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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kehadiran Youtube memberikan euforia berbeda terhadap 

perkembangan industri komunikasi massa bentuk audio visual yang kala itu 

dikuasai oleh industri televisi. Youtube sebagai platform video sharing amatir 

buatan sendiri menjadi alternatif untuk menyaksikan televisi (2013: 110). Ia 

melanjutkan, Youtube menjadi alternatif dalam berbagai level antara lain; 

teknologi berbeda, pergerseran rutinitas pengguna (penonton), tipe konten baru, 

perombakan radikal dalam industri penyiaran termasuk model bisnis 

penyiarannya.  

Teknologi berbeda karena Youtube sebagai teknologi baru yang 

memungkinkan setiap penggunanya untuk turut memproduksi pesan dan 

menyebarkannya, tentu tanpa ada standar dan ketentuan konten berarti dari pihak 

Youtube sendiri. Teknologi ini tentu sangat menarik pemirsa yang biasanya hanya 

dapat mengkonsumsi pesan audio-visual televisi. Kini dengan teknologi yang 

ditawarkan Youtube, pemirsa tidak hanya menjadi komunikan (penerima pesan) 

tetapi juga dapat sekaligus menjadi komunikator. Terlebih penyampaian pesannya 

yang realtime, mampu melewati batas ruang dan waktu. 
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Pergeseran rutinitas pengguna, yang mana dalam situs Youtube tidak 

memiliki agenda atau jadwal rutin untuk menayangkan atau mengunggah suatu 

program video. Terkecuali penggunanya sendiri yang menjadwalkan penayangan 

video. Dengan kata lain, pengguna diberi otoritas baik itu dari segi konten ataupun 

waktu mengunggah atau tayang videonya. Begitupula dengan pemirsa Youtube. 

Pemirsa Youtube tidak harus mengikuti jadwal tayang program yang ingin ia 

saksikan seperti misalnya menonton program televisi Yuk Keep Smile (YKS) 

yang tayang setiap jam 22.30 di luar itu pemirsa tidak bisa menonton program 

YKS. Ketika suatu tayangan diunggah di Youtube pemirsa dapat menyaksikan 

tayangan tersebut kapanpun. 

Kemudian, perombakan radikal dalam bisnis penyiaran termasuk model 

bisnis penyiaran, berarti bahwa Youtube juga memiliki kemampuan dalam 

menarik audiens yang biasa menonton televisi kini mulai beralih ke Youtube. 

Terbukti pada awal 2012, Youtube mengklaim memiliki 800 juta pengunjung 

berbeda tiap bulannya, naik dari satu juta penunjung beragam tiap bulannya dari 

tahun 2005. Terlebih setelah diakuisisi oleh Google, Youtube memiliki fitur 

AdSense. Sebuah fitur yang memungkinkan penggunanya untuk memiliki 

pendapatan berupa iklan yang ditayangakan dalam halaman web-nya. Selain itu 

dewasa ini ragam jenis media massa juga turut memiliki akun Youtube dan 

bahkan mengunggah konten yang ditayangkan di televisi ke Youtube. Seperti 

Kompas TV, RCTI, SCTV dan masih banyak lagi. Bahkan Net Mediatama 

Indonesia, salah satu stasiun televisi swasta baru menayangkan pagelaran 

lauching stasiun televisinya melalui streaming Youtube. Hal ini membuktikan 
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bahwa Youtube bukanlah sekedar sosial media tempat berbagi video amatir saja 

tetapi media yang juga memiliki kemampuan ekonomis baik itu bagi individu 

ataupun media massa konvensional. 

Youtube yang memberi kemudahan bagi penggunanya untuk 

menggungah video dan registrasi anggota, juga turut memberikan lahan luas bagi 

penyaluran kreatifitas individu. Sehingga memungkinkan penayangan ragam 

konten belum pernah ada sebelumnya. Salah satu contohnya seperti saluran 

PewDiePie. Saluran Youtube buatan pria asal Swedia ini berisi celetukan 

komentar-komentar mengenai beragam video game yang ia mainkan. Saluran pria 

bernama asli Felix Arvid Ulf Kjellberg ini menduduki peringkat pertama pada 

Top 50 Youtuber Channels by Social Blade Score. Saluran yang aktif sejak 

Oktober 2010 ini memiliki sekita 16 juta subscribers (pelanggan) dengan total 

sekitar 2 miliar video yang terunggah. Berdasarkan data socialblade.com 

diperkirakan pendapatan dari pria asal Swedia ini sekitar $102.1K-$1.2M 

perbulan dari hasil unggahan. Tak hanya saluran PewDiePie adapula beragam 

saluran lainnya yang menampilkan ragam konten berbeda seperti Michelle Phan 

yang menggunggah video tutorial rias wajah, Nigahiga sebuah saluran komedi 

unggahan Ryan Higa mahasiswa perfilman dari Universitas Nevada, Las Vegas, 

dan masih banyak lagi. 

Di Indonesia, menurut alexa.com Youtube menduduki posisi ke empat 

sebagai situs yang paling banyak dikunjungi setelah Facebook, Google dan 

Blogspot. Selain itu, sebuah penelitian yang dilakukan oleh The Marketeers 

menyatakan bahwa di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya 
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menyatakan bahwa konsumsi internet lebih unggul dibandingkan dengan 

konsumsi televisi. Hal ini berarti bahwa di Indonesia Youtube, yang mana 

merupakan media berbasis internet juga menjadi alternatif menyaksikan televisi. 

Kemampuannya menawarkan kemudahan akses, unggah, umpan-balik 

serta penyebaran konten yang mampu melewati batas ruang dan waktu (siapapun 

dapat mengakses Youtube di seluruh dunia), membuat Youtube begitu diminati. 

Tak heran apabila banyak orang tergugah untuk turut membuat video amatir 

versinya sendiri. Salah satunya adalah video unggahan remaja asal Bandung 

Shinta dan Jojo. Kedua mojang Bandung itu mengunggah video lip-sync lagu 

dangut Keong Racun. Aksi mereka tersebut dianggap lucu sehingga dalam waktu 

singkat menjadi buah bibir dikalangan pengguna internet. Bahkan Shinta dan Jojo 

kerap muncul di stasiun televisi swasta Indonesia. Selain Shinta-Jojo adapula 

Briptu Norman yang nge-hits melalui video Chaiya-Chaiya. Melalui videonya itu 

ia sering diundang stasiun televisi untuk tampil perform memperagakan gerakan 

Chaiya-Chaiya. Saking seringnya ia diundang di berbagai stasiun televisi, ia 

sempat meninggalkan profesi awalnya sebagai polisi.  

Baru-baru ini, netizen (masyarakat internet) Indonesia tengah ramai-

ramainya membicarakan tayangan Youtube bertajuk How to Act Indonesian. 

Video yang beredar dalam saluran Sacha Stevenson ini menampilkan lima 

panduan cara berperilaku seperti orang Indonesia. Alih-alih menampilkan citra 

bangsa Indonesia yang terkenal sebagai bangsa yang ramah, bersahabat serta 

sopan, Sacha menujukkan perilaku Indonesia dalam sisi yang berbeda. Seperti 

kebiasaan orang Indonesia menyogok ketika dilitang, pergi ke dukun untuk 
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mengobati luka kecelakaan, selalu menyuguhkan teh manis kepada tamu dengan 

menampilkan jumlah gula yang sangat banyak yaitu hampir setengah gelas, dan 

sebagainya. 

Uniknya tayangan ini adalah Sacha menampilkan perilaku bangsa 

Indonesia dengan cara jenaka sekaligus terlihat sarkastik. Seperti pada episode 

perdananya, pada tips ke dua Sacha menyatakan bahwa meskipun Anda tidak 

memiliki rumah, pastikan Anda memiliki Blackberry. Tips ini menggambarkan 

bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat bergantung dengan 

Blackberry. Pada episode ketiga, Sacha menyarankan pemirsanya agar tidak 

melewati momen sholat Jumat (ritual ibadah bagi pria muslim). Sacha 

menggambarkan bagaimana momen pada sholat Jumat, masyarakat Indonesia 

dapat memiliki sendal baru. Penggambaran ini bukan memiliki sendal baru dalam 

arti harafiah tetapi dengan ikut sholat Jumat kita memiliki kesempatan untuk 

mencuri sendal orang lain. 

Melalui penggambaran yang tidak biasa serta menghibur tayangan ini 

lantas mengundang banyak pengunjung. Tak hanya mengunjungi tetapi juga men-

share-nya ke berbagai situs sosial media. Tak hanya itu tayangan ini juga 

memenangkan penghargaan dalam ajang penghargaan bagi pelaku seni Youtube, 

Internet Video Star 2013 kategori Best Vlog-Female. 

Meski menghibur, dalam konteks pencitraan bisa jadi tayangan ini 

merupakan suatu kampanye hitam atau black campaign yang bisa menyudutkan 

atau merendahkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terlebih lagi video 

ini bisa menimbulkan atau meningkatkan prasangka terhadap bangsa Indonesia 
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terutama bagi mereka yang belum pernah datang ke Indonesia. Karena audien 

merupakan pencipta aktif makna dalam kaitannya dengan teks (Barker, 2004: 34).  

Bagi mereka yang tak tahan kritik, kreativitas dimaknai sebagai 

penghinaan vulgar.... Namun bagi mereka yang menggap video sebagai 

kerja seni dan kretavitivas, sentilan Sacha lewat sekuel How to Act 

Indonesian asyik-asyik saja. (Sumber dari Harian Kompas) 

 

 

Maka tak heran apabila video ber-genre entertaiment ini kemudian 

mengundang banyak komentar. Banyak yang mendukung dan merasa terhibur, 

tetapi tak sedikit pula yang merasa terhina, terpojokkan bahkan adapula yang 

merasa lelucon Sacha ini merendahkan citra Indonesia. Salah satu contoh 

komentar yang tidak menyetujui tayanan ini adalah dari akun babangariehidayat 

dalam kolom komentar tayangan How to Act Indonesian episode 1 yang 

mengatakan, 

this is exactly what‟s wrong with our society, a foreigner came 

and talked shit about our customs and believes, we perceived it 

as critics, wake up you knuckleheads, this girl is patronizing us 

all, and y‟all gladly give her credit for that, i wouldn‟t mind if 

you were to criticize corruption, or fucked up bureaucracy in 

indonesia, but what you did here is merely criticizing our 

customs, which has nothing to do with our quality as a human 

being, every contry has their own unique culture which to some 

foreigners seems strange, but does it any “non-western” country 

have less values than those countries who eats hamburgers? I 

don‟t think so, wake up fellow indonesians, don‟t let this girl 

insult us more than what she already did.... 

 

 

Pengguna Youtube tersebut merasa bingung mengapa orang-orang 

Indonesia memberikan apresiasi kepada orang asing yang menurutnya menghina 

budaya Indonesia. Ia menyatakan bahwa budaya bukanlah sesuatu yang perlu 
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diperdebatkan karena budaya adalah identitas yang membedakan suatu negara 

atau masyarakat dengan negara atau masyarakat lain. 

Barker (2004: 282) mengatakan bahwa penonton adalah pencipta kreatif 

makna dalam kaitannya dengan televisi (dalam hal ini tayangan Youtube) dan 

penonton memaknai berdasarkan atas kompetensi kultural yang dimiliki 

sebelumnya yang dibangun dalam konteks bahasa dan relasi sosial. Artinya, 

penonton tidak hanya mengkonsumsi tayangan saja tetapi juga melakukan 

produksi makna atas apa yang ia tonton berdasarkan latar belakang kultural yang 

ia miliki. 

Hal ini berarti bisa saja apa yang Sacha Stevenson berusaha tampilkan 

dapat dimaknai berbeda oleh pemirsanya. Mengingat Indonesia merupakan 

negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama maka masyarakat 

Indonesia juga terdiri dari berbagai macam ideologi atau cara pandang. Tiap 

suku, ras dan agama tentu menawarkan cara pandang yang berbeda yang telah di 

tanamkan sejak kecil. “Cara pandang menyediakan petunjuk yang menuntun 

pengikutnya di dunia” (Walsh dan Middleton dalam Samovar, Porter, McDaniel, 

2010: 117). 

Berdasarkan gambaran di atas dan untuk membuktikan asumsi peneliti, 

peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai tayangan Youtube 

How to Act Indonesian pada kajian pemaknaan khalayak dengan menggunakan 

pendekatan Stuart Hall Analisis Resepsi. Khususnya bagaimana khalayak 

memberi makna terhadap tayangan Youtube How to Act Indonesian Episode 1. 

Penelitian ini penting karena pada dasarnya komunikasi merupakan sebuah 
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proses transaksional makna antara komunikator dan khalayak. Aristoteles 

menyatakan bahwa khalayak sangat penting bagi efektivitas seorang pembicara 

(dalam West, 2008: 7). 

Selain ingin melihat bagaimana khalayak memaknai pesan televisual. 

apakah pesan atau gagasan yang ingin Sacha tampilkan sesuai dengan yang 

dimaknai oleh masyarakat Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia yang 

terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Sebab bisa jadi apa yang dipersepsikan 

oleh khalayak bisa sama, berbeda sama sekali atau ada persamaan dan 

perbedaan. Peneliti juga mengamati lebih dalam bagaimana encoder (Sacha 

Stevenson) memproduksi (men-encoding) data peristiwa „mentah‟ menjadi data 

jadi, mendistribusikannya hingga diterima dan dimaknai oleh masyarakat (di-

decoding). Kemudian, motif apa yang melatar belakangi tayangan How to Act 

Indonesian. Apakah terdapat motif meraih popularitas dan finansial dengan 

membuat lelucon mengenai perilaku suatu negara? 

Meski hingga saat ini How to Act Indonesian sudah mencapai episode 

kesepuluh, tetapi episode perdana yang paling banyak pemirsanya dibandingkan 

dengan episode lainnya. Untuk itu peneliti membatasi unit analisis pada How to 

Act Indonesian Episode 1. Peneliti akan menjabarkan bagaimana khalayak 

memaknai kelima isu/ act/ perilaku orang Indonesia yang Sacha tampilkan 

dalam tayangan How to Act Indonesian Episode 1.  
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana encoder (Sacha Stevenson) memproduksi peristiwa sosial 

„mentah‟ (perilaku orang Indonesia) menjadi wacana simbolik dalam 

tayangan Hot to Act Indonesian? 

2. Apa motivasi dibalik pembuatan tayangan How to Act Indonesian? 

3. Bagaimana pemaknaan khalayak dalam tayangan Youtube How to Act 

Indonesian episode 1 karya Sacha Stevenson 2013? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana (Sacha Stevenson) memproduksi 

peristiwa sosial „mentah‟ (perilaku orang Indonesia) menjadi wacana 

simbolik dalam tayangan Hot to Act Indonesian? 

2 Untuk mengetahui motivasi dibalik pembuatan tayangan How to Act 

Indonesia. 

3 Untuk mengetahui bagaimana pemaknaan (decoding) khalayak dalam 

tayangan Youtube How to Act Indonesian Episode 1 2013 apakah 

pada posisi dominan hegemonis, ternegosiasi atau bertolak sama 

sekali. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian 

media dengan pendekatan teori resepsi khususnya Youtube sebagai 

media baru. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberi pemahaman praktis tetang 

bagaimana khalayak memberi makna terhadap isi media khususnya 

Youtube sebagai media baru. Lalu bagaimana seorang individu 

memproduksi peristiwa sosial „mentah‟ menjadi wacana simbolik 

melalui media baru dan motivasi dari individu persebut. 
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