

maka video game akan semakin dikenal oleh

independen Indonesia lainnya untuk unjuk

masyarakat lokal. Dengan semakin dikenal, maka
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menjual produknya secara global.

industri video game lokal dak akan dipandang
dak akan

Bagi mereka hal ini mengubah iklim

ragu untuk membeli produk mereka. Selain itu ada

persaingan di antara developer game. baik

harapan industri video game Indonesia akan

indpenden maupun major. Agate, Creacle dan

diperha kan oleh pemerintah dan dilihat sebagai

Digital Happiness menyadari posisi mereka

industri yang layak untuk dipromosikan.

sebagai developer game independen dan dak

sebelah mata dan masyarakat lokal

dak

memiliki niat untuk bersaing dengan developer

menilai bahwa telah tejadi persaingan ketat

game major. Mereka menyasar pasarnya sendiri,

diantara mereka sendiri dan dengan industri video

yang spesiﬁk. Creacle dengan menaruh target

game major. Agate misalnya melihat bahwa

pada konsumen lokal, Agate dengan menyasar

developer game major selalu diajak dan

pada pengguna smartphone, sedangkan Digital

berpar sipasi dalam mengembangkan komunitas

Happiness dengan menciptakan video game

lokal. Dalam beberapa acara Gamelo (developer

horror lokal yang

game internasional) turut membuka stand dan

menyadari targetnya dan kanal distribusi yang

mengadakan acara “tour” bagi developer game

online dan sangat beragam, mereka menyadari

independen ke dalam perusahaannya. Hal ini

bawah developer game major bukanlah saingan

dapat terjadi atas negosiasi antara penggerak

usaha bagi mereka. Sama halnya ke ka Agate

komunitas developer game independen (Agate

Jogja menanggapi tentang kehadiran video game

dan Creacle) dengan Gamelo . Bagi developer

major terhadap bisnis mereka. Agate Jogja menilai

game independen, hal itu merupakan sesuatu

bahwa developer game major bukanlah ancaman.

yang memberi insight.

Developer game major diikutsertakan masuk ke

Industri video game independen

dak mainstream. Dengan

Dalam era digital imarketplace saat ini

dalam komunitas dan diajak untuk saling berbagi

Agate, Creacle dan Digital Happiness dak hanya

informasi dan pengetahuan mengenai dunia

membuat produk konten video game untuk

pengembangan dan industri video game.

konsumen lokal, akan tetapi juga berusaha

Kehadiran teknologi dan internet

menembus pasar internasional. Kehadiran digital

membawa perkembangan yang besar bagi dunia

marketplaace yang mendukung seper

Steam,

industri video game di Indonesia. Ratusan

google playstore, windows store, appstore, dan

developer game independen berdiri dan

situs-situs crowdfunding, mendorong mereka

berkembang di berbagai penjuru di Indonesia,

untuk dapat hidup dak hanya berbasis lokal. Para

dimana fenomena ini sendiri

developer game independen ini dapat mencari

belahan dunia lainnya. Hal ini tentu perlu menjadi

sun kan dana investasi melalui situs-situs

perha an bersama, bahwa sebenarnya ada

crowdfunding, seper indiegogo atau kickstarter

komoditas yang potensial yang dapat digali dari

yang investornya dapat berasal dari belahan dunia

masyarakat. Hal ini tentu bisa saja kemudian

mana saja. Sama halnya dengan kanal distribusi

menjadi salah satu jalan dalam memajukan

yang tersedia, dimana se ap kanal tersebut

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
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ABSTRAK

This ar cle addresses the psychological aspect of the need for comfort and freedom of self expression amomg
KPop fans, which actualized through anonym account on twi er. KPop is one of the so-called interest which
has some ac vi es that always being compared to fana sm and s ll can't be accepted freely to general
public. As part of the minori es, KPop fans are seeking for a place that could give them freedom for presen ng
their iden tes as fans who are ac vely par cipa ng in KPop fandom ac vi es, and that place is none other
than using pseudonym account on Twi er.
A survey of 400 respondents who are using KPop anonym account on Twi er showed that privacy is the
reason for 300 respondents to use anonymous accounts. The results of the mean test on the ﬁve dimensions of
online persona variables are nickname (3.59), trust (3.78), online iden ﬁca on (3.44), grandiosity (3.09), and
self-esteem (2.97). The results of the mean test on the group dynamics variable dimensions are connec on
(3.37), suppor ve interac on (3.07), aﬀec ve (4.05), and cogni ve (4.16). Seeking for a privacy and
entertainment as a form of sepera ng themselves from face-to-face environment could give KPop fans to
interact more about their KPop interests or even talking about their private lives through virtual
environments, which is Twi er.
Through interac ons by using pseudonym, there are mes when KPop fans are not just talking about their
KPop interests, but also showing their iden es and also their private lives as a phase when they're
interac ng with other KPop fans. Therefore, these could lead to an enchancement where solidarity are felt
within KPop fandom in Twi er, and this could also give each KPop fans the feeling of being accepted and
feeling lucky when they couldn't present themselves freely in a real life before and here they become more
open and happy on this Twi er environment.
Keyword: anonymity, kpop, privacy, new media psychology, social media, Twi er
Pendahuluan

Munculnya internet memberikan dampak

dalam Williams, 2006, hal.21-23). Ini dapat

kepada manusia dalam menghabiskan waktunya

membuat seseorang mulai hidup di realita buatan

di dunia virtual. Di sini, para individu akan

yang memberikan lebih sedikit tempat untuk

menghabiskan waktu sendiri dengan teknologi

memiliki pengalaman tatap muka dengan orang

dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka

lain dan bertemu seseorang secara langsung

dalam jejaring. Dunia virtual menjadi sebuah

menjadi lebih canggung daripada berkomunikasi

wadah sosial di mana iden tas sosial dan personal

melalui videophone (Van Dijk, 2006, hal.206-207).

terbentuk dan perspek f ini menjadikan keinginan

Dalam dunia virtual, media sosial menjadi

individu dalam berkomunikasi terbagi oleh dunia

tempat di mana para pengguna berpar sipasi dan

nyata dan virtual (Gackenbach, 2007, hal.72; Stahl

saling berkomunikasi tanpa batasan waktu dan
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tempat, dan Twi er menjadi salah satu media

lebih sedikit kemungkinan untuk merasakan

sosial yang mengizinkan para penggunanya

sanksi sosial (Ma dkk, 2017, hal.1782). Anonimitas

menggunakan iden tas pseudonim, di mana

ini kemudian memberikan efek yang disebut Suler

iden tas yang dibuat

dak mengharuskan

sebagai 'online disinhibi on', di mana seseorang

penggunanya menghubungkan dengan informasi

dapat ber ndak berbeda di dunia virtual daripada

pribadi sehingga banyak pengguna Twi er dak

komunikasi tatap muka. Online disinhibi on eﬀect

menyediakan dan memberikan opsi penggunanya

dapat memperkecil kekangan sosial dan

untuk menggunakan informasi dari nama asli,

memberikan kesempatan seseorang untuk

biodata, hingga foto proﬁl pada saat menciptakan

berbicara secara bebas ke ka berada di dunia

akun. Iden tas pseudonim dalam Twi er ini

virtual yang kemudian memberikan rasa

kemudian menjadi wadah seseorang untuk

kedekatan para individu ke ka. Bagi Joinson,

mencurahkan isi ha nya dan menjadikannya

disinhibi on eﬀect ini dikarakteris kan sebagai

sebagai ruang privasi yang menjaga informasi

menurunnya

pribadinya dari dunia nyata.

presentasi diri dan penghakiman dari orang

ngkat kegelisahan terhadap

Internet menyediakan lingkungan anonim

sekitar di lingkungan tatap muka (Gackenbach,

yang memungkinkan seseorang untuk berperilaku

2007, hal. 92; Lee, dkk., 2014, hal.2-3; A rill &

sesuai dengan diri mereka yang sebenarnya (true

Fullwood, 2016, hal.169).

self) karena berkurangnya rasa takut akan

Seseorang dapat menggunakan anonimitas

ke daksetujuan dari orang lain di dunia nyata (Hu

untuk menjadi seseorang yang berbeda di dunia

dkk., 2017 dalam Hu dkk, 2020, hal. 214). Mereka

virtual tanpa takut teriden ﬁkasi dan secara

ingin merasa lebih nyaman dalam berinteraksi

nega f dihakimi oleh mereka yang sudah dikenal

dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan

di dunia nyata. Mereka memilih untuk menjadi

yang sama dan terbebas dari tekanan sosial yang

anonim melipu berpura-pura menjadi orang lain

menghambat mereka melakukan apa yang

atau memiliki iden tas ﬁksional, yang kemudian

sebenarnya diinginkan. Tekanan sosial tersebut

disebut sebagai pseudonimitas. Anonimitas

bisa saja dari kerabat di dunia nyata, baik keluarga

kemudian dimanfaatkan oleh suatu aplikasi yang

maupun teman, di mana mereka dak ingin orang-

dikenal sebagai media sosial. Media sosial

orang di dunia nyata memiliki hubungan

memainkan kombinasi sebuah efek imajina f

dengannya saat berada di dunia virtual.

dengan kisah kehidupan nyata yang di dalamnya

Di

k inilah seseorang membutuhkan

seseorang dapat memainkan peran di mana

privasi sebagai bentuk kebebasan. Privasi inilah

iden tas aslinya dak dikenali.

yang dinamakan anonimitas. Kondisi anonimitas

Menurut Keipi, dkk. (2014, hal.3-7),

dapat mendorong seseorang untuk

pengaturan anonimitas dalam interaksi online ini

mengungkapkan informasi pribadinya secara lebih

mengizinkan penggunanya sebuah ﬂeksibilitas

bebas yang disebabkan karena mereka merasa

yang selama ini diinginkan, serta kebebasan untuk

dak perlu dibatasi oleh harapan orang lain atau

menampilkan persona. Dalam sebuah peneli an
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oleh Wallace dan Keipi, dkk (1999, hal.14-36;

keluarga, teman, dan rekan kerja, di mana salah

2014, hal.5), di mana seseorang ingin membentuk

satunya untuk menjaga privasi keluarga dan dak

sebuah online persona untuk memberikan kesan

menginginkan iden tas media sosialnya muncul di

(impression) dalam mempresentasikan dirinya

dalam mesin pencari. Mereka ingin menciptakan

sesuai dengan apa yang menurut mereka tepat

jarak antara iden tas virtualnya dengan diri

atau sesuai. Boyle dan Johnson

mereka sehari-hari.

menyatakan

bahwa lingkungan virtual memberikan

Anonimitas membuka kesempatan untuk

ke s e m p a ta n u n t u k p e n g g u n a nya d a l a m

seseorang dalam bermain dengan iden tasnya,

menyesuaikan self-presenta on yang diinginkan

mereka membentuk iden tas baru sebagai

kepada pengguna lain melalui memilih aspek dari

pengekspresian 'true selves' mereka yang selama

diri (self) apa yang ingin ditutupi dan ditunjukan

ini dipendam di lingkungan nyata. Menggunakan

(2010, hal.2-6). Seseorang dapat menciptakan

berbagai nama samaran (pseudonim), seseorang

online persona yang baru melalui konstruksi

dapat bertukar opini atau informasi tanpa

iden tas virtual dan dengan berada di lingkungan

memperlihatkan iden tas asli mereka dan mereka

v i r t u a l , s e s e o ra n g d a p at l e b i h ﬂ e ks i b e l

dapat menghilangkan topeng dunia nyata mereka

dibandingkan dengan dunia oﬄine (nyata)

dan lebih memperlihatkan dirinya di dunia virtual.

(Hussain dan Griﬃths dalam A rill dan Fullwood,

Hal ini yang kemudian menjadikan fans

2016: 209; Schau dan Gilly dalam Lee, dkk. 2014: 3;

memiliki hubungan kuat dengan penggunaan

Hogan, 2012: 65-66). Rekonstruksi iden tas

anonimitas di media sosial. Bury dkk. dalam jurnal

virtual di situs jejaring sosial dapat memenuhi

milik Heglingegard (2016: 12) mempelajari adanya

kebutuhan seseorang untuk menyembunyikan

pengaruh media sosial terhadap budaya fan (fan

karakteris k yang

dak diinginkan dan hanya

culture) dan bagaimana media sosial mengubah

menyediakan informasi yang telah dipilih sehingga

dunia fandom. Fans lebih memilih untuk

individu dapat menunjukkan iden tas yang

menggunakan media sosial yang

sempurna (Huang, Kumar, & Hu, 2018, hal 593).

memperbolehkan mereka tampil anonim karena

Muncul sebuah polemik terkait iden tas

mereka dak selamanya ingin berbagi kegemaran

yang berhubungan dengan privasi, di mana

atau fakta ke teman dan keluarganya bahwa

bahasan privasi mungkin terlihat ironis ke ka

mereka adalah anggota ak f dari suatu fandom.

salah satu memandang seseorang yang berada di

Fa n s m e n g g u n a ka n m e d i a s o s i a l u n t u k

media sosial mempublikasikan kehidupannya

berkomunikasi dengan sesamanya dalam sebuah

secara terbuka. Pseudonim dak hanya digunakan

fandom (subkultur) yang memiliki perilaku dan

sebagai keperluan kepemilikan (authorship),

kepercayaan berbeda dari budaya dominan, dan

tetapi juga sebagai penutup iden tas dari dunia

mereka meng gunakan anonimitas untuk

nyata. Alasan yang paling sering menjadi latar

memberikan kesempatan para fans secara bebas

belakang di balik pemakaian pseudonim adalam

berkomunikasi terhadap sesamanya.

menyembunyikan iden tas media sosial dari

Jenkins dalam Textual Poachers (1992)
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menyatakan bahwa fans bukan sekadar audiens,

menjelaskan bahwa banyak fans yang

namun mereka mampu menerjemahkan objek

menunjukkan dirinya membangun jaringan,

yang mereka sukai ke dalam berbagai kegiatan

terutama jaringan internasional, melalui fandom

kultural, seper

berdiskusi mengenai konten

KPop berbasis media sosial. Twi er sebagai

bersama teman dan bergabung dalam komunitas

sumber terpen ng untuk informasi dan distribusi

yang memiliki ketertarikan yang sama. Hal ini

KPop diantara populasi anak muda, terutama di

kemudian dapat digambarkan bahwa fans

Indonesia (survei dari Lee, 2012, hal.4-5). Fandom

merupakan sosok yang memiliki ikatan emosional

KPop sebagai fandom terunik, terorganisir, dan

dengan objek yang disenangi dan mewujudkannya

kolek f memiliki obsesi sendiri, di mana fans

dengan berdiskusi mengenai konten serta

menciptakan, mendistribusikan, dan

bergabung dengan komunitas fans (fandom).

mempromosikan baik media oﬃcial dari ar s

Alasan utama para fans berpar sipasi dalam suatu

KPop-nya tersebut (akun perusahan yang

fandom adalah untuk menemukan tempat di

menaungi para ar s atau akun pribadi ar s KPop)

mana ak vitas “fana k” mereka dapat diterima.

dan konten-konten yang dibuat oleh para fans di

Menurut Obiegbu dkk (2019, hal.467) fandom

internet. Peneli an ini ingin melihat proses

dikonstruksikan sebagai ekspresi kese aan yang

komunikasi yang melihat dari segi aspek psikologis

nggi terlepas dari jenis merek yang dikaitkan

seseorang di balik pemakaian akun pseudonim

dengannya.

dalam gambaran diri di Twi er. Twi er menjadi

Fandom virtual ini memungkinkan berbagai

salah satu sumber terpen ng untuk informasi dan

orang untuk berinteraksi tanpa dihakimi latar

distribusi KPop di antara anak muda Indonesia.

belakang sosial, ras, atau status ekonomi,

Mereka menjadikan media Twi er, sebagai

melainkan mereka lebih mencari manfaat dari

te m p at m e m b e nt u k ko m u n i ta s fa n d a n

komitmennya tergabung dalam fandom, di mana

bagaimana kemudian mereka membentuk sebuah

para fans dapat membentuk rasa solidaritas

fandom KPop melalui media sosial ini.

diantaranya yang memiliki persamaan minat.
Seper

Dalam fandom Kpop, salah satu aspek yang

yang dijelaskan oleh Williams, bahwa

menonjol adalah adanya group dynamics yang

hubungan antara penggemar “dapat berkembang

kuat dan unik. Menurut Wallace, seseorang juga

menjadi persahabatan yang melampaui kesamaan

ingin menciptakan hubungan yang kuat dengan

minat, menawarkan dukungan emosional dan

orang lain dalam sebuah kelompok ke ka berada

menggan kan keberadaan objek penggemar itu

di dunia virtual daripada di dunia nyata, di mana

sendiri” (2015, hal.25).

dia menjelaskannya sebagai group dynamics, yaitu

Dari berbagai fandom yang ada, fandom

bagaimana seseorang mencari sebuah komunitas

KPop adalah salah satu fandom terbesar yang

atau kelompok orang yang memiliki minat atau

memiliki hubungan kuat dengan media sosial.

tujuan yang sama (1999, hal.151). Dalam hal ini

Dalam peneli annya mengenai KPop, fandom

individu dapat mencari koneksi atau bahkan

Indonesia, dan media sosial, Jung (2011)

mengeksplorasi hubungan baik antar individu atau
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melalui komunitas yang dibuat dalam sebuah

kuan ta f dengan metode survei. Populasi dalam

group dynamics di media sosial.

peneli an ini adalah pengguna Twi er di

Group dynamics dipengaruhi dengan

Indonesia yang memiliki akun anonim KPop.

adanya rasa kepemilikan (sense of belonging) dan

Sampel sebesar 400 responden dipilih dari mereka

komitmen (commitment). Sense of belonging

yang lolos pertanyaan diskriminan yang

dapat dikaitkan dengan bagaimana seseorang

membedakan layak atau daknya menjadi sampel

ingin merasa diterima dan mendapatkan ikatan

yaitu 1)

dalam komunitasnya. Sense of belonging dapat

fans KPop yang ak f dalam fandom KPop di

diukur melalui connec on dan suppor ve

Twi er, dan 3) Menggunakan pseudonim selama

interac on, di mana connec on adalah keinginan

berinteraksi di Twi er.

Pengguna Twi er, 2) Merupakan

untuk mengoneksikan diri dengan orang lain

Instrumen peneli an berupa kuesioner

hingga seseorang dapat memiliki rasa pen ng

disusun dengan berdasarkan kerangka konsep

adanya hubungan dengan orang lain, sedangkan

yang diilustrasikan pada tabel di bawah ini:

suppor ve interac on dapat mengikutsertakan
Tabel 1. Kerangka konsep peneli an

pengguna media sosial dalam interaksi dukungan
(seper

saling berbagi informasi, memberikan

semangat, dan memperlihatkan ketertarikannya)
yang kemudian dapat mendukung self-esteem
seseorang (Chen: 2010, hal.2-4; Oh, dkk: 2013,
hal.1-6). Sedangkan commitment digambarkan
sebagai seseorang yang terhubung dengan
sekelompok orang dalam lingkungan virtual
mungkin akan menjadi lebih kuat ikatannya
daripada mereka yang terhubung dalam
kelompok realita tatap muka. Commitment dapat
Sumber: penulis

diukur melalui peneli an yang dilakukan oleh
Cheung, dkk. (2010,hal.3) yang melibatkan
iden tas sosial yang kuat, di mana peningkatan

Instrumen peneli an telah melewa proses

komitmen dapat terjadi ke ka seseorang berbagi

p e n j a m i n a n m u t u , m e l a l u i u j i va l i d i ta s

minat atau tujuan yang sama dengan pengguna

menggunakan Pearson Correla on Test, dan uji

lain di media sosial.

reliabilitas dengan menggunakan Cronbach Alpha.
Pada hasil uji validitas, nilai ter nggi yang didapat

METODE

ada pada 0.829 dan terendah adalah -0.302.
Dengan demikian, semua bu r pertanyaan yang

Peneli an yang melatarbelakangi ar kel ini

digunakan dalam peneli an ini valid dan dapat

d i l a ks a n a ka n m e n g g u n a ka n p e n d e kata n

digunakan sebagai instrumen peneli an karena
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nilai tersebut sudah memenuhi syarat di mana

sebanyak 72 responden (18%). Sebanyak 106

0.829 > 0.239 dan -0.302 < -0.239. Dari hasil uji

responden (26.5%) sudah mulai menggunakan

reliabilitas, diketahui bahwa nilai cronbach alpha

Twi er sejak tahun 2009 dan dilanjutkan dengan

adalah 0.955, maka dapat dipas kan bahwa

tahun 2010 dengan perbedaan yang dak jauh,

pertanyaan dalam kuesioner peneli an ini sudah

yaitu 88 responden (22%). Hal ini membuk kan

reliabel.

bahwa pada masa itu, fans KPop di Indonesia

Analisis deskrip f yang digunakan untuk

sudah mengenal Twi er.

peneli an ini akan memanfaatkan analisis
mul ple response dan cross tabula on, di mana

PEMBAHASAN

keduanya digunakan untuk menggambarkan

Aspek Anonimitas

responden dengan kecenderungan yang perlu

Terdapat beberapa hal yang mendorong

untuk ditampilkan dalam peneli an ini. Mul ple

s e s e o ra n g m e n g g u n a ka n a ku n a n o n i m ,

response adalah teknik analisis yang bisa

diantaranya adalah mo vasi iden tas, mo vasi

digunakan untuk mengolah data di mana satu

hiburan, mo vasi sosial dan mo vasi privasi.

responden memberikan alterna f jawaban

Gambar 1 menunjukkan mo vasi responden

ataupun respons yang digunakan sebagai

menggunakan akun anonim.

menentukan skala prioritas atau pilihan dari

Gambar 1. Mo vasi pemakaian akun anonim

responden. Sedangkan crosstabs digunakan untuk
menunjukkan tabulasi silang dari data yang ada
sehingga dapat melihat kecenderungan polarisasi
data (Purwanto dan Sulistyastu , 2011: 123).
H a s i l d a r i p e n e l i a n ya n g d i d a p at
membuk kan bahwa responden didominasi oleh
perempuan, di mana sebanyak 385 responden
(96%) adalah perempuan, sedangkan hal ini
berbanding sangat jauh dengan responden laki-

Sumber: Data kuesioner, diolah

laki yang hanya memenuhi hingga 15 responden
(4%) saja. Fans KPop yang ak f dalam penggunaan

Dari aspek Mo vasi, privasi adalah mo vasi

akun anonim KPop di Twi er berkisar dari

yang paling dominan dijadikan oleh responden

kelompok usia 15-25 tahun, sedangkan

dak

untuk menggunakan akun anonim di Twi er,

banyak dari kisaran usia di atas 25 tahun. Dalam

dengan 300 responden yang menyatakan

kisaran kelompok usia 15-25 tahun tersebut dapat

menggunakan akun anonim dengan alasan privasi.

dilihat adanya dominasi dari usia 22 tahun dengan

Hal ini menandakan bahwa pseudonimintas

67 responden (17%). Profesi mayoritas adalah

dipahami sebagai bentuk “proteksi” dari perasaan

pelajar dan mahasiswa sebanyak 268 responden

takut dihakimi orang lain atau berbagai prasangka

(69%), dan karyawan swasta/BUMN/NGO, yaitu

yang selama ini berhubungan dengan minat KPop
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atau iden tas pribadinya di dunia nyata.

Selain pemakaian elemen proﬁle nama

Responden dapat dipahami bahwa mereka ingin

palsu, mayoritas responden memilih bio dan

menghilangkan kekhawa ran mereka terhadap

header photo yang juga mereka samarkan. Ini

adanya kenalan, teman kerja, atau keluarga yang

dapat digarisbawahi bahwa penyamaran bukan

datang ke Twi er dan kemungkinan menemukan

berar mereka sepenuhnya merekayasa iden tas

akun mereka. Hal ini menggambarkan bahwa

mereka, tetapi mereka lebih ingin

responden memiliki keinginan untuk lebih bebas

memperlihatkan bahwa mereka adalah fans KPop

dalam berinteraksi dengan fans KPop lainnya atau

yang dak ingin menunjukkan iden tas pribadi

sekadar melakukan kegiatan yang terkait dengan

mereka. Sama halnya dengan penyamaran proﬁle

Kpop.

photo dan username yang juga merupakan
Selain sebagai privasi, responden juga

elemen-elemen yang banyak dipilih responden

mengakses Twi er melalui akun anonim untuk

sebagai bentuk penyamaran elemen proﬁle

sebuah hiburan, baik itu sebagai escapism mereka

Twi er mereka.

dari penatnya kehidupan nyata atau sebagai
bentuk relaksasi di waktu luang. Hal ini dapat

Analisis Mean

berhubungan dengan mo vasi privasi, di mana
penggunaan akun anonim dapat memberikan

Analisis mean hanya dilakukan pada

pengaruh posi f terhadap kesejahteraan

pertanyaan dengan model Likert yang bernilai 1

psikologis responden karena adanya keinginan

untuk menyatakan sangat dak setuju dan 5 untuk

untuk mendapatkan hiburan dari pemakaian akun

menyatakan sangat setuju. Analisis mean akan

anonim. Selama seseorang menggunakan akun

melihat rata-rata dari dua variabel yang telah

anonim untuk menjauhkan diri dari orang lain

ditentukan, yaitu online persona dan group

yang mereka kenal di dunia nyata, mereka menjadi

dynamics. Online persona akan diukur melalui

lebih bebas untuk melakukan kegiatan fandom

impression dan self-presenta on, dan group

KPop yang mereka sukai dan menjadikan akun

dynamics kemudian dihubungkan dengan konsep

anonim sebagai bentuk relaksasi yang dapat

sense of belonging dan commitment.

memberikan kesejahteraan psikologis tersebut.

Terdapat kecenderungan bahwa fans KPop

Pada aspek elemen anonimitas, mayoritas

yang menggunakan akun anonim lebih sering

responden yang menggunakan akun anonim akan

membicarakan mengenai KPop dibandingkan

menutupi nama asli mereka di Twi er, baik itu

kehidupan pribadinya. Akan tetapi, selama

nama depan atau nama belakang responden.

menggunakan akun anonim mereka lebih banyak

Mereka memilih untuk menggunakan nama yang

berbicara dan

bagi mereka menarik dan dak ada hubungannya

pribadinya. Hal ini kemudian menjadikan adanya

dengan nama asli mereka atau menggunakan

kecenderungan bahwa penggunaan akun anonim

nama yang berkaitan dengan idola yang mereka

KPop dan bagaimana mereka mendapatkan

gemari.

teman baru serta saling berinteraksi mengenai
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m i n a t K Po p - ny a m e m b e r i k a n p e ra s a a n

orang lain untuk mencari koneksi dengan orang

beruntung. Melihat kecenderungan ini, dapat

lain yang memiliki minat yang sama terhadap

dilihat bahwa penggunaan akun anonim

KPop. Username digunakan sebagai presentasi diri

memberikan kebebasan fans KPop untuk

kepada orang lain. Selain untuk memberikan

memperlihatkan minat KPop-nya lebih bebas dan

impression dengan menciptakan online persona

mendapatkan pengaruh posi f selama

kepada orang lain, username juga memberikan

berkomunikasi di dalamnya.

pencapaian dari presentasi diri yang diinginkan.
Pada dimensi trust, pengguna akun anonim

Online Persona

membentuk self-presenta on yang diinginkan

Terdapat lima dimensi dalam variabel

melalui aspek diri apa yang ingin mereka tutupi

Online Persona yaitu nickname, trust, online

dan tunjukan. Mereka menggunakan akun anonim

iden ﬁca on, grandiosity, dan self-esteem. Hasil

KPop untuk mengeksplorasi dirinya dengan

mean untuk masing-masing dimensi adalah

meningkatkan interaksi dengan orang lain. Melalui

sebagai berikut:

hasil jawaban pada kuesioner, ditemukan jawaban

Tabel 2. Hasil uji mean pada variabel

yang cenderung setuju terhadap dimensi trust

online persona

ke ka menggunakan akun anonim.
Pembentukan self-presenta on melalui
online iden ﬁca on menunjukkan bahwa fans
KPop yang berada di Twi er secara pseudonim
memiliki keinginan untuk menunjukkan iden tas
pribadi mereka kepada followers mereka
walaupun hal tersebut bukanlah suatu keharusan.
Hal ini juga dapat dipahami bahwa walaupun

Sumber: data kuesioner diolah

menggunakan akun anonim, mayoritas responden
menunjukkan iden tas pribadinya melalui tweet

Tabel menunjukkan bahwa nilai untuk

mereka. Mayoritas responden dak begitu banyak

mayoritas dimensi pada variabel Online Persona

berinteraksi dengan followers mereka, namun

adalah diatas 3, kecuali untuk dimensi self esteem.

dak menutup kemungkinan mereka membuat

Melalui hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa

tweet kehidupan pribadinya tanpa perlu adanya

fans KPop yang menggunakan akun anonim ingin

interaksi dengan fans KPop lain di Twi er. Hal ini

membangun impression terhadap orang-orang

menunjukkan adanya

yang mereka follow atau orang-orang yang mem-

trust yang

follow mereka.

keinginan untuk memperlihatkan iden tas dirinya

ngkat kepercayaan atau

nggi, sehingga responden memiliki

Username dalam Twi er menjadi bagian

secara terbuka. Semakin seseorang lebih ak f

pen ng ke ka pengguna akun anonim ingin

berinteraksi secara online dengan orang-orang

dikenal oleh pengguna lain dan mempermudah

yang memiliki minat yang sama, semakin ia
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mendapatkan rasa percaya, dan semakin ia lebih

bagaimana elemen proﬁl, terutama username,

memperlihatkan iden tasnya ke ka berada di

name, deskripsi proﬁl dan header photo menjadi

siatuasi online.

elemen yang paling banyak disamarkan. Ini dapat

Pada aspek grandiosity, ditemukan jawaban

menggambarkan bahwa masih banyak fans KPop

y a n g b e ra ga m t e r k a i t ke i n g i n a n u n t u k

di Indonesia yang

memperoleh kekaguman dari user twi er lain.

iden tas aslinya bahwa mereka adalah fans yang

Reaksi, atau mendapatkan banyak followers

ak f melakukan kegiatan fandom KPop di Twi er.

bukanlah suatu tuntutan. Dapat diar kan bahwa

Hal ini juga menggambarkan bahwa masih

mayoritas responden

dak mewajibkan dirinya

banyaknya anggapan bahwa minat terhadap KPop

untuk mencari kekaguman dari orang lain atau

adalah sesuatu yang masih perlu ditutupi di luar

mencari keunikan tersendiri melalui promosi diri

fandom KPop di Twi er, sehingga menjadikan

untuk memperbanyak followers-nya. Terlepas dari

adanya anggapan bahwa fans KPop di Indonesia

h a s i l t e rs e b u t , p e ra s a a n s e n a n g ke ka

masih terbilang minoritas. Penggunaan Twi er

mendapatkan feedback dari orang lain yang

sebagai sarana komunikasi dapat meningkatkan

merupakan suatu hal yang wajar bagi para

self-esteem mereka terkait dengan minat

pengguna akun anonim KPop. Dapat dipahami

terhadap Kpop.

dak ingin memperlihatkan

bahwa mayoritas fans KPop yang memiliki akun
a n o n i m d i Tw i e r

d a k m e m e n n g ka n

Group Dynamics

pencapaian untuk memiliki followers yang banyak,

Terdapat empat dimensi dalam variabel

tetapi dengan hanya mendapatkan reaksi dari

Group dynamics yaitu connec on, suppor ve

followers mereka dapat mengurangi

ngkat

interac on, aﬀec ve, dan cogni ve. Berikut

kegelisihan melalui grandiosity yang

adalah hasil yang didapatkan untuk pertanyaan-

mengakibatkan adanya keterbukaan dalam

pertanyaan dalam variabel ini.

berbagi pengalaman atau iden tas mereka.
Berbeda dengan aspek lainnya, hasil

Tabel 3. Hasil uji mean pada variabel

menunjukkan bahwa mayoritas fans KPop dengan

group dynamics

akun anonim di Twi er dak memiliki self-eseem
yang rendah ke ka berada di situasi tatap muka,
tetapi mereka merasa bahwa minat KPop mereka
masih dipandang sebelah mata oleh publik,
sehingga mereka mencari adanya koneksi yang
m e m i l i k i m i n a t K Po p ya n g s a m a u n t u k
meningkatkan self-esteem mereka terhadap

Sumber: data kuesioner diolah

minat mereka pada KPop. Pengguna cenderung
lebih banyak memakai akun anonim sebagai

Pada dimensi connec on, dapat dipahami

bentuk privasi dan hiburan. Ini dapat dilihat dari

bahwa skor diatas 3 menunjukkan adanya
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perasaan diterima dan mayoritas fans KPop

merasakan keterlibatan emosional, kebahagiaan,

menjalin ikatan yang kuat dengan fans KPop

dan juga rasa saling memiliki.

lainnya ke ka mereka saling berinteraksi dengan

Pada aspek kogni f, hasil analisis mean

dengan fans KPop lainnya di Twi er. Dari semua

menunjukkan kecenderungan bahwa hubungan

hal yang didapatkan melalui adanya hubungan

yang terjalin di dalam fandom KPop yang ada di

dengan fans KPop lainnya di Twi er, mendapatkan

Twi er adalah hubungan yang kuat, dan tentunya

teman baru di Twi er adalah hal yang paling

dengan menggunakan akun anonim di Twi er

banyak dirasakan oleh responden dengan nilai

dapat memberikan pengaruh posi f dalam

sebesar 4.11. Melalui penggunaan akun anonim

memberikan kenyamanan dalam berinteraksi

KPop di Twi er, responden bertemu dengan fans

secara lebih leluasa.

lain yang membuat mereka lebih merasa diterima
karena memiliki frame of reference yang sama.

Analisis Cross Tabula on

Interaksi yang termediasi oleh twi er, baik itu
membahas mengenai KPop atau kehidupan

Analisis crosstabs dilakukan dengan

pribadimembuat mayoritas fans KPop mendapat

membandingkan nilai chi-square tabel dan chi-

dukungan dan penghargaan akan minat mereka.

square hitung untuk mengetahui apakah ada

Konsekuensinya, mereka menjadi lebih ak f

korelasi di antara masing-masing pertanyaan.

dalam membicarakan minat mereka terhadap

Apabila nilai chi-square tabel > chi-square hitung,

KPop di Twi er dibandingkan ke ka berada di

maka terdapat korelasi di antara pertanyaan yang

situasi tatap muka. Dapat dipahami bahwa

diuji, begitu juga sebaliknya. Nilai chi-square tabel

fandom KPop yang ada di Twi er dapat

ditemukan setelah menghitung α (5%) dengan

membentuk adanya rasa solidaritas di dalamnya.

nilai df yang diperoleh dari hasil crosstab.

Pada dimensi suppor ve interac on
mayoritas responden

Dari hasil crosstab dapat dilihat bagaimana

dak selalu memberikan

self-presenta on dan munculnya sense of

interaksi yang supor f kepada mutuals mereka.

belonging yang dimiliki oleh pengguna akun

Suppor ve interac on yang ada ditunjukkan

anonim Kpop memiliki hubungan yang signiﬁkan.

melalui tweet dan pemberian feedback.

Hal ini kemudian dapat dipahami bahwa pengguna

Hasil yang diperoleh dimensi afek f

aku n a n o n im yan g leb ih terb u ka d a lam

menunjukkan bahwa interaksi dengan sesama

mempresentasikan dirinya dengan fans KPop lain

fans dapat meningkatkan perasaan bahagia dan

yang ditemukan di Twi er lebih banyak

sense of belonging. Hal ini dapat dihubungkan

mendapatkan perasaan adanya saling memiliki

dengan dimensi-dimensi sebelumnya, bahwa

dan ikatan yang lebih kuat dengan sesama fans

dengan menemukan teman yang memiliki minat

Kpop.

yang sama, dan bagaimana akun anonim dapat

Aspek psikologis dalam proses komunikasi

memberikan kebebasan bagi mereka untuk

pengguna akun anonim menggambarkan bahwa

membicarakan minat tersebut, fans KPop

responden dak selalu ingin menutupi iden tas
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asli atau kehidupan pribadinya. Melalui adanya

crosstab tampak bahwa terdapat korelasi antara

kepercayaan dengan orang lain yang baginya

usia dengan perasaan sense of beloinging ke ka

dapat memberikan kenyamanan dan perasaan

berada di fandom Twi er dengan adanya

bahwa dirinya menemukan tempat di mana ia

peningkatan komitmen melalui saling berbagi

berada (sense of belongingness), menjadikan

minat atau pengalaman dengan mutuals mereka

seseorang ingin membuka diri baik mengenai

di fandom KPop Twi er.

minat maupun kehidupan pribadinya. Dan dengan

Uji crosstab juga menunjukkan bahwa

adanya keinginan untuk terus mengoneksikan diri

terdapat korelasi antara seseorang yang

dengan sesamanya, menjadikan seseorang lebih

tergabung dalam mul fandom di fandom KPop

merasa bahwa ikatan pertemanan yang terjalin

Twi er dengan meningkatnya rasa solidaritas

dalam lingkungan virtual ini terasa lebih dekat

selama berinteraksi dengan mutuals di fandom

dibandingkan ke ka berada di lingkungan tatap

KPop Twi er. Terdapat korelasi antara mo vasi

muka, dan hal inilah yang kemudian dapat

fans KPop menggunakan akun anonim dengan

dipahami dari fans KPop yang menggunakan akun

bagaimana mereka ingin mencari tempat atau

anonim di Twi er.

kelompok orang yang memiliki minat yang sama

Hasil uji crosstab menunjukkan bahwa

terhadap KPop. Hasil chi-square di atas, dapat

terdapat korelasi antara jenis kelamin dengan self-

dilihat bahwa satu dari ga pertanyaan kategori

esteem, dan hal itu berhubungan dengan

trust, yaitu “Tidak bebas berekspresi

kurangnya kepercayaan diri ke ka berinteraksi

teman/kenalan/saudara di kehidupan sehari-hari

tatap muka dengan orang lain di dunia nyata.

mendapa akun anonim dengan perasaan lebih

Selain itu, jenis kelamin jika dikaitkan dengan

dihargai dan diterima terkait minat Kpop”

bagaimana low self-esteem dapat memo vasi

memiliki hubungan dengan pernyataan bahwa

seseorang dalam meningkatkan keinginannya

selama berinteraksi di Twi er menimbulkan

untuk mencari lingkungan yang dapat

adanya perasaan lebih dihargai dan adanya

memberikan rasa aman dan rasa memiliki (sense

dukungan terhadap minat KPop di Twi er.

of belonging), hal tersebut menjadikan asumsi

Dari

k e

k a

ga pertanyaan mengenai

bahwa adanya hubungan antara self esteem dan

commitment, yaitu “Tidak menyembunyikan

perasaan memiliki (sense of belonging) adalah

iden tas pribadi dengan perasaan beruntung

benar ke ka melihat adanya korelasi antara jenis

datang ke Twi er dan berinteraksi dengan fans

kelamin dan keduanya.

lain”, “Berinteraksi terkait KPop dengan perasaan

Terdapat korelasi antara usia dengan

beruntung datang ke Twi er dan berinteraksi

perasaan minat KPop yang dak dapat diterima

dengan fans lain”, dan “Berinteraksi terkait

secara bebas. Hal tersebut memperlihatkan

kehidupan pribadi dengan perasaan beruntung

bahwa minat terhadap KPop masih terbilang dak

datang ke Twi er dan berinteraksi dengan fans

norma f dan menjadikan fans KPop lebih tertutup

lain”, diketahui bahwa adanya korelasi antara

dengan minatnya. Selain itu, berdasarkan uji

cogni ve dengan ga pertanyaan mengenai online
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iden ﬁca on. Hal ini menunjukkan bahwa adanya

mendapatkan dukungan dari minat KPop di

korelasi antara keterbukaan fans KPop yang

Twi er”. Hal tersebut menunjukkan bahwa

menggunakan akun anonim dengan bagaimana

terdapat korelasi antara hubungan self-esteem

mereka mendapatkan manfaat posi f dari

dengan connec on.

terbukanya interaksi dengan fans lain di fandom
KPop Twi er.

Aspek Psikologis selama Berkomunikasi melalui

Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan

Akun anonim KPop di Twi er

dengan grandiosity adalah “Perasaan senang ada
reaksi dari followers dengan perasaan sense of

Pengguna akun anonim KPop Twi er di

belonging selama berinteraksi dengan Twi er

Indonesia, pengguna cenderung lebih banyak

mutuals di fandom Kpop” dan “Perasaan senang

memakai akun anonim sebagai bentuk privasi dan

ada reaksi dari followers dengan perasaa

hiburan. Ini dapat menggambarkan bahwa masih

beruntung datang ke Twi er dan berinteraksi

banyak fans KPop di Indonesia yang dak ingin

dengan fans lain”. Berdasarkan hasi uji crosstab

memperlihatkan iden tas aslinya bahwa mereka

terdapat korelasi antara grandiosity dengan

adalah fans yang ak f melakukan kegiatan fandom

kategori aﬀec ve dan cogni ve. Ini kemudian

KPop di Twi er. Hal ini juga menggambarkan

memungkinkan adanya anggapan bahwa fans

bahwa masih banyaknya anggapan bahwa minat

KPop yang menggunakan akun anonim

dak

terhadap KPop adalah sesuatu yang masih perlu

semua memiliki ngkat self-esteem yang rendah,

ditutupi di luar fandom KPop di Twi er, sehingga

dan walaupun adanya perasaan grandiosity, dak

menjadikan adanya anggapan bahwa fans KPop di

memungkiri adanya keinginan mereka untuk

Indonesia masih terbilang minoritas.

mencari kelompok yang dapat memberikan rasa

Terdapat kecenderungan bahwa fans KPop

kedekatan.

yang menggunakan akun anonim lebih sering

Melalui lima pertanyaan mengenai self-

membicarakan mengenai KPop dibandingkan

esteem, terdapat ga pertanyaan yang memiliki

kehidupan pribadinya. Akan tetapi, selama

korelasi dengan pernyataan bahwa fans KPop yang

menggunakan akun anonim mereka lebih banyak

menggunakan akun anonim mendapatkan

berbicara dan

dukungan terhadap minat KPop di Twi er. Tiga

pribadinya. Hal ini kemudian menjadikan adanya

pertanyaan tersebut adalah “Datang ke Twi er

kecenderungan bahwa penggunaan akun anonim

untuk mencari teman yang menyukai Kpop

KPop dan bagaimana mereka mendapatkan

dengan mendapatkan dukungan dari minat KPop

teman baru serta saling berinteraksi mengenai

di Twi er” “Minat KPop

dak diterima secara

m i n a t K Po p - ny a m e m b e r i k a n p e ra s a a n

b e b a s d i i n t e r a k s i t a t a p m u ka d e n g a n

beruntung. Melihat kecenderungan ini, dapat

mendapatkan dukungan dari minat KPop di

dilihat bahwa penggunaan akun anonim

Twi er” dan “Perasaan

dak nyaman ke ka

memberikan kebebasan fans KPop untuk

sedang fangirling/faboying dengan

memperlihatkan minat KPop-nya lebih bebas dan

mendapa
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mendapatkan pengaruh posi f selama

kehidupan pribadi memberikan korelasi dengan

berkomunikasi di dalamnya.

munculnya perasaan posi f yang dirasakan ke ka
fans KPop menggunakan akun anonim di Twi er.

Pada in nya, proses komunikasi dalam
penggunaan akun anonim yang dilihat melalui

Melalui pembentukan self-presenta on

aspek psikologis dapat menggambarkan bahwa

tersebut dapat memberikan jawaban dari

walaupun menggunakan akun anonim, seseorang

pertanyaan dari apa yang menjadi hasil yang

dak selalu ingin menutupi iden tas asli atau

dirasakan ke ka menggunakan akun anonim.

ke h i d u p a n p r i b a d i n y a . M e l a l u i a d a n y a

Dengan munculnya perasaan saling memiliki dan

kepercayaan dengan orang lain yang baginya

adanya perasaan ikatan kuat terhadap bagaimana

dapat memberikan kenyamanan dan perasaan

seseorang menemukan kelompok yang memiliki

bahwa dirinya menemukan tempat di mana ia

minat yang sama menciptakan adanya perasaan

berada ('where I belong'), menjadikan seseorang

bahwa akun anonim Twi er sangat membantu

ingin membuka diri baik mengenai minat maupun

dalam meningkatkan self-esteem seseorang

kehidupan pribadinya. Dan dengan adanya

terhadap minat yang selama ini dianggap dak

keinginan untuk terus mengoneksikan diri dengan

norma f.

sesamanya, menjadikan seseorang lebih merasa

Hal ini sekaligus menjawab fandom KPop

bahwa ikatan pertemanan yang terjalin dalam

yang memiliki sifat kolek f dengan melihat adanya

lingkungan virtual ini terasa lebih dekat

ikatan pertemanan yang kuat yang di mbulkan

dibandingkan ke ka berada di lingkungan tatap

ke ka fans KPop menemukan kelompok yang

muka, dan hal inilah yang kemudian dapat

saling memberikan keterlibatan emosional

dipahami dari fans KPop yang menggunakan akun

walaupun dak adanya kontak ﬁsik. Fandom KPop

anonim di Twi er.

sebagai fandom yang memiliki ikatan kuat
terhadap idola maupun sesama fans dari berbagai

KESIMPULAN

penjuru dunia menjadikan penggunaan media
sosial pen ng adanya sebagai bagian dari

Adanya kecenderungan perasaan bahwa
minat KPop

interaksi, dan menjadikan fans KPop yang

dak dapat diterima secara bebas

tergabung dalam Twi er lebih merasakan adanya

ke ka berada di interaksi tatap muka mendorong

hubungan yang kuat.

fans KPop untuk datang ke Twi er secara anonim.
Perasaan posi f yang di mbulkan melalui
penggunaan akun anonim KPop juga
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ABSTRAK

The background of this research is mo vated by an interest in the patriarchal cultural prac ces that apply to
Indonesian society. Where one of them is related to the dominance of men as fathers in the family sphere. A
number of roles in the family are constructed in the posi on of the father. Film is one of the media that can
portray father as the main character. The depic on of the father character in Indonesian ﬁlms in the 90s has
shi ed from the 2000s to the present. One of the family-themed ﬁlms that make the main character of the
father in the current era is the NKCTHI: Nan Kita Cerita Tanpa Hari ﬁlm. This ﬁlm is interes ng to study,
because the character of the father is shown by taking pictures from various points of view. So it would be
interes ng if a study was conducted on the depic on of the father's character in the NKCTHI: Nan Kita Cerita
Tentang Hari Ini ﬁlm. This study uses a qualita ve method with Peirce's semio c analysis to get a picture of
the representa on of the father's character through the signs, objects, and interpreters in the scenes in the
NKCTHI: Nan Kita Cerita Tanpa Hari ini ﬁlm. The results of this study indicate that the character of the father
in this ﬁlm is s ll represented as a dominant ﬁgure through his role as a protector so that it can be associated
with the prac ce of patriarchal culture that is s ll valid in Indonesia, especially in the family sphere.
Keywords : Film, Peirce's Semio c Analysis, Representa on, Father's Role, Patriarchy Culture.
Pendahuluan

Di Indonesia, hingga saat ini budaya

berada pada posisi terdominasi, sedangkan laki-

patriarki masih mengakar. Patriarki yang berasal

laki dianggap menjadi sosok yang dapat

dari kata patriarkat merupakan struktur yang

memberikan kontrol utama (Rokhmansyah, 2013).

menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal,

Sistem patriarki yang turun temurun

sentral, dan segalanya. Sejak masa meramu dan

menempatkan laki-laki memiliki posisi yang nggi

berburu, prak k patriarki sudah terjadi. Beberapa

dalam sebuah struktur sosial. Hal ini

daerah di Indonesia pun masih memegang kuat

menyebabkan adanya bentuk ke dakadilan bagi

aturan adat mengenai posisi laki-laki yang lebih

perempuan. Pada dunia profesional pun

nggi (Revitasari, 2019). Adanya sistem patriarki

perempuan sering kali berada pada posisi

yang dominan dalam sebuah kebudayaan dapat

manusia

berpengaruh pada aspek-aspek dalam kegiatan

sedikit orang-orang yang berada di daerah

masyarakat dan ke dakadilan gender. Perempuan

tertentu menganggap perempuan sebagai sosok

memiliki peran terbatas yang membuatnya

yang dak bisa berpendapat dan laki-laki sebagai
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seorang pemimpin. Perempuan dianggap sebagai

ada dalam sebuah keluarga ada pembagian peran

sosok yang hanya boleh berkarya dalam zona

yang seimbang sehingga masing-masing anggota

nyaman, sehingga sulit untuk tumbuh dan

keluarga dapat menjalankan peran maupun tugas

menuru keinginan dalam menciptakan sebuah

masing masing. Tugas dari seorang ayah dan ibu

karya prestasi baru. Dalam bidang poli k pun,

dalam keluarga juga harus dilakukan dengan

perempuan juga

dak mendapatkan hak dan

seimbang dan hasil dari kesepakatan bersama

ruang yang sama dengan laki-laki. Perempuan

dengan tujuan menciptakan keharmonisan dan

juga masih dianggap sebagai seseorang yang dak

keberhasilan dalam keluarga (Lestari, 2012, pp.

kompeten dibandingkan laki-laki yang harus lebih

66-68).

berani dan kuat (Rahman, 2020).

Ayah memang dominan memiliki sisi

Ayah sebagai sosok laki-laki dalam

maskulin dalam keluarga, namun peranan ibu dan

keluarga juga dianggap sebagai seseorang yang

ayah seharusnya dapat diibaratkan sebagai suatu

dapat membuat semua keputusan dalam keluarga

keseimbangan agar dapat memberi kesejahteraan

hingga menguasai seluruh anggota keluarganya.

dalam keluarganya terutama dalam proses

Sejak zaman nenek moyang budaya patriarki ini

perkembangan seorang anak (Agmassini, 2019).

juga sudah turun temurun hadir di Indonesia (Tan,

Ayah menjadi panutan dalam memimpin

2014). Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga

keluarga, namun selain menjadi penegak disiplin

menyatakan bahwa suami yang menjadi kepala

ayah juga diharapkan dapat menjadi sosok yang

keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberi

bisa menjadi teman untuk menerima curahan ha

keperluan hidup, mensejahterakan keluarga, dan

dengan interaksi dengan kehangatan dan

memiliki tanggung jawab dalam legalitas

kelembutan (Dewi, 2017). Salah satu media yang

kependudukan dari keluarganya. Sedangkan istri

dapat memberikan gambaran dalam sebuah

berperan untuk mengatur rumah tangga dengan

kondisi tertentu yang ada dalam masyakarat

sebaik-baiknya, memenuhi hak suami serta anak

adalah ﬁlm. Dalam komunikasi, ﬁlm merupakan

yang sesuai dengan norma agama, hingga

bagian yang pen ng dalam sistem yang dapat

menjaga keutuhan dalam keluarga. Pasal tersebut

digunakan bagi para individu maupun kelompok

juga dianggap dapat berpotensi memberi batasan

untuk mengirim dan menerima sebuah pesan.

ruang gerak hingga mendomes kasi peranan

Pada hakikatnya, sebuah ﬁlm merupakan bentuk

seorang perempuan (Suyanto, 2020).

dari dokumen sosial maupun budaya yang dapat

Dalam keluarga, ayah memberikan kontrol

membantu dalam mengkomunikasikan sebuah

yang lebih besar dibandingkan istri yang hanya

zaman saat ﬁlm tersebut dibuat, bahkan sekalipun

mendapat pengaruh ataupun suara yang lemah

dak pada saat zaman tersebut ke ka ﬁlm itu

d a n ke c i l . H a l i n i m e n d o ro n g a d a nya

dibuat (Ibrahim I. S., 2011)

ke daksetaraan gender yang berpengaruh pada

Film merupakan sebuah karya cipta seni

aspek-aspek dan bidang tertentu. (Sukarno, 2019).

dan budaya yang termasuk kedalam media

Seharusnya, demi menjaga keseimbangan yang

komunikasi massa. Film terdiri dari rangkaian
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gambar yang bergerak dan membentuk suatu

laki sebagai karakter yang menentang budaya

cerita. Terdapat beberapa keis mewaan dari

kekerasan dalam mendidik anak. Serta ﬁlm Lovely

media ﬁlm seper dapat menghadirkan pengaruh

Man yang menggambarkan karakter ayah sebagai

secara emosi yang kuat, memberikan mo vasi

seorang waria (Eliyanah, 2018).

dalam membuat suatu perubahan,

Beberapa tahun belakangan ini, industri

mengilustrasikan sebuah kontras visual secara

ﬁlm Indonesia juga banyak mengeluarkan ﬁlm

langsung , hing ga berkomunikasi dengan

dengan tema keluarga yang menonjolkan

penonton tanpa batas yang menjangkau

bagaimana peran laki laki sebagai seorang ayah.

(Javandalasta, 2011). Saat ini, ﬁlm masih menjadi

Film dengan tema keluarga ini memiliki latar

media komunikasi massa yang populer. Hal ini

belakang cerita yang biasanya mengusung suatu

dikarenakan dalam sebuah ﬁlm terdapat alur

konﬂik yang cukup rumit. Selain dapat membawa

cerita yang menarik dan disertai oleh efek suara

emosi tawa dan air mata, ﬁlm dengan tema

yang baik sehingga menjadi alasan mengapa

ke l u a r ga j u ga m e m i l i k i m a n fa a t d a l a m

khalayak dapat menikma

memberikan pesan-pesan dalam kehidupan sosial

sebuah ﬁlm tanpa

harus mengimajinasikannya seper

saat

sehari-hari, selain itu ﬁlm keluarga biasanya juga

membaca buku (Romli, 2016).

mengisahkan tentang kisah yang dekat dengan

Pa d a e ra 9 0 - a n ka ra kte r l a k i - l a k i

kehidupan sehari-hari. Film genre keluarga juga

digambarkan dalam ﬁlm sebagai sosok yang dapat

bisa memberikan inspirasi kepada penonton, dan

memberi na ah, pelindung, dan sebagai kepala

dapat menjadi mo vasi dalam hal menuntaskan

rumah tangga. Salah satunya adalah pada ﬁlm

permasalahan (Hidayat L. , 2019).

'Catatan Si Boy.' Pada ﬁlm tersebut sosok Boy

Salah satu ﬁlm keluarga yang mengangkat

ditampilkan sebagai laki-laki maskulin yang

karakter dari seorang ayah baru-baru ini adalah

menyukai olahraga dan populer. Selain itu pada

ﬁlm NKCTHI: Nan Kita Cerita Tentang Hari. Film

ﬁlm lain seper 'Pengkhianatan G30S/PKI' dan 'Di

yang diangkat dari buku karya Marcella FP ini

Balik Kelambu,' laki-laki direpresentasikan sebagai

digarap menjadi sebuah ﬁlm yang sukses di

sosok maskulin yang memiliki peran dalam

pasaran dan disutradarai oleh Angga Dwimas

melindungi keluarga dan memiliki kuasa dalam

Sasongko. Menceritakan sebuah keluarga yang

keluarga sebagai sosok suami. Namun pada era

telihat bahagia namun di balik kebahagiaan

tahun 2000-an terjadi pergeseran dalam

tersebut, ke ga kakak beradik memiliki cerita pilu

penyajian sosok laki-laki, ditunjukkan dengan

masing-masing yang membentuk karakter mereka

adanya perubahan dan variasi dalam maskulinitas

saat dewasa. Perubahan-perubahan yang tejadi

baru yang digambarkan sebagai laki-laki yang lebih

dalam kehidupan mereka membuat orang tua dari

ekspresif, lembut, terlibat dalam pekerjaan rumah

keluarga tersebut mulai memberikan tekanan

tangga, serta turut serta dalam pengasuhan

kepada anak-anaknya. Film ini menjadi ﬁlm

terhadap anak. Seper pada ﬁlm 9 Summers 10

Indonesia pertama pada tahun 2020 yang

Autumns yang memberikan tampilan peran laki-

mendapat dua juta lebih penonton. Selain itu
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banyak yang memuji bahwa ﬁlm ini benar-benar

anggota keluarganya. Selain itu alasan lain yang

memberikan pesan bagi seluruh keluarga

memperkuat mengapa peneli memilih ﬁlm ini,

Indonesia (Noor, 2020).

dikarenakan NKCTHI: Nan Kita Cerita Tentang

Karakter ayah pada ﬁlm ini diperlihatkan
sebagai ayah yang

Hari Ini juga merupakan ﬁlm Indonesia pertama

dak ingin anaknya merasa

yang baru hadir pada awal tahun 2020 dan

kecewa, gagal, dan bersedih sehinggga hal

mendapat sebanyak dua juta lebih penonton.

tersebut membuat sang ayah menjadi seseorang

Sedangkan pada ﬁlm lain yang sama-sama

yang terlalu protek f. Sikap ingin melindungi dari

mengangkat karakter ayah hanya mencapai tujuh

sang ayah pada akhirnya membuat anaknya

ratus ribu penonton (Diananto, 2020).

terutama Awan, dak tahu bagaimana rasanya

Pada peneli an terdahulu dengan judul

memilih apa yang ia inginkan, karena semua

'Representasi Kasih Sayang Ayah Kepada Anak

keputusan mengenai hidupnya diwakilkan oleh

Dalam Film Animasi “Shelter” (Analisis Semio ka

sang ayah (Skata, 2020). Dibandingkan dengan

Tentang Representasi Kasih Sayang Ayah Kepada

ﬁlm Indonesia lain yang mengangkat karakter

Anak Dalam Film Animasi Shelter' karya Ahmad

seorang ayah seper pada ﬁlm Sabtu Bersama

Fa ah Kurniawan pada tahun 2019 dengan

Bapak, Tampan Tailor, Check Toko Sebelah,

metode peneli an kualita f semio ka. Dengan

Keluarga Cemara, ﬁlm NKCTHI: Nan Kita Cerita

tujuan untuk melihat bagaimana bentuk dari

Tentang Hari ini memperlihatkan bagaimana

representasi kasih sayang seorang ayah kepada

sosok ayah yang menjadi kepala keluarga dominan

anak mendapatkan hasil berupa peran ayah pada

dalam menuntun anak mereka terutama anak

ﬁlm Shelter menunjukan representasi kasih

bungsunya dari kecil hingga dewasa untuk

sayang. Peneli an serupa lainnya karya Putu Ayu

menjalankan kehidupan sesuai dengan yang

Widiyasa (2017) dengan judul 'Representasi

diharapkannya (Luviana, 2020).

Maskulinitas Pada Sosok Ayah di Majalah Keluarga

Alasan peneli

memilih ﬁlm NKCTHI:

Ayahbunda' dengan metode kualita f semio ka

Nan Kita Cerita Tentang Hari ini jika dikaitkan

mendapat hasil yang menunjukan bahwa dalam

dengan penjelasan yang telah dijabarkan

majalah tersebut sosok ayah digambarkan sebagai

sebelumnya adalah karena ﬁlm ini merupakan

seseorang yang peduli terhadap keluarga dan

satu dari sedikit ﬁlm Indonesia yang

perkembangan anaknya. Selain itu terdapat

memposisikan ayah berbeda dengan ﬁlm

peneli an karya Fany Gabriella Adipoetra yang

Indonesia pada umumnya. Jika dilihat dari sosok

berjudul 'Representasi Patriarki dalam Film Batas'

dominan dalam budaya patriarki, karakter ayah

pada tahun 2016 dengan pendekatan kualita f

juga ditampilkan sebagai sosok yang turut serta

metode semio ka. Hasil pembahasan dari

dalam pekerjaan domes k dalam membantu istri.

peneli an ini menemukan bahwa dalam ﬁlm

Hal tersebut dilihat dari salah satu adegan saat

Batas kaum laki-laki mendapatkan sebuah

sang ayah membantu sang istri untuk

harapan dan perempuan

mempersiapkan makan malam dan memasak bagi

kesempatan yang sama.
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Dapat dilihat perbedaan dari ke ga

kualita f dengan analisis semio ka Charles

peneli an yang telah dilakukan sebelumnya

Sanders Pierce sehingga pada hasil akhir

adalah peneli an ini memiliki fokus peneli an

peneli an ini akan mengambarkan bagaimana

terhadap karakter ayah dalam keluarga yang

karakter dari peran ayah dalam ﬁlm tersebut.

terkait dengan budaya patriarki. Sedangkan pada

Berdasarkan paparan latar belakang di

peneli an sebelumnya, karakter ayah hanya

atas maka rumusan masalah dalam peneli an ini

direpresentasikan sebagai sosok yang

adalah “Bagaimana karakter ayah

menggambarkan karakter yang maskulin. Selain

direpresentasikan dalam ﬁlm NKCTHI: Nan Kita

itu representasi patriarki yang diperlihatkan juga

Cerita Tentang Hari Ini?”

mencakup pada peran laki-laki terhadap
perempuan dak fokus terhadap peran seorang

KAJIAN PUSTAKA

ayah dalam keluarga seper yang difokuskan pada

Representasi

peneli an ini.

Representasi merupakan sebuah

Namun dari hasil peneli an terdahulu

penggambaran yang mengkontruksikan dan

yang telah dijelaskan sebelumnya, sosok ayah

menampilkan berbagai fakta dari sebuah objek

pada majalah dan juga ﬁlm tersebut juga

sehingga dapat memberikan eksplorasi dari

direpresentasikan sebagai sosok yang dapat

sebuah makna yang dapat dilakukan dengan

memberikan kasih sayang kepada keluarganya.

maksimal (Ratna, 2012). Pada umumnya

Sehingga hal ini juga dapat dikaitkan sebagai hasil

representasi ditemukan dalam sebuah tulisan,

yang dapat memperkuat peneli an ini. Peran ayah

percakapan, hingga melalui audio-visual. Hartley

merupakan bentuk dari kasih sayang dan

(seper diku p Wibowo, 2013: p) mengar kan

tanggung jawabnya sebagai seorang kepala

representasi sebagai bentuk penggunaan bahasa

keluarga.

untuk mengutarakan suatu hal yang memiliki

Dapat dilihat juga bahwa sebuah media

sebuah makna sehingga dapat merepresentasikan

baik itu ﬁlm maupun majalah dapat

makna tersebut kepada orang lain. Representasi

merepresentasikan kondisi atau konsep tertentu

bekerja akibat adanya sebuah hubungan antara

yang terkait dengan medianya. Selain itu ﬁlm juga

tanda dan makna sehingga pemaknaan dari

menjadi media yang dapat memberikan edukasi

representasi merupakan sebuah proses sosial

kepada masyarakat. Melihat dominannya karakter

yang dapat digunakan sebagai suatu sistem

ayah pada ﬁlm Nan Kita Cerita Tentang Hari Ini

penanda dalam sebuah teks, video, maupun ﬁlm

memperlihatkan berbagai sudut pandang seper

Dari penjelasan mengenai representasi

salah satunya adalah gambaran budaya patriarki,

menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan

m a ka p e n e l i

i n g i n m e l i h at b a ga i m a n a

bahwa representasi merupakan sebuah gambaran

representasi karakter ayah yang ada pada ﬁlm

yang dapat menunjukan maupun mewakilkan

NKCTHI: Nan

Kita Cerita Tentang Hari Ini.

sebuah realitas maupun kondisi tertentu,

Peneli an ini akan menggunakan peneli an

sehingga dapat menghasilkan sebuah makna
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tertentu bagi seseorang yang melihatnya. Dalam
peneli an ini, peneli

kesulitan.

ingin melihat bagai

d. Child Specialiser & Educator yakni ayah

representasi dari karakter ayah melalui sebuah

berperan

ﬁlm yaitu ﬁlm NKCTHI: Nan Kita Cerita Tentang

membimbing anak dalam bersosialisasi.

Hari Ini.

dalam

mendidik

dan

e. Nurtured Mother yakni serorang ayah

Peran Ayah

juga

memiliki

peran

sebagai

Menurut Lamb (seper diku p Andayani

pendamping dari seorang ibu, sehingga

& Koentjoro, 2012) keterlibatan seorang ayah

dapat saling berdiskusi dalam membantu

dalam sebuah keluarga terdiri dari ga komponen,

permasalahan keluarga.

yaitu:
a.

b.

Keterlibatan seorang ayah dalam
Parental Engagement yang mencakup

mengasuh anak dalam interaksi yang posi f

kontak dan interaksi seorang ayah dengan

seper

anak secara langsung dalam konteks

kontrol dan pemantauan dalam ak vitas anak,

pengasuhan, bermain, hingga rekreasi.

h in g ga memiliki tan g gu n g j awab d alam

Accessibility/Availability yang mencakup

kebutuhan anak. Selain itu menurut Hart (seper

aspek kehadiran seorang ayah bagi anaknya,

diku p Abdullah, 2010) keterlibatan peran ayah

terlepas dari ada atau dak interaksi antara

dalam pengasuhan terdiri dari:

anak dan ayah.
c.

memberikan kehangatanm melakukan

a. Economic Provider yaitu ayah sebagai

Responsibility yang mencakup kepada

s e s e o ra n g y a n g d a p a t m e m e n u h i

pemahaman dari seorang ayah dalam

kebutuhan ﬁnansial anak-anak.

memahami dan memenuhi kebutuhan dari

b. Friend and Playmate yaitu ayah sebagai

anak seper faktor ekonomi.
Selain itu, McAdoo (seper
Parma

teman untuk anaknya termasuk dalam
diku p

bermain.

& Purnamasari, 2015) juga

c. Caregiver yaitu ayah sebagai seseorang

mengungkapkan bahwa seorang ayah juga

yang memberikan kasih sayang serta

memiliki peran dalam keluarga sebagai berikut:

merawat anak-anaknya.

a. Provider yaitu ayah sebagai penyedia
fasilitas, seper

d. Teacher and Role Models yaitu ayah

pendidikan dan kebutuhan

sebagai seseorang yang bisa mendidik dan

pokok lainnya.
b. Protector yakni ayah

memberikan contoh dan teladan yang baik
memiliki

peran

bagi anak.

memberi perlindungan dan penger an

e. Monitor and Disciplinarian yaitu ayah

mengenai apa yang boleh dan dak untuk

sebagai seseorang yang memantau anak-

dilakukan anggota keluarganya.

anak dan menegakkan sebuah aturan

c. Decision Maker yakni ayah juga berperan

disiplin.

sebagai pengambill keputusan, sehingga

f.

dapat membantu anak untuk mengatasi

Protector yaitu ayah sebagai seseorang
yang dapat menjadi pelindung anak-anak
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peran yang berbeda dengan perempuan, dengan

dari resiko dan bahaya.
g. Advocate yaitu ayah sebagai seseorang

menempatkan laki-laki menjadi sosok yang

yang mendukung pontensi dari anak untuk

mendapat posisi lebih dibanding dengan

kepen ngan keberhasilan dari anak.

perempuan. Hal ini dikaitkan dengan bagaimana

Dalam keluarga, sosok ayah memiliki

karakter dari seorang ayah dalam keluarga yang

peran tertentu yang dapat dilakukan sebagai

direpresentasikan melalui ﬁlm NKTHI: Nan Kita

bentuk dari tanggung jawab maupun kasih sayang.

Cerita Tentang Hari Ini.

Peran tersebut berbeda dengan bagaimana peran

Film

seorang ayah terhadap lingkungan sosial, maupun

Sebuah ﬁlm dapat merekam fakta dalam

dalam keluarga besar. Sehingga peneli an ini

kehidupan sehari-hari yang sedang berkembang di

memiliki fokus terhadap representasi karakter

masyarakat dan juga dapat menciptakan sebuah

ayah pada keluarga yang terbagi dalam beberapa

kehidupan baru yang berasal dari imajinasi penulis

peran.

naskah. Film juga akrab bagi segala rentang usia
dan beragam kelas sosial sehingga hal tersebut
dapat mempengaruhi khalayaknya. Pesan yang

Budaya Patriarki

terkandung dalam sebuah ﬁlm dapat memberikan
pengaruh, mengubah, hingga membentuk

Is lah patriarki menurut Bhasin (seper
diku p Adipoetra, 2016; p.3) pada mulanya

karakter dari penontonnya. Tidak dipungkiri

digunakan untuk menganggap sebuah keluarga

banyak ﬁlm yang mengangkat kisah nyata yang

yang dikuasai oleh sosok laki-laki. Hingga saat ini

ada dalam lingkungan masyakarat. Muatan pesan

is lah patriarki disebut sebagai kekuasaan laki-laki

ideologis yang terdapat pada ﬁlm dapat

melalui bermacam cara baik dari sebuah sistem

mempengaruhi pola pikir dari penontonnya

tertentu maupun dalam sebuah hubungan kuasa.

(Sobur, 2014).

Sedangkan menurut Mun , patriarki merupakan

Melihat ﬁlm sebagai media komunikasi

sebuah sistem otoritas yang menempatkan laki-

yang dapat menjangkau banyak khalayak serta

laki sebagai sosok yang menindas perempuan

dapat menyampaikan sebuah pesan informa f

melalui pranata poli k, ekonomi, maupun sosial.

mengenai suatu hal maupun keadaan tertentu

(Adipoetra, 2016, p. 3).

maka peneli

Langgengnya budaya

ingin melihat bagaimana sebuah

patriarki dari dahulu kala hingga saat ini di

ﬁlm keluarga dengan judul NKCTHI: Nan

Kita

masyarakat Indonesia memunculkan beragam

Cerita Tentang Hari ini merepresentasikan peran

masalah yang membatasi kebebasan maupun hak-

ayah dalam ﬁlm tersebut.

hak yang dimiliki oleh perempuan (Sakina & Si ,
Karakter

2017, p. 72).
Dapat disimpulkan dari penjelasan

Karakter juga menjadi sebuah elemen

menurut ahli bahwa partriarki merupakan sebuah

yang pen ng pada sebuah narasi.

kondisi yang menganggap bahwa laki-laki memiliki
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karakter diciptakan agar dapat menjadi pembeda

theory karena gagasannya memiliki sifat yang

antara satu dan lainnya. Biasanya karakter dibuat

menyeluruh dan deskripsi struktural dari semua

berdasarkan emosional, sosial, hingga kualitas

p e n a n d a . I d e n ﬁ ka s i d a s a r d a r i t a n d a

mental. Maka dalam sebuah cerita karakter

digabungkan kembali menjadi sebuah komponen

terlibat dalam penggambarkan sebuah peris wa

dalam struktural yang tunggal (Wibowo, 2013).

tertentu (Halle seper diku p Forno, 2015).

Prinsip dasar dari sifat sebuah tanda

Proses karakterisasi merupakan sebuah

menurut Peirce merupakan interpretasi dan

proses ke ka karakter dikategorikan dan

representa f. Interpretasi menanggap tanda

dinamakan dengan tujuan dapat menjadi sebuah

dapat memberikan sebuah peluang interpretasi

proper

untuk dunia narasi. Hal ini merujuk

yang bergantung dengan penerima, sedangkan

kepada proses pemberian atribut pada karakter

representa f menganggap tanda adalah sesuatu

dan dapat dilakukan baik secara dak langsung

yang lain. Terdapat ga wilayah kajian semio ka

berdasarkan dari pengetahuan yang ada lalu

yaitu (Fiske, 2012) :

disimpulkan menjadi sebuah teks, maupun secara

Semio ka Peirce dikenal dengan model

langsung diperlihatkan melalui ciri dari karakter

triangle meaning yang hal tersebut terdiri dari:

tersebut (Jannidis, 2013).
Dalam peneli an ini penggunaan is lah
Sign

karakter dipilih berdasarkan tokoh bukan sifat,
dikarenakan hal tersebut sesuai dengan is lah
untuk ﬁlm. Sehingga hal ini sesuai dengan tujuan
dari peneli an yaitu untuk menjelaskan
representasi karakter ayah yang digambarkan

Interpretant

Object

melalui ﬁlm NKCTHI: Nan Kita Cerita Tentang
Hari Ini dan dikaitkan dengan peran ayah dalam

Segi ga Makna Charles Sander Peirce

keluarga dan juga budaya patriarki.

(Tinarbuko, 2008)

Analisis Semio ka Peirce
Menurut Peirce, semio ka merupakan

1. Sign atau representamen merupakan

doktrin forman mengenai suatu tanda-tanda.

sebuah bentuk yang dapat diterima oleh indera

Menurut pandangan Peirce tanda merupakan

manusia yang berfungsi sebagai tanda. Sign

sesuatu yang hidup dan dihidupi, sebuah tanda

merujuk kepada hal lain diluar tanda itu sendiri

dapat mewakilkan sesuatu yang lain. Suatu yang

2. Object adalah sesuatu yang merujuk pada

lain dianggap sebagai interpretan (interpretant)

sebuah tanda, sehingga object merupakan

dari tanda pertama lalu mengacu pada objek

sesuatu yang diwakilkan oleh tanda yang

(object) (Budiman, 2011, p. 72). Teori semio ka

berkaitan. Adanya konteks sosial yang menjadi

menurut Peirce sering dianggap sebagai grand

referensi dari sebuah tanda atau sesuatu yang
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dirujuk, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan

peneli an ini adalah paradigma konstruk vis,

tanda.

yang memandang bahwa realitas itu adalah hasil

3. Interpretant merupakan konsep dari

konstruksi atau bentukan dari manusia yang

pemikiran seseorang mengenai object yang

bersifat ganda, dapat dibentuk dan merupakan

dirujuk dari sebuah tanda. Pemberian kesan,

satu keutuhan. Realitas ada sebagai hasil dari

pendapat maupun pandangan secara teori s

pembentukan kemampuan berpikir seseorang.

terhadap sesuatu. Hal yang terpen ng adalah

Pengenalan manusia terhadap suatu realitas

bagaimana makna muncul dari sebuah tanda yang

sosial berpusat pada subjek dan bukan objek, hal

digunakan seseorang saat melakukan komunikasi.

tersebut dapat memiliki ar

bahwa ilmu

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan

pengetahuan bukan hasil dari pengalaman

bahwa tanda merupakan sesuatu yang dapat

semata, tetapi merupakan hasil konstruksi oleh

mewakili sebuah hal melalui apa yang didengar,

pemikiran manusia (Ariﬁn, 2012, p. 140).

dilihat, maupun dibaca terkait dengan konsep

Peneli an ini menggunakan paradigma

sedangkan objek merupakan apa yang telah

konstruk vis karena peneli

diwakilkan oleh tanda sehingga dapat

melihat bagaimana realitas yang dibangun atau

menghasilkan proses interpretan atau penafsiran

dibentuk mengenai karakter ayah melalui ﬁlm

yang berasal dari konsep yang akan digunakan.

NKCTHI: Nan Kita Cerita Tentang Hari ini. Sesuai

Alasan peneli

menggunakan teknik analisis

dengan paradigma peneli an yang ditentukan,

semo ka milik Pierce adalah karena teori semio k

metode peneli an yang digunakan di dalam

ini cocok untuk melihat representasi yang

peneli an ini adalah metodologi peneli an

diiden ﬁkasi dan klasiﬁkasi melalui tanda-tanda

kualita f (West & Turner, 2012).

bermaksud untuk

yang ditampilkan pada ﬁlm NKCTHI: Nan Kita

Metode kualita f deskrip f menghasilkan

Cerita Tentang Hari Ini. Sedangkan jika

dan mengolah data yang dapat memberikan

dibandingkan dengan teknik semio ka lain yaitu

sebuah gambaran melalui sebuah keadaan

teknik semio ka Barthes, peneli

tertentu, sehingga dapat membuat penelil

hanya ingin

melihat gambaran dari representasi karakter ayah

memberikan deskripsi mengenai sebuah

dak sampai kepada melihat mitos yang ada pada

informasi yang didapat melalui variabel yang

teknik semio ka Barthes. Sehingga dari tanda

digunakan (Soedjono & Abdurrahman, 2005, p.

yang ada pada ﬁlm tersebut melalui teknik

19).

semio ka Pierce dapat menghasilkan sebuah

Untuk melakukan analisis, peneli

makna yang ada melalui adegan yang ada dalam

menggunakan semio ka Pierce, melalui

ﬁlm.

proses utama. Pertama melalui sign dengan

ga

melihat dari bentuk yang dapat dilihat maupun
METODOLOGI PENELITIAN

diterima oleh indera sehingga berfungsi sebagai
sebuah tanda yang merujuk pada hal lain diluar

Paradigma yang digunakan dalam

tanda itu sendiri. Selanjutnya adalah object.
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Peneli akan melihat sesuatu yang merujuk pada

melalui scene 1 saat ayah mencoba untuk

sebuah tanda tersebut, yang merupakan sesuatu

menenangkan ibu dengan cara memberi ciuman

yang berkaitan dengan tanda yang diwakilkan.

kepada perut ibu yang sedang hamil sebagai

Selanjutnya menghasilkan interpretant yang

bentuk perha an dan juga kasih sayang. Sehingga

menjadi konsep dari pemikiran seseorang

karakter ayah dalam ﬁlm ini menjalankan peran

mengenai sebuah object yang dirujuk dari tanda,

ayah sebagai seorang care giver. Pada scene 20

sehingga adanya pemberian kesan maupun

saat ayah mencairkan dana pensiunnya untuk

pandangan teori s (Sobur, 2014).

memenuhi kebutuhan pendidikan Aurora juga

Tahapan tersebut akan dilakukan dalam

menunjukkan kasih sayang seorang ayah dalam

menganalisis scene yang ada pada ﬁlm NCKTHI:

bentuk kepeduliannya terhadap anaknya. Selain

Nan Kita Cerita Tentang Hari Ini. Sehingga akan

itu pada scene 21 saat ayah berada di bandara

mendapatkan dekripsi dari representasi karakter

untuk mengantarkan Aurora pergi bersekolah ke

ayah pada ﬁlm NCKTHI: Nan Kita Cerita Tentang

luar negeri, sehingga menunjukan bentuk kasih

Hari Ini. Alasan peneli menggunakan semio ka

sayang berupa dukungan kepada Aurora dan

untuk melakukan analisis pada sebuah ﬁlm karena

disertai oleh pelukan yang ayah berikan kepada

peneli

Aurora sebagai bentuk kasih sayangnya.

ingin melihat bagaimana tanda-tanda

yang ada pada sebuah ﬁlm sehingga dapat
menghasilkan sebuah representasi tertentu.

2.

Decision Maker
Karakter ayah pada ﬁlm NKCTHI: Nan Kita

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Cerita Tentang Hari Ini menggambarkan peran
ayah sebagai seorang decision maker yakni peran

Dari hasil pengamatan terkait peneli an ini

sebagai mengambil keputusan dalam keluarga

menunjukan terdapat adanya penggambaran

sehingga dapat membantu mengatasi kesulitan.

makna yang berbeda pada se ap scene yang ada

Hal ini ditunjukan melalui scene 2 saat ayah

dalam ﬁlm NKCTHI: Nan Kita Cerita Tentang Hari

mengambil keputusan untuk membatalkan

Ini. Berikut merupakan interpretasi mengenai

makan malam dan kembali kerumah untuk

peran ayah melalui karakter ayah yang ada dalam

membantu Awan menyelesaikan tugas maketnya,

ﬁlm NKCTHI :

pada scene 7 ayah juga mengambil keputusan
untuk memberi perintah kepada Angkasa agar

1.

Care Giver

selalu menjemput Awan se ap hari dari kantor.

Karakter ayah pada ﬁlm NKCTHI: Nan Kita

Selanjutnya pada scene 8 ayah juga mengambil

Cerita Tentang Hari Ini menggambarkan peran

keputusan untuk dak mempertemukan anaknya

ayah sebagai seorang care giver yakni peran ayah

yang telah meninggal dengan sang istri, scene 19

sebagai seseorang yang dapat memberikan kasih

juga menunjukan ayah yang mengambil

sayang serta merawat keluarga. Hal ini ditunjukan

keputusan untuk dak memberi tahu kenyataan
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yang sebenarnya mengenai adik Awan yang sudah

Angkasa dengan cara memberi tahu tugas seorang

meninggal agar dapat menghindari kesedihan

kakak untuk selalu menjaga adik-adiknya. Melalui

anak-anaknya. Melalui beberapa scene yang telah

beberapa scene yang telah dijelaskan karakter

dijelaskan, karakter ayah dalam ﬁlm ini

ayah dalam ﬁlm ini menjalankan peran ayah

menjalankan peran ayah sebagai seorang decision

sebagai seorang child specialiser and educator.

maker.
5.
3.

Nurtured Mother

Protector
Karakter ayah pada ﬁlm NKCTHI: Nan Kita

Karakter ayah pada ﬁlm NKCTHI: Nan Kita

Cerita Tentang Hari Ini menggambarkan peran

Cerita Tentang Hari Ini menggambarkan peran

ayah sebagai seorang protector yaitu peran ayah

ayah sebagai seorang nurtured mother yakni

untuk memberi perlindungan dan penger an

peran seorang ayah sebagai pendamping dari

mengenai apa yang boleh dan

seorang ibu, sehingga dapat saling berdiskusi

dilakukan. Hal ini ditunjukan melalui scene 5 saat

dalam membantu keluarga. Hal ini ditunjukan

ayah memberikan perintah kepada Angkasa untuk

melalui scene 3 saat ayah membantu ibu memasak

dak melepas adik-adiknya sebagai bentuk

untuk menyiapkan makan malam keluarga, pada

perlindungan, pada scene 6 ayah juga memarahi

scene 19 ayah juga mencoba untuk membantu ibu

Angkasa karena

agar dapat berhatan dari kesedihan demi masa

telah ia tugaskan yaitu menjempur Awan di kantor.

depan keluarga mereka. Melalui beberapa scene

Selain itu pada scene 12 ayah juga mencoba

yang telah dijelaskan karakter ayah dalam ﬁlm ini

melindungi Aurora dengan cara menghampiri

menjalankan peran ayah sebagai seorang

Aurora saat mengalami cedera ke ka sedang

nurtured mother.

la han renang, pada scene 14 ayah juga

dak untuk

dak melaksanakan apa yang

menjelaskan alasannya untuk memberi perintah
4.

Child Specialiser and Educator

kepada Angkasa agar selalu menjemput Awan

Karakter ayah pada ﬁlm NKCTHI : Nan Kita

dikarenakan ia merasa takut akan kehilangan

Cerita Tentang Hari Ini menggambarkan peran

anaknya sebagai bentuk pelindung dari bahaya

ayah sebagai seorang child specialiser and

dan resiko.

educator yaitu peran ayah sebagai seseorang yang

Scene 15 juga menunjukan pada saat ayah

men d id ik d an memb imb in g an ak d alam

menjelaskan bahwa ia

bersosialisasi. Hal ini ditunjukan melalui scene 4

mengekang melainkan sebagai bentuk peduli dan

saat ayah mendidik Aurora untuk saling

takut merasa kehilangan. Scene 16 juga

membantu kepada sang adik, pada scene 8 ayah

menunjukan pada saat ayah berupaya untuk

juga mendidik dan membimbing Angkasa dengan

melindungi keluarganya dari kesedihan sehingga

cara menyuruh Angkasa untuk meminta maaf

dengan cara dak menjelaskan kenyataan masa

kepada temannya akibat pertengkaran yang telah

lalu yang sebenarnya kepada anak-anaknya. Selain

ia lakukan. Pada scene 9 ayah juga mendidik

itu pada scene 17 ayah juga menunjukan peran
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sebagai protector dilihat dari bagaimana ia

juga memarahi Angkasa karena menganggap

mencoba untuk menutupi kenyataan masa lalu

Angkasa membawa pengaruh yang buruk kepada

agar seluruh anggota keluarga selalu bahagia dan

keluarganya.

dak merasakan trauma kesedihan.

Pada scene 14 ayah juga menunjukan
peran monitor and disciplinarian saat ayah

6.

Responsibility

menjelaskan mengapa ia memberikan perintah

Karakter ayah pada ﬁlm NKCTHI: Nan Kita

kepada Angkasa untuk selalu menjemput Awan

Cerita Tentang Hari Ini menggambarkan peran

se ap hari, karena ia merasa takut kehilangan.

ayah sebagai seorang responsibility yakni peran

Scene 16 menunjukan pada saat ayah menegakan

seorang ayah untuk memahami dan memenuhi

aturan untuk

kebutuhan dari anak. Hal ini ditunjukan pada

kepada anak-anaknya agar dapat melindungi dari

scene 10 saat ayah mengungkapkan pada Awan

kesedihan. Scene 17 juga menunjukan pada saat

bahwa ia telah mempertaruhkan hubungan

Angkasa mengungkapkan bahwa selama ini ayah

profesionalnya agar dapat membantu Awan

telah menutupi kenyataan mengenai masa lalu

bekerja sesuai dengan tempat yang diinginkan

saat adik dari Awan telah meninggal, dan ayah

oleh Awan. Sehingga ayah berusaha untuk

memilih untuk membuat aturan agar

membantu Awan dengan cara memenuni

memberi tahu yang sebenarnya kepada Aurora

kebutuhannya.

dan Awan.

7.

8.

Monitor and Disciplinarian

dak memberi tahu kebenaran

dak

Advocate

Karakter ayah pada ﬁlm NKCTHI: Nan Kita

Karakter ayah pada ﬁlm NKCTHI: Nan Kita

Cerita Tentang Hari Ini menggambarkan peran

Cerita Tentang Hari Ini menggambarkan peran

ayah sebagai seorang monitor and disciplinarian

ayah sebagai advocate yakni peran ayah sebagai

yakni peran ayah sebagai seseorang yang

seseorang yang mendukung potensi dari anak

memberi pengawasan serta memantau anak-

untuk kepen ngan dan keberhasilan dari anak.

anak untuk dapat menegakkan sebuah aturan

Hal ini dilihat pada scene 12 saat ayah menghadiri

disiplin. Hal ini dilihat pada scene 11 saat ayah

turnamen renang Aurora sebagai bentuk

memarahi Awan karena

dak dapat

mendukung potensi yang dimiliki Aurora, dan

melaksanakan aturan disiplin yang telah ia buat

Aurora mengalami cedera ayah dengan segera

yang berupa aturan mengenai kehadiran tepat

menghampiri Aurora untuk memas kan ia

waktu pada saat pameran Aurora. Scene 13

terlindungi dari bahaya dan juga resiko. Selain itu

menunjukan pada saat ayah menegur Awan

pada scene 21 saat ayah dan anggota keluarga

karena

dak bisa menjalankan aturan disiplin

lainnya mengantarkan Aurora yang ingin

karena dak dapat dihubungi saat dak bisa hadir

melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, dan

tepat waktu saat pameran Aurora, selain itu ayah

ayah memberikan support sebagai bentuk
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dukungan kepada keberhasilan Aurora untuk

juga ditampilkan sebagai sosok yang dominan

mengejar masa depan yang ia inginkan.

terutama pada anak perempuannya.
Hal ini mengalami pergeseran yang

9.

Economic Provider

ditunjukkan dengan adanya perbedaan pada ﬁlm

Karakter ayah pada ﬁlm NKCTHI: Nan Kita

di atas tahun 2000 yang menampilkan karakter

Cerita Tentang Hari Ini menggambarkan peran

ayah dalam keluarga. Karakter ayah diperankan

ayah sebagai economic provider yakni peran ayah

sebagai sosok yang lebih humanis dapat dilihat

sebagai seseorang yang dapat memenuhi

dari bagaimana sosok ayah mulai mengalami

kebutuhan ﬁnansial anak-anak. Hal ini dapat

peralihan dalam hal melakukan pekerjaan

dilihat melalui scene 20 saat ayah mencairkan

domes k yang sebelumnya menjadi kegiatan ibu.

dana tabungan dari pensiun kerjanya untuk

Hal ini tampak melalui salah satu adegan pada ﬁlm

membantu memenuhi kebutuhan anak yaitu

NKCTHI: Nan Kita Cerita Tentang Hari ini saat

Aurora dalam melanjutkan pendidikan di luar

seorang ayah membantu ibu memasak untuk

negeri.

mempersiapkan makan malam keluarga. Pada ﬁlm
Indonesia lainnya di seper

DISKUSI TEORITIK

Keluarga Cemara,

sosok ayah juga ditampilkan sebagai sosok yang
melakukan pekerjaan domes k yaitu pada adegan

Film NKCTHI: Nan

Kita Cerita Tentang

saat ayah membantu mengasuh anak laki-lakinya

Hari Ini merupakan satu dari sedikit ﬁlm di

saat sedang berla h tarian drama.

Indonesia yang menonjolkan karakter ayah yang

Sosok Ayah merupakan sandingan dari

dibuat pada periode di atas tahun 2000, namun

sosok ibu, sehingga ke ka ayah disandingkan

sebenarnya penggambaran karakter ayah dalam

dengan ibu terdapat pembagian peran. Laki-laki

sebuah ﬁlm sudah dilakukan sebelum tahun 2000.

dan perempuan dibedakan berdasarkan gender.

Akan tetapi diduga penggambaran karakter ayah

Pembagian peran tersebut membentuk sebuah

pada ﬁlm-ﬁlm setelah tahun 2000 mengalami

konstruksi yang terkait dengan suatu budaya, laki-

berbagai variasi. Terkait dengan karakter ayah

laki memiliki peran publik sedangkan perempuan

dalam sebuah ﬁlm keluarga, sosok ayah pada ﬁlm

memiliki peran domes k dalam keluarga.

yang ada pada tahun sebelum 2000 sangat lekat

Pembagian peran tersebut terbawa untuk

dengan budaya patriarki. Karakter ayah

ditampilkan kedalam karakter ayah yang ada pada

digambarkan sebagai seorang laki-laki yang

ﬁlm di Indonesia setelah tahun 2000. Hal yang

maskulin dan memiliki kuasa dalam keluarga yang

menarik pada ﬁlm NKCTHI: Nan

ditampilkan melalui karakter ayah. Seper pada

Tentang Hari Ini adalah karena ﬁlm ini merupakan

ﬁlm Warkop DKI, Di Balik Kelambu dan lain

salah satu ﬁlm yang menggambarkan karakter

sebagainya yang menggambarkan sosok ayah

ayah dengan peran yang lebih humanis dan lebih

sebagai seseorang yang mencari na ah atau

menunjukan kasih sayang baik berupa peduli

sebagai ﬁnancial support, selain itu karakter ayah

hingga dukungan terhadap anak seper
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scene saat ayah memberikan dukungan kepada

kepala keluarga cenderung memberi penger an

Aurora untuk melanjutkan pendidikan ke luar

mengenai apa yang boleh atau

negeri. Namun dalam ﬁlm ini ayah tetap dianggap

dilakukan oleh anggota keluarganya. Karakter

sebagai sosok yang memenuhi peran ﬁnancial

ayah pada ﬁlm ini dianggap memiliki kekuatan

support, hal ini dapat dilihat dari ﬁlm-ﬁlm yang

lebih dalam ranah privat atau rumah tangga yang

ada sebelum tahun 2000 hingga ﬁlm-ﬁlm di atas

berpengaruh dalam sebuah kebijakan maupun

tahun 2000.

p e n ga m b i l a n ke p u t u s a n s e s u a i d e n ga n

dak untuk

Keluarga merupakan sebuah sistem yang

bagaimana tanggapan mengenai budaya patriarki

di dalamnya terdapat unsur maupun komponen

yang menjadi sebuah sistem. Akan tetapi,

yang memiliki kaitan dengan interaksi antara satu

meskipun budaya patriarki masih melekat dalam

dan yang lain, serta dalam keluarga juga terdapat

ﬁlm NKCTHI: Nan Kita Cerita Tentang Hari Ini,

aturan tertentu yang berlaku. Ayah menjalakan

dak dipungkiri adanya sebuah kebaruan yang

perannya yang merupakan bagian dari sebuah

membedakan ﬁlm yang ada di atas tahun 2000 ini.

sistem yang ada dalam keluarga. Dalam sistem

Ada variasi mengenai peran ayah sebagai kepala

tersebut se ap anggota keluarga memikili peran

keluarga yang mulai beralih untuk menjalankan

maupun posisi tertentu sesuai dengan fungsinya,

peran domes k dan menunjukan kasih sayang

antara peran orang tua dan anak maupun peran

serta kepedulian terhadap keluarga. Dengan

suami dan istri. Dalam sistem tersebut terbangun

demikian, ﬁlm NKCTHI: Nan Kita Cerita Tentang

sebuah hubungan yang saling bergantung dan

Hari Ini memberikan kebaruan mengenai

terhubung satu sama lain.

representasi karakter ayah dibandingkan ﬂm-ﬁlm

Ke ka seorang ayah dalam keluarga

sebelumnya.

membuat sebuah aturan seper pada adegan di
ﬁlm NKCTHI: Nan Kita Cerita Tentang Hari Ini

KESIMPULAN

seper saat ayah meminta Angkasa sebagai kakak
tertua untuk selalu menjemput Awan sebagai adik

B e rd a s a r ka n h a s i l p e n e l i a n d a n

terakhir sepulang bekerja di kantor, hal tersebut

pembahasan yang telah dijabarkan pada bab

merupakan sebuah sistem yang dijalankan oleh

sebelumnya, peneli an ini memiliki fokus utama

ayah sesuai dengan peran nya sebagai kepala

pada representasi karakter ayah pada ﬁlm

ke l u a rga . At u ra n - a t u ra n t e rs e b u t a ka n

NKCTHI: Nan

dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari

Terdapat 21 scene yang menggambarkan

dalam keluarga. Jika dikaitkan dengan budaya

representasi dari karakter ayah yang ada pada ﬁlm

patriarki, karakter ayah pada ﬁlm ini masih

ini. Karakter ayah di representasikan dalam

memiliki peran yang dominan terutama pada saat

bentuk berbagai peran yang ada di dalam

menegakan aturan dan pengambilan keputusan.

keluarga.

Ayah sebagai sosok laki-laki yang menjadi

Kita Cerita Tentang Hari Ini.

Karakter ayah direpresentasikan dalam
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peran ayah sebagai seorang care giver. Peran

aturan-aturan yang telah ia tentukan. Jika

tersebut merupakan peran ayah sebagai

dikaitkan dengan budaya patriarki yang

seseorang yang dapat memberikan kasih sayang

menenmpatkan laki-laki sebagai sosok yang lebih

serta merawat keluarganya ditunjukan melalui

dominan dalam keluarga, karakter ayah pada ﬁlm

bagaimana ayah memperlihatkan kepeduliannya

ini menjadi sosok yang dominan yang

kepada anggota keluarganya, hal ini merupakan

diperlihatkan melalui proteksi kepada anggota

sebuah kebaruan karena bentuk peduli dan kasih

keluarganya. Peran proteksi tersebut dilakukan

sayang pada ﬁlm keluarga sebelum tahun 2000

sebagai bentuk peduli terhadap keselamatan

cenderung lebih terlihat dari sosok ibu. Karakter

keluarga, tetapi anggota keluarga khususnya anak-

ayah juga direpresentasikan dalam peran ayah

anak memaknai hal tersebut berbeda mereka

sebagai seorang decision maker.

menganggap hal tersebut adalah sebuah tekanan

Selain itu

karakter ayah juga direpresentasikan dalam peran

yang membatasi mereka.

ayah sebagai seorang nurtured mother. Peran ayah

Menariknya, secara psikologis sikap

sebagai seorang child specialiser and educator

protek f merupakan salah satu faktor yang

juga direpresentasikan melalui karakter ayah

mempengaruhi resiliensi seseorang yang

dalam ﬁlm ini. Karakter ayah juga

m e r u p a k a n s e b u a h ke m a m p u a n u n t u k

direpresentasikan dalam peran ayah sebagai

beradaptasi dalam mengatasi suatu masalah atau

seorang protector saat memberikan perlindungan

trauma (Wright, Masten, & Narayan, 2013),

serta penger an mengenai apa yang boleh dan

Selain itu temuan peneli an dari ﬁlm ini

dak untuk dilakukan oleh anggota keluarganya.

jika dikaitkan dengan kesetaraan gender yang

Pe ra n aya h s e b a ga i r e s p o n s i b i l i t y j u ga

menempatkan perempuan dan laki-laki memiliki

direpresentasikan dalam ﬁlm ini.

kesempatan yang sama dan setara dalam

Karakter ayah juga direpresentasikan

berperan untuk memenuhi hak serta

dalam peran ayah sebagai seorang monitor and

kewajibannya (Djoharwinarlien, 2012), karakter

disciplinarian dan peran ayah sebagai seorang

ayah yang masih menjadi sosok dominan

advocate. Terakhir, peran ayah sebagai economic

menunjukan bahwa belum adanya bentuk

provider yang dapat memenuhi kebutuhan

kesetaraan gender pada ﬁlm ini. Hal ini dapat

ﬁnansial anak-anaknya dan bertanggung jawab

dilihat dari bagaimana sosok perempuan atau ibu

terkait kebutuhan ﬁnansial untuk pendidikan

pada ﬁlm ini belum memiliki kesempatan yang

anaknya juga direpresentasikan.

sama dalam hal pengambilan keputusan.

Dari keseluruhan peran ayah yang

Te m u a n p e n e l i a n i n i b e r h a s i l

direpresentasikan melalui ﬁlm ini, karakter ayah

menjelaskan representasi karakter ayah.

cenderung memiliki peran sebagai seorang

Peneli an berikutnya diharapkan melakukan

protector yakni seorang yang selalu mencoba

analisis resepsi peran ayah di ﬁlm NKCTHI di

untuk memberikan perlindungan dan penger an

kalangan para ayah. Bila dalam peneli an ini

mengenai apa yang boleh dan

menggunakan semio k Pierce, kedepannya bisa

dak melalui
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ABSTRAK

This paper provides an analysis of diﬀerent form of orientalism found in the third tle of the popular Far
Cry game series. The open world system oﬀered by Far Cry 3 brings a new nuance in the discourse of
orientalism in video games, especially within the context of military shooter game. It provides both
opportuni es and challenges for developers to build 'world' as real as possible for players to explore. This
construc on process o en reﬂects the orientalism prac ces shown by game developers in describing Eastern
society and culture. Through a variety of ac vi es such as hun ng, exploring, sailing, and killing enemy
forces, the player acts as a 'western mediator' who intepret the simulated Eastern world as a strange and
mysterious territory.
Keywords: video games, shooter game, orientalism, open world games, game studies

Introduction

The issue of orientalism within game

research seeks to see the new exploita on process

studies s ll being a marginal issue that has not

carried out by the video game industry towards

been much discussed. Cultural imperialism and

eastern cultural images through the eyes of

ideological discourse in video games is s ll rarely

Edward Said's Orientalism in the case of Far Cry 3.

discussed compared to other power inequality
issues, such as gender and race. However, major

Some studies have begun to explore the

shi s in the video game industry, both in terms of

themes of orientalism and postcolonialism in

technological and narra ve developments have

video games although s ll few in number. Previous

encouraged new game varia ons that present

researchs such as the work of Christoper Douglas

new problems from the perspec ve of Orientalism

focused on the issue of domina on and

west-east rela ons. Video game consumers

ideological struggle in the Civiliza on III strategy

con nually demand original and diﬀerent gaming

game, where the principles of colonialism and

experiences, which in turn game developers

western world domina on were also ﬁnally

exploit various other socio-cultural elements to

'forced' on oriental countries with colonial history

present exo c and exploratory experiences. This

(Douglas 2002; Galloway 2004). In another study,
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Mirt Komel discusses how orientalism percep ons

ul mately combines imagina on and desires of

of the historical ﬁgure of Assassin as a proto

domina on into a dis nc ve form of cultural

terrorist were later transformed into generic

imperialism. Therefore, Orientalism has become

western hero characters in the game Assassin

t h e m a i n s o u rc e o f i n a c c u rate c u l t u ra l

Creed ''–'(Komel 2014). Another study prefers

representa on made by the Western World in the

focusing on how game developers rely on the

Orient regions, especially the Middle East region.

principle of le ng foreign cultures create

Just like other media, such as ﬁlms and

elements of conﬂict (Schwartz 2006). An

literary works, videogames cannot be excluded

interes ng research was conducted by Johan

from the framework of orientalism. One of the

Hoglund on the issue of new American neo-

most easily iden ﬁed orientalist form in video

orientalism in a military shooter game (Hoglund

games is the process of Eastern exo ciza on by

2008). Hoglund states that the game with the

the West ''(Tucker 2008). Eastern civiliza on is

military shooter genre consistently presents the

constructed as an amazing and mysterious foreign

Middle East as a loca on for showdown and

en ty through the lens of Western cultural

eternal conﬂict. Players always appear as

imperialism. This process is facilitated by the

stereotypycal American soldiers who have a duty

presence of a central protagonist who originates,

to make this arid region ﬁlled with fana c and

or at least has the characteris cs and outlook, of

barbarian ﬁgures become more 'civilized' by

Western civiliza on. This ﬁgure will then perform

adop ng a system of liberal democracy as in

the task as a translator as well as a mediator to

United States (Hoglund 2008).

interpret Eastern civiliza on. A bridge that
observer will use to make sense of the diﬀerences

Since Edward Said released his work

between the two cultures. The clearest illustra on

Orientalism in 1978, the idea that Western

to explain this idea is the presence of the central

civiliza on had described Eastern civiliza on

ﬁgure, Nathan Algreen, played by Tom Cruise in

objec vely and neutrally started to be challenged.

the ﬁlm Last Samurai. From the point of view of

Orientalism implies an asymmetrical percep on

this Western mediator, the 'strange and

between the West and Orient, where Orient is

miraculous' construc on of the East makes sense,

described as a region with irra onal, feminine, and

and in the end reﬂects the idea of orientalism as a

psychologically weak character throughout the

whole ''(Tucker 2008).

history of Western culture (Said 1978). Said

The geopoli cal shi in global rela ons in

deﬁnes “East” as a people who live in various

the mid-20th century started an emerging interest

regions of Asia, North Africa and the Middle East.

in the idea of Orientalism. The poli cal and

Said adds that the rela onship between “West”

cultural change of American society has also

and “East” is in a constella on based on a speciﬁc

marked the process of inheri ng the tradi ons of

conﬁgura on of power, inﬂuence, along with the

orientalism previously held by Europe. This new

assump on of domina on (Said 1978) that

form of Orientalism is known as Neo-Orientalism
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(Hoglund 2008). This exact deﬁni on and scope of

Six: Rogue Spear (2001), the popular series Call of

this term is s ll debated, but there are two

Duty (2003-2019) and Ba leﬁeld (2002-2018)

characters that mark the emergence of neo-

have long been used as recruitment and training

orientalism. The ﬁrst is the emergence of a

instrument for United States Army ''''''''(Mantello

massive and close rela onship between the ideas

2013; Power 2007; Stahl 2006). Video games are

of orientalism and the entertainment business.

considered capable of providing simula on to

The second is a shi in focus that speciﬁcally leads

soldiers about what it feels like to be involved in

to the Arab-Muslim world, which is characterized,

modern combat. Endless pressure from

one of which, by the stereotyping process of

consumers also forces game designers to create

Middle Eastern society into too simpliﬁed

more realis c game mechanics and narra ves. As

representa on (Said 1998). Several studies have

a result, game designers began to rely on actual

been carried out previously to conﬁrm the forms

military conﬂicts, realis c adapta ons of military

of neo-orientalism in various media, one of which

strategies and equipment, and suppor ng

focuses on the military shooter video game genre

elements such as factual reports of soldiers and

'''''''(Hoglund 2008; Sisler 2008; Zwieten 2011;

veterans who are presented to support the

Mantello 2013; Stahl 2006; Tucker 2008).

realism of the game ''''(Power 2007). Although

It is undeniable that the ﬁrst-person

game developers always oﬀers new varia ons

shooter game genre has become one of the most

both in combat mechanic or narra ves , the

popular genres in the video game industry. Since

majority of military shooter games try to use

the success of Doom by id So ware developer in

c o n t e m p o ra r y a r m e d c o n ﬂ i c t s a s t h e i r

1993, this genre has grown so rapidly beyond

backgrounds, such as Afghanistan, Iran, Pakistan,

other genres. First-person shooter genre is the

and Yemen '–'(Zwieten 2011; Riegler 2010). This

most widely produced game genre a er the ac on

exploita on process of the conﬂict ul mately

genre in 2016 (Gough 2016). The popularity of

presents a discursive American neo-orientalism

ﬁrst-person shooter game is supported by the

where military-themed electronic entertainment

development of visual technology that allows for a

is o en characterized by the depic on of the

more realis c graphic and game mechanic.

Middle East as a fron er zone where a con nuous

Technological developments also open up vast

war erupts between the United States and

opportuni es for game developers to present a

fana cal Muslim terrorist groups (Hoglund 2008;

more convincing process of diegesis. The ability for

Sisler 2008).

video game developers to create realis c modern

Military shooter-themed video games

warfare eventually opens up opportuni es for a

consistently feature Middle Eastern people in two

partnership between the video game industry and

simple images, between corrupt and greedy oil

the government, especially the military. For nearly

entrepreneurs or radical terrorist groups (Said

three decades, several games such as Full

1998) Middle Eastern ci es that set the

Spectrum Warrior (2002), Tom Clancy Rainbow

environment in video games are almost certainly
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shown as an endless labyrinth where terrorist

common ﬁrst-person shooter genre video game.

members armed with old AK-47 weapons ready to

Nevertheless, Far Cry 3 shows a diﬀerent view of

a ack behind every turn. According to Thomas

orientalism because it displays an open world

Riegler, military shooter-themed games in the last

system where players are free to explore the

two decades have at least a few key narra ves that

virtual landscape modelled a er Paciﬁc islands.

are closely related to the issue of terrorism; the

Far Cry 3 oﬀers a new form of orientalism in the

elements that are directly related to the discourse

military shooter genre, shi ing from the

of American neo-orientalism –'(Riegler 2010).

ex p l o i ta o n o f t h e M i d d l e Ea s t re g i o n

First, it is an a empt to drama ze and glorify the

accompanied by narra ves of geopoli cal conﬂict

the War on Terror launched by President Bush

of fana cal Muslim Arab to the explora on of the

a er 9/11. Second, military shooter game

exo c, primi ve, sacred, and naive Paciﬁc islands.

supports the use of forbidden covert opera ons

The open world system and the unique narra ve

against terrorism, such as carrying out torture and

o ﬀe re d b y Fa r C r y 3 a l s o p ro v i d e n e w

assassina on and ac vely se ng aside more

opportuni es to explore how game developers

peaceful op ons, such as nego a ons or

apply the idea of orientalism as a “subtle but

diploma c eﬀorts ''''(Power 2007). Third, military

persistent Eurocentric prejudice” (Marandi 2009)

shooter game relies on elements of using secret

in portraying poli cal and socio-cultural

special forces that have access to high-level

condi ons of the Paciﬁc Island community as a

technology to destroy the enemy. The enemy is

se ng of armed conﬂict.

displayed inferiorly, both in terms of experience

The popularity of the Far Cry game series

and equipment. Lastly, military shooter games

itself is reﬂected in the con nuity of this series

always support the idea that stability, prosperity

since it was ﬁrst released in 2004. Ubiso

and global security depend on the eﬀorts of the

released 13 tles under the banner of the Far Cry

Super Power state to destroy the forces of 'evil' in

series, with the latest one en tled Far Cry: New

pockets of chaos, such as failed and chao c states

Dawn which was released in February 2019. Far

in the Middle East or dangerous forest criminal

Cry game series does not have a uniform and

dens in South America and East Asia –'(Riegler

integrated narra ve element among the 13 tles

2010). These four elements directly strengthen

released; however, all of them have at least two

the neo-orientalism discourse within military

signiﬁcant characters which later became the

shooter games. The Middle East is described as a

hallmark of this series. First, this game always puts

'fantas c' area ﬁlled only with terrorists who want

the players in a wild environment where they must

nothing but the destruc on of the United States.

survive against various natural elements, such as

has

Hoglund's ideas about the issue of

wild animals and weather changes. Second, the

orientalism in a shooter game are interes ng to be

narra ve of the game focuses on eﬀorts to bring

used in an analysis of Ubiso 's Far Cry 3. At a

down one or more despo c antagonist characters

glance, Ubiso 's Far Cry 3 (2012) looks like a

in a par cular area through various acts of armed
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violence. The popularity of this villain's characters

temp ng and seduc ve'. These two reasons

has also been a major element driving the

clearly represent the con nua on of orientalist

popularity of the Far Cry series, such as the pirate

discourse in ﬁrst person shooter games like Far Cry

leader Vaas Montenegro (Far Cry 3), tyrant king

3.

Pagan Min (Far Cry 4), and cult leader Joseph Seed

The ﬁrst part of this paper presents an

(Far Cry 5)

introduc on to the discourse of orientalism within

The author focuses on the third game of

video games studies. The idea of cultural

Far Cry 3 series for several reasons. First, Far Cry 3

imperialism over oriental territories is embedded

marked a signiﬁcant change which then deﬁned

in a game narra ve that tends to support

the character of the Far Cry series. Far Cry 3 was

p a t r o n i z a o n a n d p e r p e t u a t e We s t e r n

the ﬁrst Far Cry game series to capitalize the

supremacy. Video games have grown into a

poten al of the open world system to deliver a

mainstream media which steadily growing more

believable, alive, and breathing world in shooter

powerful and inﬂuen al in spreading the

game. According to the developer of the Far Cry

complexity of discourse and ideology of

series Dan Hay, the world of Far Cry 2 was indeed

hegemony —'(Leonard 2015). The second part

wide and open to be explored, but it s ll seemed

goes to the development of shooter game genre

'bland' and lacked reac on to the players' ac ons.

and the popularity of the idea of neo-orientalism

Far Cry 3 sought to learn from these shortcomings

which emerges through the depic on of the

by presen ng an 'actual civiliza on' where the

Middle East region as an area of eternal conﬂict. In

player can feel the reality of the conﬂict and all the

the last part, the author will discuss how Far Cry 3

consequences it brings with it (Dyer 2013). In other

oﬀers a new form of orientalism through the

words, the developer of Far Cry 3 tried to construct

portrayal of Paciﬁc islander culture as an area of

an image of the civiliza on of Paciﬁc orient island

uncivilized and primi ve society. Therefore, it

society through a series of semio c elements that

must be organized and homogenized into a single

can be analyzed throughout the game. Second, it is

unit –'(Riegler 2010) with the help of player as

about the narra ve presented within game itself.

Western agent.

The narra ve se ng of Far Cry 3 is located in
ﬁc

ous tropical island, called Rooks Island. The

Methodology

central main narra ve of Far Cry 3 is the struggle of
a young American named Jason Brody who seeks

This research uses the CDA (Cri cal

to save his friends from the hands of pirates and

Discourse Analysis) method from Norman

drug cartels who also oppress the Rooks Islands

Fairclough. This method was chosen because it is

people. This narra ve presents the player in the

considered to be able to explore the discourse of

perspec ve of a typical western hero in exploring a

power imbalance in the game's narra ve text

tropical cultural region which is 'foreign,

through an analysis that involves both the

dangerous, supers

elements in the text itself and the various contexts

ous, but also extremely
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that inﬂuence it. In accordance with the method

Results and Discussion

oﬀered by Fairclough, video game as a can be
peeled through three conceptual layers. The ﬁrst

There are two things that need to be

layer (micro layer) is the game text itself which

underlined before we jump to the discussion. First,

serves as a descrip on of textual analysis. The

Far Cry 3 is not a military shooter game per se.

second layer or meso layer is the process of

However, in terms of mechanics, aesthe cs, and

produc on and consump on of text, it can be said

narra ve, Far Cry is very close to the military

as an aspect of social agency in the produc on and

shooter genre. This means that vis-a-vis

consump on of texts. This is an analysis of the

comparison with military shooter-themed games

produc on process that is related to the values

is reasonable. Far Cry 3 players use a variety of

held by game developers in the game

weapons, both ﬁrearms and melee weapons,

development process and how the game

which are factual and displayed in as much detail

consumed by players and inﬂuences the reading of

as possible. The second socio-poli cal theme

the text. This second layer serves as an

presented in the game narra ve indeed reﬂects

interpre ve tool to iden fy social agents, namely

contemporary conﬂicts that occur in real terms,

game developers and game players in reading

e.g. the involvement of CIA agents in the struggle

alterna ve discourse in the game through the

for poli cal inﬂuence in conﬂict areas and the use

background of individual personal and social

of mercenaries as security services.

contexts. The third layer or macro layer is the

The second issue is related to the se ng of

socio-cultural context that surrounds the text,

Far Cry 3 which takes inspira on from the Paciﬁc

func ons as an explana on or explana on of the

Islands. This reasoning does not necessarily

semiosis and social prac ces that inﬂuence the

explain a 'new orientalism' which is diﬀerent from

produc on of the text.

American neo-orientalism which emphasizes the

In CDA, both social structure and social

portrayal of the Middle East region. The se ng of

events are considered as an integral part of social

remote tropical islands has actually been used

reality. Social prac ces are a more stable and

several mes in various tles of shooter video

sustainable form of social ac vity, ar culated

game genre, including Contra (1987), Crysis

together to cons tute the social environment,

(2007), various tles from the Tomb Raider series

ins tu ons and organiza ons (Fairclough 2003).

(1996-2018), Call of Duty: World at War (2008),

There is a semio c dimension at each level of

and even the ﬁrst tle of the Far Cry series itself

social prac ce. Language, and other semio c

(2004). The reason that makes Far Cry 3 interes ng

systems such as visual semio cs and body

to discuss is the presence of 'simulated culture' of

language, are a certain type of social structure.

Paciﬁc island socie es that can be analyzed with

Video game is one of the semio c visual texts that

Orientalism point of view. The Paciﬁc island

can be analyzed to see ideological discourse

community, which is the se ng of Far Cry 3, is

playing within.

described as being naive, primi ve, violent,
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despo c, supers

ous, and powerless compared

determine the ﬂow and rhythm of their game

to both the protagonist and antagonist ﬁgures

according to their wishes. This freedom arises for

who represent Western contemporary and

example in the choice of how a par cular mission

progressive ideas. This depic on goes hand in

is carried out, according to the style of play desired

hand with the process of interac on and

and the resources the player has. To support this

explora on of players over the virtual world

type of game system, game developers strive to

oﬀered in the game. The new form of orientalism

create a convincing 'world' as game main se ng. A

shown in Far Cry 3 can be deduced from the

real-world simula on is made as closely as

analysis of various aesthe c and narra ve

possible. The primary a rac on open world game

elements during the game process.

system is the presence of simulated reality where
players can develop their characters and skills.

New Form of Orientalism in Open World Game

Basically, every game with an open world system
seeks to be able to create a world simula on

Far Cry 3 has a ﬁc onal tropical island set

where players can experience as serious an

in the middle of the Paciﬁc Ocean named Rooks

adventure as possible, complete with various

Island. The background of the armed conﬂict that

details that support game experiences such as

becomes the focus of the narra ve game is on the

ecosystems, weather changes, infrastructure, to

dispute between the pirate forces and the drug

the cultural prac ces of people who run everyday

cartel led by two main antagonists, Vaas

life.

Montenegro and Hoyt Volker against the local

The leap of game technology that is now

freedom ﬁghter named Rakyat led by Citra

able to produce massive, engaging open world

Talugmai. The main protagonist in Far Cry 3 is

systems has actually provided a new space for the

Jason Brody, an American teenager trapped in

inﬂuence of orientalism. There are at least two

conﬂict because he had to save his friends who

main factors that support this statement. First,

were kidnapped by Vaas and Hoyt's troops. Far Cry

open world game provides an opportunity as well

3 oﬀers a non-linear narra ve which involve

as a challenge for developers to produce a full

mul ple challenges, NPC characters, and fac ons

world simula on, including various poli cal,

that will determine the end of the game.

economic, and socio-cultural elements that

From the beginning, the Far Cry game

support the narra ve of the game. This process

series were built with the open world system,

involves the process of interpre ng, imagining,

meaning that players can explore large areas

and represen ng by the game developer to a

freely, including determining when and how the

par cular community culture that is intended to

objec ves given in the game (Se on 2008). Open-

be portrayed. The depic on of the game's socio-

world games, or commonly confused with

cultural background that focuses on Eastern

sandbox games, emphasize the elements of

socie es then becomes interes ng to be

freedom and non-linear gameplay. The players will

discussed. What is done by game developers is
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uneducated. The main se lements of residents

essen ally equivalent to the eﬀorts of European
th

th

ar sts in the 18 and 19 centuries to record and

such as Amanaki and Badtown are almost en rely

interpret Orient culture on their journey (Said

described as slums with houses made of old

1978). As explained earlier, Far Cry 3 was

wooden boards and zinc sheets. This descrip on is

developed with eﬀorts to create an 'actual

completely diﬀerent from Thurston Town. It is the

civiliza on', in contrast to its predecessor, which

only se lement in the territory of enemy troops.

was only able to present an bland world that

The city is described as appearing to be richer,

lacked context and interac on.

professional and modern and supported by high-

The portrayal of Western superiority over

quality security technology. This descrip on

the East is evident in how the Rooks Islands are

seems to support the idea that the path of

displayed in Far Cry 3. The Rooks island community

moderniza on and technological development

is a stereotypical picture of the peace-loving,

brought into the Rooks Islands depending on

naive, sensual, supers

ous Oceanian society, but

exploita ve western armed forces. The naive and

at the same me also savage and primi ve. Paciﬁc

weak local people of Rooks Island are depicted to

Islander races have long been the object of

be unable to make any changes, even giving up

stereotypes in video games, where they are o en

and preferring to wait for interven on by the

shown as wrestlers and ﬁghters —'(Leonard 2015).

protagonists which incidentally originated from

The interac on of protagonist Jason Brody has

Western civiliza on.
The second group is freedom ﬁghter, The

with local residents of Rooks reﬂects the mee ng
th

th

of European explorers in the 18 and 19 centuries

Rakyat. Rakyat can be simply described as a

with local tribes in the Oceanian islands. The exo c

military-religious fraternity group that acts as a

and seduc ve tropical island world of the Paciﬁc is

resistance force of the indigenous people of Rooks

interpreted through the eyes of Jason Brody as a

Island. One signiﬁcant marker between ordinary

Western mediator.

locals and Rakyat is the use of ta oos on the face.

A n a n a l ys i s o f t h e f ra m e wo r k o f

These ritualis c ta oos conﬁrm that the

orientalism in term of the open world Far Cry 3 can

inspira on of the people is taken from a

be done by dividing the socio-cultural structure

combina on of wild, primi ve, and savage New

displayed in the game. There are three categories

Zealand Maori and Dayak Borneo warriors. The

of community groups that are described as

main character shown by Rakyat is absolute

interrelated in the world of Far Cry 3. The ﬁrst is

obedience to the charisma c ﬁgure of Citra

the local popula on of Rooks Island. They are

Talugmai, the leader of the resistance who also

generally described as villagers working on daily

acts as the religious leader of the indigenous

ac vi es such as farming, ﬁshing, drinking,

people of Rooks Island. In general, Rakyat can be

dancing, and listening to the radio. Innocent

interpreted as the 'dark side' of the overall view of

people are always described living in unarmed

Paciﬁc Rooks Island culture. Rakyat warriors

condi ons, very poor, and appear to be

always use weapons, violence, supernatural
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experiences, hidden rituals, and illegal drugs.

organiza ons rather than having to live below the

Rakyat warrior is described as a 'noble savage' who

poverty line. This appearance is very diﬀerent in

is actually incompetent in taking the ﬁght and

the troops led by Hoyt Volker. Hoyt's antagonist

defending themselves; thus, they must rely on a

army consists of a group of professional

variety of 'heroic' ac ons of European protagonist.

mercenaries who are all white. The formula on of

The rela onship between Jason and residents of

the antagonist group in Far Cry 3 appears

Rooks Island and Rakyat presents a duality of

consistently to place the local orient antagonists

percep on of the cultural condi ons of Rooks

as fana cal and inexperienced troops which are

Island. It is a beau ful, ero c, friendly and

only used as tools by Caucasian antagonists who

innocent island but also untouched territory that

are described as more modern, experienced, and

oﬀers danger and death. It is in accordance with

organized. This portrayal is relevant with the

Driver and Mar ns' statements about the posi ve

image of a new US military forma on a er the

representa on of tropical landscapes

Cold War that emphasizes smart weapons and

(extraordinary natural beauty) as well as the

experienced special forces. The vision of Western

nega ve portrayal of tropical landscape as a

military forces that is “light, mobile, and deadly” is

pathological space of degenera on (Driver and

always confronted with new threats a er the Cold

Luciana 2005).

War such as terrorist networks, drug cartels,

The third group is the antagonist fac on

guerrilla troops, warlords, and pirates –'(Riegler

which is the main source of conﬂict and the central

2010).

narra ve of the game. These antagonist troops

The second factor that supports the

ini ally controlled the en re Rooks Island

strengthening of new form of orientalism in the

archipelago. Their power and inﬂuence

open world game system lies in the principle of

diminished gradually as the game progressed.

freedom of explora on. The most basic game

There are two antagonist groups that are in the

mechanic is to s mulate players to explore,

umbrella group of the Far Cry 3. The ﬁrst is the

change the game environment as desired, and

pirate group led by Vaas Montenegro and the

engage in various ac vi es to reach the farthest

second is a professional mercenary group led by

limit of the game (Sicart 2008). The open world

drug lord Hoyt Volker. It is interes ng to discuss

game system can present these three elements

the asymmetrical percep ons that arise between

through the power of non-linear narra ve appeal

these two antagonist groups. Vaas-led pirates are

and the freedom to complete the game's

shown as a non-professional criminal group with

objec ves as the player's wishes. Far Cry 3

low quality equipments and abili es. From the

encourages players to explore the Rooks Island

appearance of skin color, there is a strong

region through a variety of ac vi es. Through

assump on that this pirate group is a na ve of

these various side objec ves, the players then act

Rooks Island itself. It is a fac on that rejects Citra's

as a conduit to interpret the 'otherness' of Rooks

leadership and chooses to join criminal

Island. Through the ac vi es of walking, shoo ng,
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harves ng, building, stabbing, sailing, hun ng,

(Hoglund 2008). In the majority of military shooter

naviga ng, opening maps, and establishing

games, such as Call of Duty, Arma, or Soldier of

rela onships with NPCs in the game, players

Fortune, the main narra ve of the game is always

explore and re-establish historical rela ons

the struggle to overthrow tyrannical power

between iden ty and space (Lammes 2010). In Far

through clandes ne military ac ons –'(Hoglund

Cry 3, the protagonist, Jason Brody, acts as an

2008; Riegler 2010; Breuer, Festl, and Quandt

interpreter, who tries to link the ra onality and

2012). Eastern women, o en in a Middle Eastern

establishment of the West with wild law in remote

country in both real and ﬁc onal se ngs, are only

islands in the Paciﬁc.

shown in a minimal por on to build a background
of the tyranny and crime of the rulers who are the

Construc ng Orientalist Narra ve

main antagonists of the game. These portrayals
commonly appear in the form of mothers and

In addi on to analysis that focuses on the

children who look confused and frightened amid

open world systems, orientalism elements of Far

the destruc on of infrastructure due to conﬂict.

Cry 3 can be analyzed through the aesthe c and

This descrip on is a cliché about 'innocent

narra ve oﬀered. The author will focus on the

people', whose death is a major crime and must be

involvement of female characters in Far Cry 3

avenged. In addi on, Eastern women o en appear

narra ve because it is interes ng illustra on of

within the boundaries of emo onal short cut-

how shooter game developers are beginning to

scenes (cinema c non-interac ve scenes) to build

adjust the picture of American neo-orientalism to

the player's anger over the narra ve of 'the power

a new form.

of tyranny that must be overthrown'. In the

The issue of gender and race in the

second form, Eastern women are shown in a more

previous popular culture products, especially ﬁlms

ac ve posi on and hold a more vital posi on in

and video games has been quite widely discussed

the en re narra ve but only in a suppor ng

in various studies '''—'(Jansz and Mar s 2007;

character. These female characters are o en

Mukherjee 2016; Dietz 1998; Leonard 2015;

displayed in a highly sexually formalized form as an

Kurnia 2017; Girsang 2020). Overall, it can be

exo c femme fatale as a suppor ng character for

concluded that video games are dominated by

the majority of white male protagonists '''(Jansz

masculine themes, such as ac on, war, violence,

and Mar s 2007).

compe

on, and sports where women's por on

Both depic ons reappear in Far Cry 3,

and role tend to be minimal (Dietz 1998). In the

although in quite diﬀerent forms. In Far Cry 3,

previous research on orientalism in shooter game

female characters can be divided into two

genre, Eastern women were only described in two

categories. The ﬁrst is female characters who play

simple versions. The ﬁrst is a weak ﬁgure who is

a vital role in the course of the main narra ve.

unable to ﬁght back and is shown limited to

There are only three characters in this category,

emphasize the heroic ac ons of the player

namely Liza Snow (Jason Brody's girlfriend), Daisy
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Lee (Liza's best friend and Jason Brody's brother's

innocent, untouched eastern woman, but teased

girlfriend), and most importantly Citra Talugmai

through various ar s c illustra ons during the

(charisma c leader of Rooks Island). The second is

war, such as pin-up posters, magazines, to movies.

female characters who only become extras and do

In general, the appearance of Rooks Island na ve

not have a crucial role within the main narra ve of

women objec ﬁed as 'eye candy' '''—'(Jansz and

Far Cry 3. The female characters of the Rooks

Mar s 2007; Leonard 2015) can be seen as an

island inhabitants are included in this category.

exploita ve a empt on Western masculinity in

At a glance, the portrayal of the Rooks

the appearance of Eastern women.

island women s ll reveals an old formula shown in

The portrayal of passive and weak women

various military shooter games. The Rooks Islands

in Rooks Island is contradictory to one of the main

woman is described as a weak and helpless ﬁgure.

characters in Far Cry 3, Citra Talugmai. She is a

There is but a single female member within

deuteragonist in Far Cry 3 and acts as the leader of

paramilitary force of The Rakyat. The original

the Rooks Island people's resistance to the pirates

women from Rook Islands are always shown as

led by two main antagonists, Vaas Montenegro

innocent ci zens who cannot really understand

and Hoyt Volker. Unlike all the female characters of

the context of the violence that occurs around

the Rooks islands who are passive and weak, Citra

them. They are always portrayed as ordinary

is portrayed as a strong, competent, and even

ci zens doing domes c ac vi es such as farming,

dominant ﬁgure. She is depicted as a wild and

listening to the radio, or selling goods at shop.

primi ve tribal chief, but at the same

Rooks island women are also described as having

extraordinarily beau ful and charisma c. At a

no posi on in the higher socio-poli cal structure.

glance, the presence of Citra is a challenge to the

This situa on seems very contradictory to the

narra ve shooter game as a male world

posi on of the de-facto leader of the Rooks

dominated by military masculinity, compe

Islands, the woman ﬁgure of Citra Talugmai. The

and values of courage, discipline, and mental

most obvious form of orientalism is seen in several

strength –'(Riegler 2010).

me,

on,

loca ons such as Amanaki and Badtown, where

Citra is the strongest evidence of

young female rooks are displayed in wearing

orientalism that appears in Far Cry 3. Although the

revealing clothes. They are depicted as a rac ve,

en re popula on of the Rooks Islands has white

shy, innocent, and give the impression of being a

skin with Asian complexion, Citra appears with

sexually submissive woman. This depic on is

dark skin and blue eyes. She wears primi ve,

consistent with World War era pop-art in

revealing clothing complete with Rastafarian

portraying women from exo c and arousing

dreadlock haircuts. This character seems to have

tropical islands. US soldiers who had visited Hawaii

been formed with the aim of displaying 'oriental

and fought in the Paciﬁc (including conﬂicts in

other', a ﬁgure easily iden ﬁed by white

Indonesia, the Philippines, and later Vietnam)

protagonist as a symbol of a diﬀerent Eastern

began to introduce a simple picture of a simple,

world. An eﬀort that reminds us of various classic
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Orientalist pain ngs that show the sensuality and

or Citra. If the player chooses to defend Citra, Citra

mystery of Eastern women, such as The Snake

will manipulate the protagonist to kill Liza and all

Charmer (1880) and The Slave Market (1886) by

her friends. This version of the scenario ends with

Jean-LēonGērome. The presence of Citra as a

Citra having sex with Jason before killing him

primi ve tribal chief who is seduc ve and deﬁant

cruelly. Meanwhile, if the player chooses to save

is the feminiza on of na ve Paciﬁc women as a

Liza and Daisy, Jason will ul mately leave Rooks

subordinate of white protagonists who are

Island with regret for all the violence he has

present as European explorers who represent

commi ed during the game. The branching of

civilized and ra onal life.

choices and consequences of this narra ve is an

It is also important to see the comparison

aﬃrma on of the depic on of the image as a

of narra ves between Citra and two other main

symbol of the brutal, unreliable, and betrayal

female characters in Far Cry 3, Liza Snow and Daisy

oriental culture of the Paciﬁc islands.
The orientalis c world and character

Lee. Both Liza Snow and Daisy Lee are depicted in
the stereotype of high-class white women who

construc on are repeated by Ubiso

in the

are educated and wealthy. One of the main

con nued tle of the Far Cry series, Far Cry 4

conﬂicts that a empts to appear in Far Cry 3 is

(2014). The game narra ves shi from the Paciﬁc

how ordinary people are trapped in violent armed

islands to a ﬁc onal country in the Himalayas

conﬂict. This situa on is displayed throughout the

called Kyrat, which is culturally depicted very

game from the interac on between the players

similar to Nepal or Bhutan. The main protagonist

who control Jason Brody and Liza Snow. Liza is

in Far Cry 4 is Ajay Ghale, a man of Kyrat descent

shown as the voice of reason for the main

who has lived all his life in America. The central of

protagonist. Although Liza does not have the

the story focuses on Ajay's involvement in the

ability to ﬁght, she keeps trying to remind Jason to

armed poli cal upheaval between the Golden

not fall into the brink of brutal violence and

Path rebels who were once led by Ajay's father,

murder. Liza and Daisy are depicted as civilized

and the government army led by the Pagan tyrant

occident women who represent the western

Min. This narra ve formula is structurally very

posi on about logical arguments and clear minds

similar to the Far Cry 2 and Far Cry 3 series, which

(Said 1978, 1998). Both are anathema from the

means that the orientalism elements that appear

oriental ﬁgure of Citra, who is described as

in Far Cry 3 can also be found in Far Cry 4. For

primi ve and manipula ve character and keep

example, the open world of Far Cry 4 also

trying to control the main character by promise of

reconstructs Kyrat 'civiliza on', a backward Asian

power and sexual rela onship.

country that is a source of conﬂict and violence. As

Orientalism narra ves in Far Cry 3

found in the Paciﬁc Rooks Island culture in Far Cry

increasingly appear at the end of the game. The

3, protagonist Ajay Ghale who was “born and

non-linear game system oﬀered by Far Cry 3

raised in America” acts as a translator for players

ul mately forces players to choose between Liza

to interpret the extraneous and exo c Kyrat
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oriental culture. Therefore, it can be concluded

who represent contemporary and progressive

that Far Cry 3 marks the beginning of a shi in a

Western ideas. This depic on goes hand in hand

new form of orientalism that u lizes the ability of

with the process of interac on and explora on of

developers to create socio-cultural contexts in

players over the Oriental virtual world. Unlike the

open world games.

other shooter game tles, Far Cry 3 introduces a
new mechanical system that invites players to
interact with the wild Paciﬁc islands. These

Conclusion

ac vi es, such as hun ng, catching ﬁsh, gathering
Depar ng from the epistemological

herbs, and solving puzzles guide players to

framework of Orientalism oﬀered by Edward Said

perform exploratory simula ons of the 'oriental

and then followed by a strong element of neo-

alien world' which is trying to be built in Far Cry 3.

orientalism in various shooter videogame genre,

These ac vi es are extension of the process of

we have seen how Far Cry 3 has an interes ng

interpreta on and media on of Western

posi on among similar genres: the open world

protagonist, Jason Brody, in interpre ng the

system u lized in Far Cry 3 has oﬀered players with

Paciﬁc islands as a wild region primi ve and

complexity of narra ve which gives a new nuance

dangerous. A conclusion is also conﬁrmed from

in the discourse of orientalism in the shooter video

how the female character is displayed in Far Cry 3,

game genre. The ﬁndings from the analysis show

where the portrayal of the femme fatale ﬁgure,

that there is a shi in neo-orientalist exploita on

Citra Talugmai, and the naive and seduc ve young

in the open world ﬁrst-person shooter game,

woman Rooks Island shows that the elements of

where the construc on of exo c, backward, and

orientalism can be seen from the complexity of the

foreign eastern culture is developed in more depth

narra ve of the game.

through a variety of ac vi es involving players and
References

various narra ve combina ons. Open world
systems provide both opportuni es and

Breuer, Johannes, Ruth Festl, and Thorsten
Quandt. 2012. “Digital War : An
Empirical Analysis of Narra ve
Elements in Military First-Person
Shooters.” Journal of Gaming &
Virtual Worlds 4 (3): 215–37.
h ps://doi.org/10.1386/jgvw.4.3.21
5.
Dietz, Tracy. 1998. “An Examina on of Violence
and Gender Role Portrayals in Video
Games: Implica ons for Gender
Socializa on and Aggressive
Behavior.” Sex Roles 38 (5–6): 425–42.
h ps://doi.org/10.1023/A:10187099
05920.

challenges for developers to build 'world' as real as
possible for players to explore. This construc on
process o en shows the prac ce of orientalism by
game developers in describing Eastern socie es.
Through the representa on of game elements
such as the environment and NPC (non-playable
character), the developer of Far Cry 3 has
presented the Paciﬁc island culture as a naive,
primi ve, violent, despo c, supers

ous, and

helpless party. Oriental Paciﬁc culture acts as a
subordinate of the protagonists and antagonists

85

From Scorching Desert to Tropical Paradise:
New Form of Video Game Orientalism in Far Cry 3

Characters in Video Games.” Sex
Roles 56 (3–4): 141–48.
h ps://doi.org/10.1007/s11199006-9158-0.
Komel, Mirt. 2014. “Self-Orientalizing The
Assassins from Forerunners of
M o d e r n Te r r o r i s m I n t o
Occidentalized Heroes.” Teorija in
Praksa 51 (1): 72–90.
h
p : / / d k . f d v . u n i lj.si/db/pdfs/TiP2014_1_Komel.pdf.
Kurnia, Novi. 2017. “CONSUMING GENDER AND
DISABILITY.” Jurnal Aspikom 3 (3):
570–87.
L a m m e s , S y b i l l e . 2 0 1 0 . “ Po s t c o l o n i a l
Playgrounds : Games as Postcolonial
Cultures.” Eludamos Journal for
Computer Game Culture 4 (1): 1–6.
h ps://www.eludamos.org/index.ph
p/eludamos/ar cle/view/vol4no11/149.
Leonard, David. 2015. “Not a Hater, Just Keepin '
It Real : The Importance of Race- and
Gender-Based Game Studies.” Games
and Culture 1 (1): 83–88.
h ps://doi.org/10.1177/155541200
5281910.
Mantello, Peter. 2013. “Legi macy and the
Virtual Ba leﬁeld: Pu ng the FirstPerson Shooter on the Witness
S ta n d .” A u st ra l i a n J o u r n a l o f
Interna onal Aﬀair 67 (5): 37–41.
h ps://doi.org/10.1080/10357718.2
013.817523.
Marandi, Seyed Mohammad. 2009.
“Construc ng an Axis of Evil : Iranian
Memoirs in the ' Land of the Free .'”
American Journal of Islamic Social
Sciences 29 (2): 23–47.
h ps://www.ajiss.org/index.php/ajis
s/ar cle/view/377.
Mukherjee, Souvik. 2016. “Playing Subaltern :
Video Games and Postcolonialism.”
Games and Culture 13 (5): 1–17.
h ps://doi.org/10.1177/155541201
5627258.
Power, Marcus. 2007. “Digi zed Virtuosity:
Video War Games and Post-9/11

Douglas, Christopher. 2002. “'You Have
Unleashed a Horde of Barbarians!':
Figh ng Indians, Playing Games,
Forming Disciplines.” Postmodern
C u l t u r e
1 3
( 1 ) .
h p://pmc.iath.virginia.edu/issue.90
2/13.1douglas.html.
Driver, Felix, and Mar ns Luciana. 2005. Tropical
Visions in an Age of Empire. Chicago:
The University of Chicago Press.
h ps://doi.org /10.1111/j.14679493.2008.00331.x.
Dyer, Mitch. 2013. “The Development Secrets of
F a r C r y 3 .” I g n . C o m . 2 0 1 3 .
h ps://www.ign.com/ar cles/2013/
01/30/the-development-secrets-offar-cry-3.
Fairclough, Norman. 1995. Cri cal Discourse
Analysis : The Cri cal Study of
Language. New York: Longman
Publishing.
———. 2003. Analysing Discourse: Textual
Analysing for Social Research.
London: Routledge.
Galloway, Alexander R. 2004. “Social Realism in
Gaming.” Game Studies 4 (1).
h p://gamestudies.org/0401/gallow
ay/.
Girsang, Lasmery R M. 2020. “Women as
Opinion Leaders within Community :
A Model of Feminism Perspec ve.”
J u r n a l A s p i ko m 5 ( 1 ) : 1 – 1 0 .
h ps://doi.org/h p://dx.doi.org/10.
24329/aspikom.v5i1.546.
Gough, Chris na. 2016. “Genre Breakdown of
Video Game Sales in the United States
i n 2 0 1 8 .” S ta sta .C o m . 2 0 1 6 .
h ps://www.sta sta.com/sta s cs/
189592/breakdown-of-us-videogame-sales-2009-by-genre/.
Hoglund, Johan. 2008. “Electronic Empire:
Orientalism Revisited in the Military
Shooter.” Game Studies 8 (1).
h p://gamestudies.org/0801/ar cle
s/hoeglund.
Jansz, Jeroen, and Raynel G Mar s. 2007. “The
Lara Phenomenon : Powerful Female

86

Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia,
Volume 2, Nomor 1, Maret 2021 (halaman 73 - halaman 88)

Contemporary Military Conﬂict in
F i r s t - P e r s o n S h o o t e r s .” I n
Proceedings of DiGRA Conference:
Think Design Play. Hilversum.

Cyber-Deterrence.” Security Dialogue
38 (November 2004): 271–88.
h ps://doi.org/10.1177/096701060
7078552.
Riegler, Thomas. 2010. “On the Virtual
Frontlines : Video Games and the War
on Terror.” In Videogame Cultures and
the Future of Interac ve
Entertainment, edited by Daniel Riha,
1st ed., 53–63. Oxford: InterDisciplinary Press.
Said, Edward. 1978. Orientalism. New York City:
Pantheon Books.
———. 1998. “Islam Through Western Eyes.”
Thena on.Com. 1998.
h ps://www.thena on.com/ar cle/i
slam-through-western-eyes/.
Schwartz, Leigh. 2006. “Fantasy, Realism, and the
Other in Recent Video Games.” Space
and Culture 9 (3): 313–25.
h ps://doi.org/10.1177/120633120
6289019.
Se on, Jamie. 2008. “The Roots of Open World
Game.” Gamesradar.Com. 2008.
h ps://www.gamesradar.com/theroots-of-open-world-games/.
Sicart, Miguel. 2008. “Deﬁning Game
Mechanics.” Game Studies 8 (2).
h p://gamestudies.org/0802/ar cle
s/sicart.
Sisler, Vit. 2008. “Digital Arabs : Representa on
in Video Games.” European Journal of
Cultural Studies 11 (2): 203–19.
h ps://doi.org/10.1177/136754940
7088333.
Stahl, Roger. 2006. “Cri cal Studies in Media
Have You Played the War on Terror ?”
Cri cal Studies in Media
Communica on 23 (2): 37–41.
h ps://doi.org/10.1080/073931806
00714489.
Tu c ke r, E l m e r. 2 0 0 8 . “ T h e O r i e n t a l i s t
Perspec ve : Cultural Imperialism in
Gaming.” Gameology.
h p://www.aughty.org/pdf/orientali
st_perspec ve.pdf.
Zwieten, Mar jn Van. 2011. “Danger Close :
Contes ng Ideologies and

87

