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ABSTRAK
Penelitian ini fokus pada interpretasi khalayak mengenai identitas polisi yang direpresentasikan di
televisi. Penerimaan khalayak yang dimaksud berupa persepsi maupun opini khalayak terhadap
identitas polisi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana interpretasi khalayak
terhadap identitas polisi yang direpresentasikan di televisi. Berdasarkan analisis penelitian, dapat
disimpulkan bahwa bahwa khalayak memiliki berbagai macam pemaknaan mengenai identitas polisi
yang direpresentasikan di televisi. Identitas polisi di televisi dimaknai oleh khalayak sebagai bentuk
perbaikan citra. Kemudian, tayangan-tayangan yang mencoba menunjukkan bahwa polisi dekat
dengan masyarakat dimaknai oleh khalayak sebagai bentuk perbaikan citra dari kepolisian. Selain
itu, tayangan-tayangan yang menampilkan pemberitaan mengenai polisi yang terlibat dalam kasus
hukum, menjadi bukti dimata khalayak bahwa apa yang mereka lihat secara langsung benar adanya.
Tayangan yang menampilkan kinerja polisi lebih dimaknai sesuatu yang penting oleh khalayak.
Khalayak juga menilai identitas polisi yang ditampilkan di televisi berbeda dengan identitas yang
mereka temui sehari-hari

Kata Kunci: Penerimaan Khalayak, Identitas, Polisi, Televisi.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor interpretasi khalayak terhadap identitas polisi

yang direpresentasikan di televisi. Tema ini dianggap menjadi menarik untuk diteliti karena saat ini

isu yang berkaitan dengan polisi menjadi sebuah pembahasan penting ditengah-tengah masyarakat.

Pada beberapa tayangan sering kali polisi ditampilkan di televisi. Seperti laporan keadaan jalan oleh

polwan cantik NTMC Polri, pemberitaan di televisi yang melibatkan polisi dalam beberapa kasus

hukum, Opera VanPolice yang hadir di acara hiburan seperti Dahsyat dan masih banyak lagi.

Beberapa tayangan diatas akan menjadi referensi penelitian ini.

Referensi itulah yang menjadi alasan peneliti ingin melakukan penelitian penerimaan

khalayak. Dalam penelitian ini penerimaan khalayak yang dimaksud adalah bagaimana audiens aktif

menginterpretasikan identitas polisi yang direpresentasikan di televisi. Metode yang digunakan

adalah reception analysis serta pendekatan kualitatif eksploratif yang bertujuan untuk mengekplor
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interpretasi yang ada pada masyarakat. Khalayak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

masyarakat yang melihat tayangan televisi yang menampilkan polisi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui FGD (focus grup discussion),

nantinya diharapkan peneliti mendapatkan jawaban yang beragam dari para informan yang memiliki

latar belakang yang berbeda, sehingga hasil wawancara tersebut menjadi kekayaan data bagi

penelitian ini.

Media massa menjadi jembatan informasi bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi atau

berita yang mereka konsumsi. Selain itu, media massa memiliki kebijakan tersendiri dalam menilai

penting tidaknya suatu realitas sosial sebagai bahan pemberitaan yang akan disampaikan kepada

publik. Sebab, setiap intitusi media massa memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu realitas

sosial. Bisa jadi apa yang dianggap memiliki nilai berita yang tinggi oleh satu intitusi media massa

akan dipandang berbeda oleh institusi media massa yang lain. Dan jika realitas sosial itu sama-sama

diberitakan oleh semua media massa, maka tetap saja akan ada perbedaan. Perbedaan tersebut

terlihat dari bagaimana media massa mengkonstruksi realitas sosial tersebut ke dalam bentuk berita.

Melihat perkembangan media massa di Indonesia, yang semakin beragam serta berdasar

pengaruh faktor internal dan eksternal, mengakibatkan beragamnya kebijaksanaan yang ditetapkan

media dalam mengkonstruksi suatu peristiwa politik menjadi berita. Karena apa yang dianggap

penting oleh satu media, belum tentu akan juga dianggap penting oleh media lainnya.

Peneliti memilih media massa televisi, karena televisi merupakan salah satu media massa

yang secara langsung memberikan pengaruh bagi masyarakat luas. Secara operasional konstruksi

sosial dan budaya yang dibuat media televisi biasanya terkait dengan visi dan misi media yang

bersangkutan. Sebagai industri media cenderung memilih suatu peristiwa yang mempunyai nilai

berita tertentu. Nilai berita dalam konteks industri media adalah yang laku dan bisa bertahan di pasar.

Media televisi akan memantau isu-isu penting dimasyarakat yang berkembang setiap hari. Isu yang

mereka anggap mempunyai nilai berita tersebut dikonstruksi sehingga menjadi opini publik yang

bertahan di masyarakat. Setiap media televisi berusaha bagaimana memelihara agar isu yang

dianggap komersial itu bisa bertahan dan tetap laku dijual kepada publik. Semakin lama sebuah isu

bertahan sebagai opini publik, semakin tinggi rating pemberitaan televisi terhadap isu yang

bersangkutan. Dengan kondisi yang demikian pengiklan pada acara tersebut bisa tetap dipertahankan

dengan tarif yang lebih mahal, karena rating nya tinggi dibanding program lainnya. Ada tiga hal
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yang biasanya dijadikan isu penting oleh media televisi komersial, yakni kedudukan, harta, dan

perempuan.

PEMBAHASAN

Identitas Polisi pada Tayangan Dahsyat Dipahami sebagai Bentuk Perbaikan Citra

Beberapa tayangan televisi seperti diantaranya berita, sinetron, acara hiburan atau iklan

layanan masyarakat sering ditemui kehadiran polisi didalamnya. Dari tayangan-tayangan tersebut

pemaknaan mengenai identitas polisi, dimaknai beragam oleh para informan yang memiliki latar

belakang yang berbeda-beda.

“kalo aku sih tergantung tayanganya apa gituloh.. kalo misalkan tadi, ada jurnalistik
media sama acara TV dahsyat.. tergantung jenis acaranya.. kalo misalnya jurnalistik
televisi ya.. balik lagi itu prinsipnya sih bad news is a good newskan. karena polisi
yang dia itu penegak hukum dan dia misal korupsi.. wah itu good news banget..”

(Sumber: Transkrip FGD, Informan Wi)

Informan Wi memaknai tayangan-tayangan televisi tersebut tergantung dari jenis tayangannya. Jika

tayanganya memang termasuk tayangan berita, baginya itu sudah menjadi hal yang telah diketahui

secara bersama bahwa berita buruk adalah berita baik untuk diberitakan. Jika tayangan tersebut jenis

tayangan hiburan, itu merupakan strategi kepolisian untuk mengangkat kembali citra polisi yang

sudah terlanjur buruk di mata masyarakat.

Umumnya peranan yang diharapkan dari polisi adalah peranan ideal sebagai seorang penegak

hukum untuk secara optimal mewujudkan keadilan dan kebenaran, bahkan lebih dari itu sebagian

orang menghendaki para polisi juga beperan serta dalam perubahan sosial. Kemudian ternyata di

dalam kenyataanya, di samping karena faktor minimnya fasilitas dan anggaran yang tersedia, masih

rendahnya kualitas sebagian sosok polisi serta juga adanya “konflik peran” antara peranan polisi

sebagai “penegak hukum” dan polisi sebagai “penegak ketertiban” , maka polisi akan sulit

mewujudkan harapan seperti itu, yang  konsekuensinya menimbulkan kesenjangan yang berakibat

kekecewaan masyarakat terhadap person dan pranata kepolisian (Radjab 2011, p. 7).

“kalo dahsyat itu kaya counternya polisi untuk tayangan yang menjelek-jelekan
polisilah.. kalo aku sih ya, apa ya, istilahnya branding polisi.. dia mau membuat polisi
kalo imagenya polisi tidak buruknya aja ada baiknya juga”

(Sumber: Transkrip FGD, Informan Wi)

Informan Wi juga menambahkan bahwa tampilnya polisi pada acara hiburan menjadi strategi polisi

untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa polisi juga bisa dekat dengan masyarakat. Menurut
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Informan Wi, dengan tampilnya polisi pada acara hiburan mencoba menampilkan bahwa polisi

memiliki image yang baik.

Pendapat lain di ungkapkan oleh Informan In, baginya simbol kekuatan yang dimiliki polisi

akan hilang ketika ada tayangan dimana polisi menari-menari. Salah satu tayangan yang dimaksud

adalah tayangan di Dahsyat yang menampilkan polisi ikut berjoget. Menurut Informan In, kesan

yang dimunculkan membingungkan masyarakat, termasuk dirinya. Di sisi lain kesan yang awalnya

garang, lalu berubah menjadi lembut. Dari hal inilah akan menjadi sesuatu yang pada akhirnya

membingungkan. Informan In menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak tersampaikan pesan dari polisi

yang ingin menunjukkan sosok yang garang ataukah sosok yang lembut.

“jadikan.. ya kalo polisi diawal tadi saya sudah jelasin masyarakat mengira polisi
garang gagah simbol semua kekuatan selain tentara, jadi masyarakat mikir polisi
gabakalan sih joget joget dan nari-nari”

“jadi.. kalo saya sendiri pribadi menilainya, sebaiknya kaya promosi  lalu lintas masih
bisa dengan cara lainlah.. jangan seperti itu,  memang masyarakat liat semuanya di tv,
tapi dengan adanya muncul tayangan seperti itu, akan membingungkan masyarakat
sendiri.. loh kok seperti itu gituloh habis garang kok lembut seperti ini.. itu malah
bingung. Saya sendiri juga bingung gituloh. Sebenarnya yang mana sih jati diri

diri polisi, iniloh polisi.. iniloh jati diri saya”
(Sumber: Transkrip FGD, Informan In)

Seperti pendapat sebelumnya Informan In memberi tambahan, bahwa dari beberapa tayangan, dalam

tayangan tersebut pesan yang dimaksudkan tidak tersampaikan dengan baik. Polisi yang biasanya

terlihat garang tampil begitu berbeda di layar televisi. Di salah satu tayangan, seperti contoh

tayangan Dahsyat polisi ikut bernyanyi dan menari.

Selain itu, Informan In menceritakan pengalamanya terhadap polisi yang dia temui saat

berkendara. Walau atribut berkendaraanya sudah lengkap, tetap saja akan ada rasa takut di dalam

dirinya ketika melihat ada polisi di depanya. Hal ini menjadi sesuatu yang membingungkan ketika

Informan In melihat polisi berjoget-joget di salah satu acara hiburan.

“kalo ada polisi di depan saya, perasaan saya, saya merasa ada yang salah sama saya,
walaupun saya merasa apa yang saya  gunakan sudah lengkap..”

“polisi muncul sebagai artis di dunia hiburan. Dengan dia muncul untuk
mempromosikan bagaimana berlalu lintas dengan benar. Tapi saya sendiri yang
melihat itu tadi, membandingkan dengan polisi itu garang, medeni masyarakat takut,
disamping hal seperti itu polisi joget-joget. Di sisi lain polisi ada seperti ini loh,
menimbulkan apa ya.. semacam kebingungan masyarakat”
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(Sumber: Transkrip FGD, Informan In)

Pemaknaan serupa juga diutarakan oleh Informan Bi yang mengatakan jika tayangan di

televisi yang menampilkan polisi berusaha membangun persepsi masyarakat bahwa tidak semua

polisi memiliki predikat buruk. Bagi Informan Bi sebagai penegak hukum, seorang polisi harus bisa

menjaga wibawanya.

“kalo menurutku sih.. kalo menurutku polisi.. tayanganya yang di TV polisi berusaha
membangun persepsi bahwa polisi tidak terlalu jahat..

“nah polisi juga tahu kalo pikiran di masyarakat sudah terkonstruk gagah nakal
apalah.. kalo menurut saya sih pengen representasiin tapi kalo.. tapi salah.. diakan
penegakan hukum harus jaga wibawa.. polisikan udah dari awal jadinya harus gagah
punya wibawa”

(Sumber: Transkrip FGD, Informan Bi)

Saat peneliti menanya alasan mengapa tayangan yang tujuanya untuk mengedukasi masyarakat

dimaknai oleh Informan Bi sebagai hilangnya wibawa polisi yang awalnya dikenal garang. Informan

Bi menjelaskan alasannya dengan tegas karena persepinya pada diri polisi sebelumnya adalah, polisi

yang memiliki kesan yang gagah dan berwibawa. Lalu mengapa muncul di acara yang membuat

kesan gagah dan berwibawa tersebut hilang.

“nahkan persepsi saya sudah gagah.. kenapa kok di acara dahsyat.. kan polisi jugakan
ada setting agenda media, dia ambil acara yang banyak lihat, secara ga langsung
setiap hari lihat media..  padahal hanya yang dilihat di media saja”

(Sumber: Transkrip FGD, Informan Bi)

Pendapat berbeda kali ini datang dari Informan Ba. Menurutnya adanya pertetangan konsep

antara penegak hukum dan pelayan masyarakat yang ada didalam kepolisian. Menurutnya apa yang

ditayangkan televisi itu kosong.

“kembali lagi ke konsep awal, pertentangan konsep.. di satu sisi penegak hukum.. di
satu sisi pelayan masyarakat.. jelas akan berbeda.. apapun yang akan di
representasikan apapun yang ditayangkan akan kosong... (Ba)

“karena konsep institusi kepolisian sudah berbenturan.. antara tugasnya dan peranya.
Fungsi dan tugasnya sudah tidak akan ketemu menjadi citra yang baik dimata
masyarakat. Karena beban polisi sangat berat”

(Sumber: Transkrip FGD, Informan Ba)
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Secara tegas Informan Ba mengatakan bahwa fungsi dan tugas dari polisi saja sudah berbenturan,

apalagi yang ditayangkan oleh televisi. Informan Ba juga mengatakan bahwa dia tidak percaya

dengan apa yang ditayangkan televisi, karena pengetahuanya mengenai dunia hukum sudah

menjadikannya lebih hati-hati dalam melihat sebuah tayangan.

Informan Wi mengutarakan pendapatnya, bahwa banyaknya jenis tayangan di televisi yang

akhirnya memberikan pemaknaan yang beragam pula kepada masyarakat. Berbagai tayangan seperti

berita yang menampilkan polisi sebagai koruptor, polisi menangkap buronan teroris, polisi NTMC

yang terkenal cantik dan pintar dalam menyampaikan kondisi lalu lintas, polisi ditembak di depan

gedung KPK, polisi yang muncul di acara Dahsyat dan masih banyak lagi. Dari berbagai tayangan

tersebut, polisi bisa digambarkan sebagai hero, polisi juga digambarkan sebagai bad guy, polisi

digambarkan sebagai victim, polisi sebagai artis dan polisi itu cantik. Informan Wi mengatakan,

berbagai tayangan tersebut tergantung jenisnya, dari jenisnya dapat dilihat pesan apa yang

diinginkan. Pemahaman Informan Wi di dunia jurnalistik terlihat dari caranya megutarakan

pendapat, hal ini dikarenakan background Informan Wi adalah alumni Ilmu Komunikasi.

“kalo aku melihat tayangan, teks visual sama copywright banyak hal yang
mencirikan polisi beda-beda, polisi itu hero, polisi itu bad guy, polisi itu victim, polisi
itu artis, polisi itu cantik ternyata, banyak sebenarnya .. jadi banyak sebenarnya.. jadi
kalo dicirikan beragam”

(Sumber: Transkrip FGD, Informan Wi)

Pemaknaan lain diutarakan oleh Informan Al, baginya tayangan yang ada di televisi dilebih-

lebihkan, bahkan acara yang menurutnya bertujuan sebagai bentuk kampanye, pada akhirnya

pesanya tidak tersampaikan. Hal ini dikarenakan referensi yang dimiliki masyarakat berbeda-beda.

Kebanyakanya di antaranya sudah menganggap polisi itu garang, sehingga acara televisi yang

menampilkan polisi berjoget-joget bisa mengurangi wibawa seorang polisi.

“mungkin tayanganya agak-agak sedikit berlebih ya.. karena masyarakat sendirikan
wah polisikan udah yang buruk buruk.. apalagi ya.. banyak kejadian juga akhir-akhir
ini toh.. nah kok polisi kok bertingkah-tingkah konyol mengurangi wibawanya
sendiri. mungkin tujuanya mengubah image polisi lebih dekat dengan masyarakat..”
“mungkin caranya dengan melakukan pemberitaan cenderung ke penegakan hukum
kalo saya sebagai mahasiswa yang kebetulan hukum, saya melihatnya sedikit yang
baik, lainya jadi kelakar.. oalah polisi yang biasa nilang aku saiki jadi boyband”

(Sumber: Transkrip FGD, Informan Al)

Informan Al memberikan saran bahwa sebaiknya tayangan-tayangan yang berguna untuk

mengangkat identitas yang baik bagi polisi, dengan menunjukkan kinerja polisi sebagai penegak
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hukum. Informan Al berpendapat tayangan mengenai kinerja polisi akan lebih jelas maksudnya.

Pemaknaan Informan Al terhadap tayangan televisi tergantung ke jenis tayanganya, jika tayangan

tersebut adalah tayangan hiburan baginya polisi yang selama ini biasa menilang, juga bisa menjadi

penyanyi. Latar belakang pendidikan hukum membuat Informan Al juga salah satu informan yang

kritis dalam FGD ini.

Berbeda dengan pendapat Informan Al, saat peneliti menanyakan topik identitas polisi di

televisi, mulanya Informan Ma mengingat-ingat salah satu tayangan yang sangat melekat di

benaknya. Tayangan itu adalah boomingnya tarian “caya caya” yang di populerkan oleh Norman

Kamaru. Informan Ma menganggap tayangan mengenai Norman Kamaru yang mengunggah

videonya saat berjaga di pos sambil menari India hanyalah sensasi. Selain itu Informan Ma

menganggap keputusan Norman Kamaru keluar dari insititusi kepolisian dan memilih menjadi

penyanyi menunjukkan tidak konsistenya terhadap institusi tempatnya bekerja. Selain itu, Informan

Pa juga sedikit bingung dengan penjelasannya. Tayangan yang dia maknai adalah tayangan ketika

polisi bernyanyi-nyanyi. Menurutnya dia tidak paham pesan dari tayangan tersebut.

“yang paling saya inget polisi itu norman kamaru itu, mendadak jadi artis yang keluar
dari instasi, itu kaya mikirnya dia yang cuma upload video kaya gitu jadi tenar gitu..
terus diakan keluar, nah itu aku mikirnya gini, kamu ngapain gituloh bertujuan
ngupload itu. katanya iseng-iseng..” (Ma)

“dia terus memutuskan keluar dari instasi. Aku mikirnya gini.. kamu kalo dari awal
itu ga niat jadi polisi ya gausah gituloh.. daripada ujung-ujungnya cuma gara gara
kamu dipanggil nyanyi sana sini. Profesi itu ga menjanjikan kamu kedepanya , kamu
ga selalu dipake .. mikirnya cari sensasi banget gitu”

“pertama kali saya lihat.. kok aneh.. kok polisi nyanyi nyanyi aneh kok terus ga
tersampaikan pesanya. Kalo aku lihatnya di satu sisi polisinya gini kaya menangkap
noordin, tapi di satu sisi polisi nari nari bingung.. kalo saya pribadi jadi bingung
maunya polisi ini gimana” (Pa)

(Sumber: Transkrip FGD, Informan Ma dan Informan Pa)

Definisi identitas menurut Berk (1993) adalah suatu konsep mengenai diri yang terorganisasi

secara baik, terdiri dari komitmen individu yang kuat terhadap nilai-nilai, kepercayaan, dan tujuan

dirinya. Definisi ini berkaitan dengan hal yang diutarakan oleh Informan Ma bahwa untuk apa

Norman Kamaru sebagai polisi memutuskan jadi bagian dari polisi jika memang tidak berpegang

teguh dengan profesinya itu. Sehingga, yang ditampilkan di media adalah bentuk tidak konsisten

serta tidak berkomitmen dengan profesinya.
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Informan Bt mencoba menjelaskan pemaknaanya mengenai tayangan-tayangan ditelevisi yang

menampilkan polisi. Sebagai bagian dari polisi, Informan Bt mengatakan bahwa dia sudah paham

betul semua tentang kepolisian, baik itu berat dan ringan tugas menjadi seorang polisi.

Di dalam institusi kepolisan ada berbagai macam lapisan yang juga tidak di ekspose media.

Salah satunya Binmas, dalam hal ini Informan Bt menjelaskan tugas dari Binmas. Binmas

konteksnya preemtif, preventif dan termasuk polisi tidak bersenjata. Tugasnya mendidik dasar-dasar

mengenai kepolisian. Hal ini wajar dimaknai oleh Informan Bt, ketika televisi tidak mau mengangkat

isu seperti ini karena tidak akan ada sesuatu yang menurutnya bisa menaikkan rating dan bisa dijual

ke pengiklan. Keterbatasan frame of reference menurutnya juga menjadi alasan mengapa media

hanya menyorot hal-hal tertentu saja.

“kalo saya tau semua kepolisian.. tau berat ringan tugasnya, tau spesifikasinya
tantangan.. saya akan ngomong semuanya bagus. bidmas apa sih tugasnya, bidmas itu
konteksnya preemtif preventif dia takkan bisa nangkap, dia polisi tidak bersenjata,tapi
jasanya banyak, ketika dia mengajarkan dasar-dasar.. ibaratnya rumah.. dia pondasi..
penerangan masyarakat.. jika dia tidak ada jiwa mendidik.. susah masuk sana..”

“menyorot hal polisi menurut saya keterbatasan frame of reference mereka, jadi
mereka taunya hanya yang sekitar ,yang hanya, yang bisa yang punya nilai jual..
mereka tidak mau mengekspose kan rating”

(Sumber: Transkrip FGD, Informan Bt)

Pendapat kritis di utarakan oleh Informan Wo, menurutnya tayangan di setiap media pasti

memiliki agenda setting. Dimana bila ada sebuah peristiwa, pasti ada hal-hal yang ditekankan.

Nantinya, hal inilah yang akan mempengaruhi pemikiran publik dan juga membangun opini publik

secara umum. Selain itu, Informan Wo menambahkan bahwa tayangan-tayangan tersebut terkadang

terlalu membangun gambaran positif maupun negatif terhadap polisi, walaupun menurutnya pada

kenyataan tidak semua polisi seperti itu.

“kalo menurut saya sih.. setiap media itu punya agenda setting.. dimana ada sebuah
peristiwa yang akan ditekankan dan akan mempengaruhi pemikiran publik.. dan
membangun opini publik.. sehingga tayang tayangan yang terlalu dilebihkan itu
kasarannya juga terlalu membangun citra polisi negatif, padahal tidak semua polisi
seperti itu”

(Sumber: Transkrip FGD, Informan Wo)

Jadi pada bagian ini dapat disimpulkan pemaknaan para Informan dilihat dari berbagai sudut

pandang. Informan Wi melihat tayangan tersebut tergantung jenis tayangannya. Jika jenis tayangan

itu adalah tayangan berita, baginya sudah dipahami betul bahwa bad news is good news, hal ini
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dikarenakan latar belakangnya sebagai salah satu S1 Ilmu Komunikasi yang paham betul dunia

jurnalistik. Informan In dengan latar belakang pekerjaan sebagai seorang wartawan, memaknai

tayangan tersebut pada salah satu tayangan yaitu bentuk kampanye berlalu lintas yang baik, di acara

Dahsyat. Baginya ketika polisi berjoget-joget atau muncul di acara seperti itu akan hilang kesan dari

garang dan simbol kekuatan dari polisi itu sendiri.

Informan Bi mengungkapkan pendapatnya mengenai tayangan tersebut sebagai bentuk

perbaikan image dari kepolisian agar yang selama ini dianggap masyarakat bahwa polisi itu nakal

akan berubah. Namun dengan adanya tayangan ini menurut Informan Bi akan menghilangkan kesan

berwibawa dari polisi. Pendapat berbeda datang dari Informan Ba sangat kritis, menurutnya apa yang

ditayangankan oleh televisi itu kosong. Menurutnya, fungsi dari polisi saja sudah berbenturan. Jadi

apa yang disuguhkan oleh televisi tidak akan ada nilainya bagi Informan Ba. Pemaknaan ini

didasarkan oleh latar belakang pendidikannya di dunia hukum.

Pemaknaan berbeda dari Informan Al, baginya tayangan tersebut kadang terlalu berlebihan.

Baik itu terlalu menunjukkan usaha polisi untuk memperbaiki identitas yang selama ini buruk,

maupun tayangan berita yang melibatkan polisi dalam sebuah kasus. Pada akhirnya pesan yang

dimaksudkan tidak akan tersampaikan. Pendapat selanjutnya dari Informan Ma, menurutnya

tayangan seperti salah satu berita yang mengangkat isu tentang polisi India, Norman Kamaru.

Informan Ma memaknai itu sebagai bentuk tidak konsistennya seorang anggota polisi yang

rela keluar dari pekerjaanya untuk menjadi artis. Pendapat yang unik datang dari Informan Pa,

Informan Pa mencoba menjelaskan kebingungannya, karena di sisi lain penangkapan Noordin M Top

baginya adalah sesuatu yang bisa disebut berprestasi, tapi di sisi lain dengan adanya tayangan Polisi

bernyanyi-nyanyi itu menimbulkan kebingungan baginya. Sebagai salah satu anggota polisi

Informan Bt memaklumi ketika media memilih berita ataupun sesuatu yang lebih bernilai kepada

rating. Hal ini dikarenakan frame of reference polisidengan media tentu berbeda. Informan Wo

memaknai tayangan tersebut sebagai agenda setting yang dilakukan media untuk mengarahkan

persepsi publik. Pasti akan ada peristiwa-peristiwa yang ditekankan.

Pada bagian ini Informan Wi, Informan Pa dan Informan Bt masuk ke dalam tipe negotiated

code dimana apa yang ditayangkan ditelevisi tidak langsung diterima secara mentah-mentah.

Informan Wi, Informan Pa dan Informan Bt memiliki pendapat yang menunjukkan bahwa mereka

menegosiasikan kembali apa yang mereka lihat pada diri mereka masing-masing. Informan Wi

mengatakan bahwa apa yang dia lihat di televisi tergantung jenis tayangannya. Jika memang
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tayangan tersebut adalah tayangan berita, Informan Wi paham betul bahwa berita buruk adalah berita

baik untuk diberitakan. Informan Pa mengatakan bahwa dia melihat polisi yang berjoget-joget di

salah satu acara hiburan sangatlah aneh. Disisi lain, tayangan sepeti penangkapan Noordin M. Top

membuatnya merasa hasil kerja polisi terlihat dengan jelas. Informan Bt berpendapat bahwa

tayangan yang dia konsumsi hanya masalah pada frame of reference dari media. Informan Bt

memaklumi jika media memang hanya mengangkat isu-isu tertentu saja. Hal ini karena apa yang

menurut media tidak penting, tidak mungkin memiliki nilai jual.

Tipe oppositional code terlihat pada statement yang dikeluarkan Informan In, Informan Bi,

Informan Al, Informan Ma, dan Informan Wo. Menurut Informan In, dalam pemaknaanya pada salah

satu tayangan yaitu polisi hadir sebagai penonton dan ikut berjoget-joget di salah satu acara hiburan,

menghilangkan sosok garang dan gagah dari polisi itu sendiri. Awalnya, Informan In merasa

masyarakat memandang polisi itu sebagai simbol kekuatan, namun dengan adanya tayangan seperti

itu kesan yang awalnya garang menjadi hilang. Hal ini juga membuat bingung Informan In, apakah

polisi ingin menunjukkan jati diri polisi yang garang namun tiba-tiba menjadi lembut dan ikut

berjoget-joget.

Selain Informan In, Informan Bi juga berpendapat bahwa jika polisi berjoget-joget baginya

tayangan tersebut menunjukkan polisi tidak jahat. Namun mindset masyarakat sudah terlanjur bahwa

polisi itu gagah. Bagi Informan Al tayangan yang dihadirkan terlalu berlebihan. Walaupun memang

mungkin tujuannya mengubah image polisi yang lebih dekat dengan masyarakat, tapi pesannya tidak

tersampaikan dengan baik. Menurut Informan Al sebagai mahasiswa, tayangan seperti pemberitaan

penegakan hukum baginya akan lebih baik daripada berjoget-joget seperti itu. Tayangan lain yang

dimaknai oleh Informan Ma adalah boomingnya Norman Kamaru sebagai polisi India yang menari

caya-caya. Dalam tayangan tersebut Informan Ma merasa Norman Kamaru keluar dari kepolisian

sebagai bentuk tidak konsistennya Norman Kamaru sebagai polisi.

Bagi Informan Wo, yang ditampilkan di media memiliki agenda setting, oleh karena itu

Informan Wo menganggap apa yang ditayangkan media terkadang terlalu dilebih-lebihkan.

Begitupula Informan Ba, ia mengatakan bahwa fungsi dan tugas dari polisi saja sudah berbenturan,

apalagi yang ditayangkan oleh televisi. Informan Ba juga menambahkan bahwa dia tidak percaya

dengan apa yang ditayangkan televisi, karena pengetahuanya mengenai dunia hukum sudah

menjadikannya lebih hati-hati dalam melihat sebuah tayangan.
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KESIMPULAN

Identitas polisi di televisi pada tayangan Dahsyat dimaknai oleh khalayak sebagai bentuk

perbaikan citra. Tayangan-tayangan yang menunjukkan bahwa polisi dekat dengan masyarakat,

dengan hadirnya polisi dan ikut berjoget-joget, dimaknai oleh khalayak sebagai bentuk perbaikan

citra dari kepolisian. Khalayak berlatar belakang sebagai sarjana Ilmu Komunikasi sehingga

memiliki pemahaman lebih tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan branding atau citra saat

dibangku perkuliahan. Dari tayangan tersebut pula, dimaknai khalayak sebagai hilangnya identitas

kewibawaan polisi. Di dalam tayangan tersebut, polisi ditampilkan bisa melawak. Tayangan Dahsyat

menampilkan hiburan yang mengundang polisi sebagai tamu dan berjoget-joget. Dalam hal ini

khalayak memaknai bahwa identitas polisi yang sebelumnya dianggap tegas, dengan adanya

tayangan tersebut, akan menghilangkan kesan tegas tersebut. Pemaknaan ini didasarkan oleh latar

belakang khalayak yang berasal dari Ilmu Politik dihubungkan dengan fenomena yang mereka lihat

selama ini.

Tayangan mengenai identitas polisi pada tayangan penangkapan Noordin M. Top dimaknai

sebagai bentuk nyata kinerja kepolisian. Pada bagian ini khalayak memiliki ketertarikan akan topik

ini. Khalayak dengan latar belakang hukum melihat apa yang dilakukan oleh polisi pada tayangan ini

sebagai bentuk nyata kerja dari polisi, karena khalayak mengaitkannya dengan tugas polisi

berdasarkan undang-undang
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