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Abstraksi 

Sebagai sebuah profesi tradisional. dukun atait paranormal telah mellgalami 
transformasi akibat beragam pengaruh dan tarik ulur berbagai kepentingan. Ada dua 
fenomena menarik yang bisa dicatat di sini. pertama masih ambigunya perhatian 
pemerintah terhadap profesi into Kedua. maraknya bermunculan media yang 
mengekspose profest ini dengan jangkauan terbitan secara nasional alaupun melalui 
internet. 

Persoalan dalam pemikiran peneliti apakah memang lerjadi pergeserall 
orientasi atau tramformasi akibat kondisi tersebut dia/as. Penelitian dirancang 
untuk in; mengungkap (I) Kode-kode sosial. estetls, logis dan kultural (2) 
permasalahan ideologist (3) sosiologis, (4) antropologis dibalik kode-kode penting 
yang ditemukan dalam iklan jasa paranormal dalam Tabloid Posmo. serla (5) upaya 
pembentukan citra atau identilas paranormal kontemporer. 

Pendekatan penelitian yang pada dasarnya ekspolratif ini menggunakan 
- tahapan analisa semiologi Arthur Asa Berger untuk menguraikan kode-kode yang 

terdapat dalam iklan. Hasilnya dianalisis menurut model semiotik sosial (Gottdiener. 
/995); dan di bagian akhir dilakukan katalisa untuk menemukan hubungan kuasa dan 
pengetahuan sesuai kerangka pikir Foucault. 

Dari penelilian ini ditemukan bahwa profesi paranormal yang seumur 
keberadaan kebudayaan manusia sempat "tenggelam" lantaran dianggap mewakili 
pemikiran terbelakang dari sebuah masyarakat. Tetapi, masih diakui keberadaannya 
sebagian masyarakat karena jasanya tetap dibutuhkan. 

Jdentitas paranormal dalam iklan jasa layanan paranormal yang diteliti 
menggambarkan paranormal sebagai orang dengan ilmu linggi, kekuatan gaib. daya 
linuwih. Kemampuan ini biasanya digunakan untuk mengetahui hal-hal yang belum 
terjadi, penyembuhan penyakit alau kekebalan dan penjagaan diri. 

Sebagai sebuah lembaga kebudayaan. keparanormalan dipengaruhi dan 
mempengaruhi lembaga-lembaga kebudayaan lain. Dalam konteks kontemporer. untuk 
mempertahankan dirinya di kota a/au dalam keadaan pendidikan yang maju suatu 
saat nanti. paranormal akan meminjam beberapa konsep dan menggunakan 
pengelahuan pseudo ilmiah serla memperhebat periklanannya. Cara-cara semacam ini 
ditempuh unluk memperoleh akseptabilitas dart audience. 

Penelitian ini dapat dikembangkan lagi menjadi sebuah analisa lerhadap 
wacana profesi paranormal dalam masyarakat kontemporer. 
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