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ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada Penerimaan Khalayak Terhadap Identitas Pemimpin
di Kerajaan Islam pada Sinetron Jodha Akbar di Antv. Dipilihnya topik tersebut karena
penggambaran pemimpin di kerajaan islam yang tidak mencerminkan nilai-nilai islam,
terlihat dari pernikahan beda agama yang ia lakukan, serta ikut beribadah dengan agama
lain. Padahal pemimpin adalah panutan, termasuk dalam agama ia menjadi contoh.
Meski penggambaran pemimpin yang tidak sesuai dan melanggar nilai-nilai islam,
sinetron Jodha Akbar selalu menduduki rating sepuluh besar. Pemirsa yang sebagian
besar memeluk agama islam tidak menghalangi nya untuk meraih rating yang tinggi.
Padahal nilai yang mereka anut jelas dilanggar.Sehingga menjadi menarik untuk
mengetahui penerimaan khalayak terhadap identitas pemimpin di kerajaan Islam pada
sinetron Jodha Akbar di Antv. Perbedaan latar belakang pendidikan, usia, agama dari
informan dinilai mampu memengaruhi penerimaan mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerimaan khalayak
terhadap identitas pemimpin di kerajaan islam pada sinetron Jodha Akbar di Antv.
Penelitian ini menggunakan metode reception analysis dengan wawancara mendalam
sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah adanya keberagaman
penerimaan informan terhadap identitas pemimpin di kerajaan islam pada sinetron
Jodha Akbar di Antv, yaitu dominan dan negotiated. Penerimaan tersebut didasarkan
pada beberapa topik yang diangkat yaitu gaya kepemimpinan. Kecenderungan informan
pada kelompok negotiated dipengaruhi oleh pendidikan dan pendidikan agama yang
lebih baik serta usia yang relatif matang dan dewasa, dibandingkan dengan informan
pada kelompok dominant

Kata kunci: Penerimaan, identitas, pemimpin, Islam, kerajaan.

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan berfokus pada Analisis penerimaan khalayak terhadap identitas

pemimpin di kerajaan Islam dalam sinetron Jodha Akbar di Antv. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui penerimaan khalayak terhadap identitas pemimpin di Kerajaan

Islam dalam sinetron Jodha Akbar di ANTV dan pemaknaannya terhadap sinetron

Jodha Akbar. Dipilihnya sinetron Jodha Akbar berangkat dari tingginya rating yang

didapat, yang menunjukkan kuantitas dari penonton. Dikatakan sinetron yang

mengadopsi sejarah kepemimpinan islam ini, cenderung tidak mencerminkan nilai-nilai

keislaman dan juga tidak sesuai dengan sejarah aslinya. Sebagai tayangan yang tampil
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di negara mayoritas muslim, yaitu Indonesia, Jodha Akbar tetap memiliki rating tinggi.

Meskipun citra kepemimpinan islam digambarkan sedemikian rupa. Oleh karena itu,

peneliti ingin mengatahui bagaimana penerimaan khalayak terhadap sinetron Jodha

Akbar yang ditayangkan Antv

Sinetron ini hampir selalu menduduki posisi sepuluh besar ranking rating teratas,

bahkan sejak awal tayang pada 14 Juli 2014 Jodha Akbar sudah mendapat rating tinggi.

Berikut data rating Jodha Akbar:

1. 15 Oktober 2014 posisi ke empat, share 18.2%

2. 25 Novermber 2014 posisi pertama, share 19.5%

3. 17 Desember 2014 posisi ke tiga, share 18.6%

4. 18 Desember 2014 posisi ke dua, share 20%

5. 20 April 2015 posisi ke empat, share 15.5%

6. 21 April 2015 posisi ke empat, share 14%

7. 22 April 2015 posisi keempat, share 13.3%

Jodha Akbar ditayangkan oleh Antv dari hari senin hingga kamis, kemudian

berganti menjadi setiap hari dan pada waktu family atau tayangan keluarga, pukul

20.30. Family adalah kategori yang dibuat Antv mencakup penayangan tentang film,

acara komedi, dan talk show. Kategori ini tayang mulai pukul 19.30 hingga pukul 22.30

WIB.  Penempatan di family time memiliki potensi untuk ditonton seluruh anggota

keluarga. Jadwal tayang ditambah pada jam 03.30 pada Bulan Ramadhan, yaitu waktu

orang muslim bangun untuk makan sahur.

Serial Jodha Akbar ini terinspirasi dari film yang diproduksi oleh industri film

Bollywood yang berdurasi 213 menit dengan judul yang sama. Kemudian diproduksi

ulang oleh Balaji Telefilm yang disutradarai Ekta Kapoor. Dikatakan bahwa Ekta

Kapoor dipengaruhi oleh penayangan Jodha Akbar versi film yang luar biasa sehingga

ingin memproduksi ulang menjadi drama serial, yang ditayangkan di Zee TV.  Jadi

Jodha Akbar disini bukanlah serial yang diproduksi oleh Bollywood selaku industri film

yang paling besar.

Jodha Akbar mengambil cerita dari sebuah sejarah kepemimpinan islam yang

pernah jaya di India. Film india di Antv biasanya hanya berlatar agama Hindu.

Sedangkan Jodha Akbar ini berkisah antara dua agama dan dua bangsa yang berbeda.

Agama islam dan hindu, bangsa Mughal dan Rajhput dikisahkan berada dalam sebuah
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kehidupan di bawah pemerintahan kerajaan Islam terbesar di India. Masa-masa yang

diceritakan yaitu ketika pemerintahan sultan Jalalluddin Muhammad Akbar, generasi

ketiga dari kerajaan Mughal. Menurut sejarah, pada masa pemerintahan Akbar adalah

masa yang paling kontroversial, karena ia adalah pemimpin yang menjunjung tinggi

toleransi beragama. Raja Akbar memiliki istri yang beragama Hindu, dan tetap

menghargai keyakinan istrinya.

Akbar yang disegani karena begitu toleran dan cinta kesenian menurut sejarahnya,

pada sinetron Jodha Akbar diperkenalkan sebagai raja yang tidak mencerminkan nilai-

nilai keislaman, dikatakan pula sinetron ini menyudutkan islam. Sebagian besar cerita

dalam sinertron tersebut digambarkan  kerajaan Islam Mughal dengat sangat negatif

jauh dari nilai-nilai islam.

Jodha Akbar yang tayang di Negara mayoritas muslim yaitu Indonesia, tetap

memiliki rating yang tinggi. Padahal sinetron tersebut menayangkan nilai-nilai yang

bersebrangan dengan nilai-nilai islam. Terlebih pelaku dari pelanggaran nilai islam

adalah seorang raja yang merupakan contoh dari suatu masyarakat. Penduduk muslim

Indonesia sebanyak 209.120.000 jiwa, atau 13,1 % dari penduduk muslim dunia, atau

sekitar 85% dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012. Faktor agama ini

diperhitungkan karena agama juga termasuk dalam kategori budaya, yang dapat

melatarbelakangi interpretasi audience.

Drama serial lain yang ditayangkan di Antv dengan kasus serupa yaitu King

Sulaiman mendapat kecaman dari netizen, berlanjut pada KPI (Komisi Penyiaran

Indonesia) yang melibatkan MUI. Dengan tuduhan membuat citra islam yang buruk,

sehingga berakibat pada pengubahan nama dari drama serial tersebut. Namun Jodha

Akbar tidak mengalami hal itu. Berangkat dari kasus tersebut peneliti berasumsi ada

perbedaan penerimaan pada aktivitas menonton audience.

Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan reception analysiss.

Berkembangnya penelitian yang dilakukan terhadap proses pemaknaan dari aktivitas

menonton, pada akhirnya menunjukkan hasil bahwa pemaknaan tersebut tidak dapat

langsung terpengaruh hanya karna intensitas menonton saja. Berbagai macam aspek

personal yang berkaitan dengan pengalaman pribadi seperti latar belakang budaya dan

kondisi sosial (seperti kelas, gender, agama, dan ras) turut serta mempengaruhi proses

pemaknaan khalayak. Hal ini dikarenakan khalayak telah memasuki tahap kedewasaan



4

dalam memaknai sebuah tayangan televisi, sehingga mereka tidak lagi dapat dianggap

pasif dalam proses pemaknaannya (Hall dalam Morissan dkk, 2010).

Kesadaran akan kemungkinan makna yang dihasilkan dapat berbeda-beda

membuat keberadaan studi penerimaan khalayak menjadi diperhitungkan. Karena pada

kenyataannya, terdapat proses aktif yang dilakukan oleh khalayak pada saat menonton.

Mulai dari proses mengurai kode (decoding) tayangan televisi, membaca teks,

melibatkan pemahaman terhadap kode-kode yang beraneka ragam, dan masih banyak

lainnya (Burton, 2007). Perbedaan makna yang terjadi ini harus dapat dipahami

berkenaan dengan konsep komunikasi massa yang memperhatikan posisi khalayak

sebagai subyek akan pesan yang hendak disampaikan. Terdapat tiga hipotesis posisi

decoding terhadap wacana televisual yang dibangun. Hall (1981) menyatakan tiga posisi

decoding berdasar karya Parkin (Baran, 2012):

1. The dominant hegemonic, audience serta merta menerima pesan dan makna

yang terlihat.

2. A negotiated code decoding dalam versi ini mengakui legitimasi dari devinisi-

devinisi hegemonik, walaupun pada level yang lebih terbatas, situasional, ia

membuat aturannya sendiri, ia beroperasi dengan pengecualian terhadap

aturan.

3. An oppositional code ketika seseoranga mengerti yang di-encoding, tapi ia

menolaknya dan men-decoding dengan cara yang kontras (Barker, 2004).

Reception Analysis merupakan suatu pendekatan yang ingin mengetahui

bagaimana proses pemaknaan audience terhadap teks yang ia konsumsi. McKee (2001)

mengatakan yang dimaksud teks adalah semua yang tertulis, gambar, film, video, foto,

desain grafis, lirik lagu dan lain-lain yang menghasilkan makna (Ida, 2011). Pendekatan

ini menekankan pada peran pembaca ketika men-decoding teks media (McQuail, 1997).

McQuail dalam bukunya Audience Analysis meringkas beberapa keistimewaan

dari tradisi culturalist pada studi audience diantaranya yaitu, teks media harus dibaca

sesuai dengan persepsi dari audience, yang membentuk makna dari teks yang

ditawarkan media. Karena makna tersebut tidak pernah dapat menjadi pasti atau

terprediksi. Penggunaan media biasanya spesifik. Audience tidak pernah pasif, tidak ada

yang setara dalam artian ada yang lebih berpengalaman, lebih aktif dari pada yang lain.

Metode harus kualitatif dan mendalam (McQuail, 1997)
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Hall mengatakan bahwa terjadi negosiasi ma kna antara audience, teks media,

dan pembuat teks. Dengan kata lain makna tidak lagi bersumber pada teks atau

pengarang, audience sebagai pembaca teks turut berperan dalam pemaknaan. Maka

berdasar pengertian tersebut, khalayak dapat menginterpretasi pesan yang diberikan

media dan tidak menelan mentah-mentah apa yang diberikan media, khalayak sendirilah

yang menciptakan makna atas pesan-pesan yang diterima (McQuail, 1997).

Paradigma khalayak aktif berkembang atas reaksi terhadap studi audience

sebelumnya yang menganggap makna dari pesan televisi tidak problematis ketika

diserap oleh audience, penonton televisi memiliki karakter pasif dengan makna dan

pesan televisi yang diterima begitu saja. Paradigma khalayak aktif menyatakan bahwa

audience bukanlah orang bodoh secara kultural tapi produsen aktif sebuah makna

berdasar dalam konteks budaya mereka sendiri (Barker, 2012).

Paradigma khalayak aktif menempati posisi penting dan bukti yang diajukan

terhadap kosep khalayak aktif cukup kuat, menurut Silverstone (1994) penonton selalu

aktif (Barker, 2012). Berkembangnya teori yang mengemukakan tentang khalayak aktif

membuat peneliti merasa perlu untuk menggunakan teori ini untuk mengkaji khalayak

televisi.

Penelitian ini akan berfokus pada identitas pemimpin. Pertama, identitas

merupakan kostruksi diskursif, yaitu produk diskursus atau cara bertutur yang terarat

tentang dunia (Barker, 2004). Identitas merupakan sesuatu yang dibangun atau

diciptakan dari pada ditemukan, konstruksi identitas dilakukan oleh representasi dan

bahasa. Identitas pemimpin di kerajaan Islam dalam sinetron Jodha Akbar juga

merupakan produk dari konstruksi diskursus. media yang mengkonstruksi identitas

pemimpin di kerajaan Islam sedemikian rupa tidak selalu menimbulkan pemaknaan

sesuai dengan penggambaran identitas tersebut.

Pemimpin yang dimaksud dalam peneitian ini adalah tokoh raja. Meminjam

definisi Pemimpin menurut Redl dalam “Group Emotion and Leadership” yaitu seorang

yang menjadi titik pusat yang mengintegrasikan kelompok (Redl, 1942). Raja dapat

dikatakan sebagai titik pusat dalam kerajaan Mughal, walaupun ada banyak posisi

pemimpin, raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

Kenry Pratt Fairchild dalam “Dictionary of Sociologi and Related Sciences”.

Pemimpin dapat dibedakan dalam dua arti; Pertama, pemimpin arti luas, sesorang yang
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memimpin dengan cara mengambil inisiatif tingkah laku masyarakat secara

mengarahkan, mengorganisir atau mengawasi usaha-usaha orang lain baik atas dasar

prestasi, kekuasaan atau kedudukan. Kedua, pemimpin arti sempit, seseorang yang

memimpin dengan alat-alat yang meyakinkan, sehingga para pengikut menerimanya

secara suka rela.

Raja selaku pemimpin pada penelitian ini dilihat dari definisi pemimpin dalam arti

sempit menurut Kenry Pratt Fairchild, seorang raja memimpin karena adanya alat

berupa kedudukan dan tahta. Raja menurut KBBI adalah penguasa tertinggi pada suatu

kerajaan (biasanya diperoleh sebagai warisan), dapat juga dikaakan orang yang

mengepalai dan memerintah suatu bangsa atau negara.  Penelitian ini memfokuskan

pada identitas pemimpin di kerajaan islam karena sinetron Jodha Akbar mengisahkan

kepemimpinan islam, terlebih dikatakan bahwa sinetron ini cenderung menggambarkan

citra kepemimpinan islam yang jauh dari nilai keislaman.

Identitas pemimpin masih dirasa terlalu luas, banyak identitas yang dapat diteliti

dari tokoh raja di sinetron Jodha Akbar. Karena itu peneliti ingin lebih

mengkerucutkannya pada gaya kepemimpinan dari tokoh raja. Hal ini dikarenakan

pemimpin dan juga kepemimpinan saling berkaitan. Gaya kepemimpinan berarti

perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi

pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota organisasi bawahannya (Nawawi,

2003). Mengingat perilaku dari tokoh raja yang dikatakan tidak islami juga merupakan

keputusan politik. Seperti pernikahan beda agama yang ditujukan untuk persatuan

bangsa. Tindakan tersebut juga termasuk dalam gaya kepemimpinan, yaitu sebagai cara

dari sosok raja untuk mempengaruhi rakyatnya demi terciptanya persatuan bangsa.

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai profil audience, kebutuhan

audience akan media baik berupa informasi, hiburan, pendidikan, budaya serta

memberikan data mengenai respon audience setelah menerima pesan komunikai massa.

Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kepada industri media untuk

meningkatkan siarannya berdasarkan temuan-temuan data yang diperoleh setelah

melakukan penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur

potensi pemasangan iklan dan melihat peluang pasar.

Penerimaan dari audience atas identitas pemimpin di Kerajaan Islam itupun

menjadi penting, karena dengan menggali lebih dalam informasi dari narasumber, akan
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ditemukan pemaknaan-pemaknaan serta interpretasi dan motivasi yang melatar

belakangi pemaknaan terhadap identitas pemimpin di Kerajaan Islam pada serial Jodha

Akbar. Makna teks (identitas pemimpin di Kerajaan Islam dalam sinetron Jodha Akbar)

yang polisemi atau lebih dari satu, memiliki hubungan dengan reception yang

menginterpreasi teks secara berbeda-beda. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus

pada penerimaan khalayak terhadap identitas pemimpin di Kerajaan Islam dalam

sinetron Jodha Akbar di ANTV.

Berdasar latar belakang yang sudah dikemukakan, diperoleh rumusan masalah:

Bagaimana penerimaan khalayak terhadap identitas pemimpin di Kerajaan Islam dalam

sinetron Jodha Akbar di Antv?

Metode penelitian ini menggunakan analisis resepsi dengan tipe penelitian

kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah penonton Jodha Akbar dengan rentang

usia di atas 18 tahun,  pada usia tersebuat adalah tahap perkembangan fungsi

kemampuan berdikari, self direction, dan self control. Pada usia tersebut sudah dapat

membedakan nilai dan norma yang berlaku (Baharuddin, 2009). Ditentukan juga

berdasar agama, yaitu islam, karena penelitian ini ingin melihat sudut pandang dari

penonton yang beragama Islam. Jumlah narasumber akan dibatasi ketika jawaban atas

indept interview sudah jenuh. Yang dimaksud jenuh adalah jawaban yang berulang-

ulang dan sama antara narasumber satu dan narasumber lainnya.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah narasi-narasi kualitatif hasil wawancara

mendalam (indepth interview). Penggunaan teknik indepth interview memiliki

keunggulan, yaitu data yang diperoleh dapat digali lebih mendalam dibandingkan

dengan FGD (Focus Group Discussion) (Ida, 2011). Pada teknik indepth interview

peneliti melakukan wawancara secara personal, teknik ini juga memungkinkan bagi

peneliti untuk mengamati secara lebih detail ekspresi dan bahasa tubuh informan. Hasil

indepth interview kemudian dijadikan transkrip, kemudian diinterpretasi oleh peneliti

dengan memberikan makna, menerjemahkan data atau membuat penjelasan sehingga

mudah dimengerti

PEMBAHASAN

Pertama akan dibahas mengenai motif informan menonton sinetron Jodha Akbar.

Gerungan mendefinisikan motif sebagai penggerak, alasan-alasan, ataupun dorongan

dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang untuk berbuat sesuatu (Gerungan,
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1991). Begitu pula aktivitas menonton memiliki alasan, sebagian besar informan

menonton Jodha Akbar untuk hiburan. Informan menilai Jodha Akbar memiliki jalan

cerita menarik serta aktor dan aktris yang rupawan. Alasan inilah yang membuat mereka

tertarik hingga kemudian menonton Jodha Akbar. Motif yang berbeda diungkapkan

informan A,  ia menonton karena keingintahuan terhadap strategi politik. Motif tersebut

dapat dikategorikan sebagai motif informansi. McQuail, Blumler, dan Brown (1972)

mendefinisikan motif informasi ketika informan menonton sinetron Jodha Akbar untuk

mendapatkan pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cerita Jodha Akbar

(McQuail, 1994). Begitu pula informan K yang mengaku sensitif dan menyukai drama

keluarga yang melankolis, maka pilihannya untuk melihat Jodha Akbar menjadi

pembenaran dari adanya anggapan kaum culturalist. Bahwasannya kepribadian dari

seseorang memiliki peranan yang cukup besar dalam menentukan jenis tayangan yang

akan ditontonnya (Mulyana, 2011). Selain motif informasi, informan A juga memiliki

motif edukasi, karena ia menonton juga untuk mempelajari strategi politik.

Seperti yang telah dijelaskan di pendahuluan, bahwa pemimpin yang dimaksud

dalam tulisan ini merujuk pada tokoh raja, atau yang biasa dipanggil Jalal. persepsi

informan terhadap Jalal cukup beragam. Jalal sebagai pemimpin dipersepsi sebagai

pemimpin yang keras dan tegas. Ketegasan ini didefinisikan secara berbeda. Informan F

dan E menganggap sikap keras yang dimiliki Jalal itu baik karena sesuai dengan

penggunaannya. Sedangkan informan A, K, dan I menganggap Jalal itu otoriter,

bertindak semaunya bahkan memiliki pengaruh yang dibuat dengan cara menekan.

Pemimpin yang demikian tidak dikehendaki oleh informan A, karena pemimpin

menurutnya harus berwibawa dan memiliki pengaruh yang muncul dari dalam dirinya.

Jalal tidak memiliki hal itu membuat informan A tidak menyukainya dari segi ini.

Sedang informan K mengatakan bahwa Jalal punya wibawa.

Informan I mengatakan Jalal mendapatkan posisi pemimpin dikarenakan ia anak

dari seorang raja. Atau dapat disebut kepemimpinan sebagai atribut atau pelengkap

suatu jabatan (Watkin, 1992). Namun informan I juga menyadari selain karena

keturunan, Jalal menjadi raja karena kemampuannya, karena ia berbeda. Perbedaan

yang ia maksud adalah hati yang baik, sedang orang-orang disekita Jalal yang memiliki

ambisi tidak layak menjadi raja karena Jahat.
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Perubahan karakter terjadi pada tokoh Jalal usai menikah dengan ratu Jodha,

informan mengatakan bahwa perubahan itu mengarah pada hal baik, namun informan K

menolak hal tersebut lantaran perubahan terjadi karena adanya pengaruh wanita, ia tidak

menghendaki pemimpin yang mudah terpengaruh, terlebih oleh wanita. Sehingga

peneliti berasumsi informan K menjunjung tinggi budaya patriarki yang masih kental di

indonesia. Karena ia memposisikan kedudukan laki-laki di atas perempuan. Melihat apa

yang dikatakan informan K, Jalal tidak memiliki karakteristik pemimpin karena ia

mudah dipengaruhi (watkin, 1992).

Chandra Icang (2015)  dalam bukunya yang berjudul Gender dan Patriarki,

menjelaskan bahwa perempuan adalah sosok pengabdi, penurut, pihak yang dipimpin,

sementara laki-laki adalah sosok pengambil keputusan, sang pemimpin. Akibat adanya

konstruksi sosial di masyarakat mengenai laki-laki dan perempuan, hal tersebut telah

merampas hak-hak normatif perempuan. Selama berabad-abad perempuan tidak

memiliki hak pilih politik, pendidikan (Icang, 2015). Pemahaman budaya patriarki

seperti inilah yang dipercayai oleh informan K yang membuatnya . ketidak setujuan

juga ada pada informan I. Pengaruh dari orang sekeliling Jalal membuat dirinya

dikatakan plin-plan oleh informan I. Dia menolak gambaran pemimpin yang plin-plan,

karena informan memiliki pandangan tersendiri dan berbeda dari sinetron, yaitu

pemimpin harus teguh.

Informan A menyebutkan kualitas Jalal sebagai pemimpin. Jalal dianggap layak

jadi pemimpin karena ia mampu mengambil keputusan cepat disaat genting, cerdas, dan

menjadi garda terdepan saat perang, dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Jalal

tidak mudah terpengaruh. Selain itu informan E mengatakan Jalal tidak gegabah, ia

selalu melakukan penyelidikan terlebih dahulu dalam memutuskan perkara. Sebagai raja

ia juga adil dan toleransi terhadap rakyatnya yang beragam suku dan agama, dan juga

terhadap tindak kejahatan. Pada poin adil ini hampir dikatakan semua informan.

Toleransi Jalal ini diapresiasi dengan baik oleh informan I dan K. Karena

kerajaan Mughal memiliki masyarakat yang berbeda suku dan agama, sehingga

informan I yang merupakan seorang aktivis menyukai sikap Jalal ini. Ada anggapan dari

informan I bahwa toleransi adalah solusi untuk menjaga multikultur. Mengingat

indonesia pada sejarahnya pernah melakukan penekanan monokulturalisme, yang pada

akhirnya memicu sebuah bentuk dominasi atas budaya tertentu. Akibatnya ketika
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dominasi kekuatan pemerintah mulai goyah, konflik antar suku mulai marak. Sehingga

menurut Marzuki Ali dalam pidatonya di UNESA, penting untuk memahami dan

menerapkan kesadaran multikultur demi terciptanya persatuan dan kesatuan (Ali, 2010)

.Informan A, F, I, dan N juga menyukai Jalal yang suka terjun langsung ke

masyarakat. Di waktu yang sama saat wawancara dilakukan, media sedang gencar

memberitakan kepemimpinan Jokowi yang merakyat. Gambaran Jalal di sinetron yang

suka turun ke perkampungan masyarakatnya dianggap sebagai raja yang merakyat.

Peneliti berasumsi, media turut andil dalam membentuk persepsi masyarakat.

Bagaimana media menawarkan pendapatnya mengenai gaya kepemimpinan yang baik

dan buruk melalui tayangannya. Seperti kata Bungin, konstruksi sosial akan

berlangsung cepat jika dilakukan oleh media massa. Realitas yang terbentuk oleh media

massa akan membentuk opini massa (Bungin, 2008). Ciri khas kepemimpinan Jalal

yang merakyat mendapatkan penerimaan yang baik oleh informan, hal itu juga karena

andil media. bagaimana media menampilkan model kepemimpinan

Selain dari pada kecakapan dan kualitas yang sudah disebutkan, informan N

mengatakan hal berbeda. Ia mengatakan Jalal sebagai raja yang tampan dan kekar,

informan cenderung melihat sisi fisik, dilihat dari latar belakangnya ternyata informan

N memiliki suami berprofesi sebagai penjaga keamanan yang berbadan tegap. Kualitas

Jalal yang dikemukakan informan sudah memiliki kualifikasi pemimpin di kerajaan

islam seperti yang dijelaskan di tinjauan pustaka. Menurut tafsir Al misbah diantaranya:

adil, memegang hukum Allah SWT, toleransi, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan

rohani, visioner, mempunyai keberaian dan kekuatan, berwibawa.

Sebagai pemimpin Islam Jalal dirasa sudah sesuai oleh informan N, karena

beberapa kali ditampilkan Jalal melakukan ibadah shalat walau pada masa peperangan.

Menurutnya, gambaran di televisi menunjukkan Jalal dapat memberikan contoh yang

baik kepada rakyatnya dengan menjadikan tuhan nomor satu.

Dilihat dari tanggapan yang diberikan informan, kebanyakan menempati posisi

bernegosiasi. Jalal tidak dapat memenuhi syarat pemimpin seperti gambaran pemimpin

yang ada pada benak informan. Namun, informan juga menyukai kemampuan dan

kualitas Jalal sebagai raja, timbul pemakluman dan pengecualian terhadap sikap Jalal

yang membuat informan menerima sosok Jalal sebagai pemimpin islam.
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Disisi lain Jalal juga memiliki kebijakan dan perilaku yang dianggap tidak sesuai

untuk ukuran pemimpin di kerajaan islam. Jalal memiliki istri berjumlah lebih dari

empat, jika berlandaskan hukum agama, semua informan menolak praktik poligami ini,

menunjukkan bahwa latar agama mempengaruhi penerimaan informan. Jenis kelamin

ternyata juga mempengaruhi penerimaan. Informan K, N, dan F mengaku menolak

praktik poligami, karena sebagai perempuan dirinya tidak mau dimadu. Nampaknya

informan merefleksikan poligami pada dari sendiri. Pada sisi ini perempuan memang

menjadi pihak yang dianggap dirugikan. Bahkan informan K menganggap poligami

adalah bentuk kesewenang-wenangan.

“…cukup aja istri satu, jangan mentang-mentang dia pemimpin terus dia
digambarkan bisa seenaknya menikah sana-sini…” (Informan K)

Kemudian informan N, E, dan F memberikan pemakluman kepada poligami

yang dilakukan Jalal selaku raja. Diantaranya informan N yang berpendapat raja

memiliki harta yang melimpah.

Informan N mengaitkan antara poligami dan harta. Karena posisi Jalal sebagai

raja maka jika ia melakukan poligami, istrinya akan terjamin kecukupan hartanya.

Kenyataannya memang ada kaitannya antara pernikahan dan juga materi. Harta dapat

menjadi penyebab keharmonisan sekaligus akar masalah rumah tangga. Selain itu harta

memang menjadi tanggung jawab laki-laki. Ada pembagian peran dalam rumah tangga,

laki-laki mencari nafkah sedang perempuan mengurus anak dan urusan domestik.

Sehingga wajar jika poligami dikaitkan dengan materi seorang raja. Sedangkan

informan F memaklumi karena menganggap raja memiliki kebiasaan seperti itu (banyak

istri). Ia tidak beranjak untuk mengutarakan referensi lain selain berpatokan pada

sinetron.

Informan E menerima poligami karena ia melihat tujuan dari dilakukannya

poligami, yaitu mempersatukan bangsa. Cukup unik karena tujuan mempersatukan

bangsa ini tidak ditayangkan di sinetron melainkan informan E memadukan antara

pengetahuannya dengan sinetron. Pendapat informan E ini selaras dengan aliran filsafat

eudemonisme. Aristoteles mengatakan, semua orang akan menyetujui bahwa tujuan

tertinggi ini dalam terminologi moderen kita bisa mengatakan  makna terakhir manusia

adalah kebahagiaan (eudaimonia). Seseorang dikatakan mencapai tujuan akhir mereka

jika sudah menjalankan fungsinya dengan baik (Bertens, 2002). Berdasar prerspektif
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Aristoteles ini menikah lebih dari empat dan juga dengan perbedaan agama adalah

benar. Karena Jalal sebagai raja memiliki tujuan dalam melakukan ini, ialah untuk

mempersatukan rakyatnya

Informan I menolak poligami karena menganggap pemimpin yang berpoligami

menjadi kehilangan wibawa. Berarti Jalal tidak lagi memiliki wibawa di mata informan

I lantaran ia berpoligami. Berdasarkan pendapat informan I peneliti berasumsi bahwa

poligami bukanlah gambaran ideal bagi hubungan pernikahan, sampai-sampai raja harus

kehilangan wibawa karenanya.

Selain poligami, Jalal melakukan pernikahan beda agama, bahkan turut serta

ketika istrinya melakukan pemujaan. Untuk hal ini informan K, dan E, dan I

bernegosiasi sedang yang lain oposisi. Informan K mengatakan tentang hak asasi

manusia, karena Jalal sebagai individu juga berhak menikah dengan siapa saja yang ia

inginkan. Menurut Lock setiap individu dikaruniai hak yang melekat atas kehidupan,

kebebasan, serta harta yang menajadi milik mereka sendiri. Alam yang mengkaruniai

individu atas hak tersebut, sedang Negara tak dapat memindahkan bahkan mencabutnya,

hak yang dimaksud Lock adalah hak asasi manusia (Rover, 2000). Namun, jika alasan

ini disandingkan dengan pandangan informan K terhadap poligami, seharusnya raja juga

berhak menikah dengan sejumlah wanita karena adanya HAM. Sehingga peneliti

mengatakan bahwa informan K tidak konsisten dengan jawabannya. Fakta lain yang

dapat ditemukan, ternyara satu informan bisa memiliki lebih dari satu sudut pandang.

Meskipun keduanya tahu aturan agama, untuk tujuan yang besar mereka

mencoba memberikan pengecualian. Informan K mengenyam pendidikan di bangku

sekolah umum sejak kecil, sedang informan E pernah mengenyam pendidikan di

instansi berbasis agama. Keduanya memiliki pemikiran yang lebih terbuka dari

informan lainnya, pendapat kedua informan ini lebih tidak terikat pada aturan agama

atau lainnya meskipun mereka meyakininya. Informan lain tidak dapat menerima pada

poin ini, karena ini menyangkut keyakinan. Latar pendidikan mereka berbeda-beda dan

usia juga beragam. Bahkan informan A menganggap Jalal terlalu liar dalam

toleransinya, dan lebih suka menyebutnya liberal.

Mengenai pemimpin dalam kerajaan islam, informan tidak memiliki banyak

pengetahuan. Hanya informan A dan E saja yang menjawab dengan baik dan

komprehensif. Informan A sangat menyukai karena kerajaan islam menurutnya
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memiliki rakyat yang makmur, ia mencontohkan Brunai dan Malaysia. Hal ini

dikarenakan ketegasan pemimpin yang memiliki pegangan Al-Quran dan Hadits sebagai

rambu-rambu. Walau awalnya informan A menolak sistem kerajaan dalam islam, ia

justru melontarkan komentar positif pada kerajaan islam. Sedangkan informan E

memiliki pandangan pesimis terhadap penegakan syariat islam, yang juga disetujui

informan I. karena menuru informan E bentuk kepemimpinan islam yang ideal hanya

ada pada zaman Nabi. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa

kepemimpinan islam mungkin diterapkan walau hanya sampai masa sahabat Nabi.

Kepemimpinan islam yang ideal menurut informan hanya ada pada sejarah.

Informan F dan K justru tidak tahu-menahu mengenai pemimpin di kerajaan

islam. Itu artinya Jodha Akbar adalah satu-satunya referensi mereka mengenai

pemimpin di kerajaan islam. Walau kedua informan memiliki kemiripan, tapi keduanya

memiliki dasar pendidikan berbeda, informan F mengenyam pendidikan madrasah

sedang informan K tidak sama-sekali.

Informan I dan N sebenarnya juga tidak seberapa tahu, hanya saja mereka

melontarkan komentar yang positif terhadap pemimpin di kerajan islam. Sehingga

peneliti berasumsi bahwa mereka menerima, komentar yang positif menunjukkan

mereka berbaik sangka pada pemimpin tersebut.

Ada korelasi antara pendidikan informan dan penerimaan mereka. Informan F

dan N cenderung dominan dan menelan mentah-mentah pesan-pesan yang disuguhkan

media. dilihat dari latar pendidikannya mereka sama-sama lulusan sekolah menengah

atas. Informan I sebagai aktivis kampus sangat menyukai toleransi dan keadilan.

Informan A sangat kental dengan agama dalam setiap jawabannya, ia bersekolah di

instansi agama sejak TK hingga SMA. Pendidikan Agama informan A ini turut

mempengaruhinya dalam menilai pemimpin. Dasar pendidikan agama membuat

informan A memiliki criteria pemimpin berdasarkan agama. Informan K dan E lebih

bebas dalam mengemukakan pendapatnya seolah tidak terikat pada aturan agama.

Padahal informan E hampir sama dengan informan A memiliki background agama yang

bagus.

Apapun penerimaan atas identitas pemimpin di kerajaan islam pada sinetron

Jodha Akbar ini, informan tidak mempermasalahkan mengenai pelanggaran yang tidak

mereka terima. Karena sebagian besar menyukai sinetron ini karena alur cerita yang
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bagus, pemain memiliki penampilan fisik cantik dan tampan, serta atribut pakaian yang

indah.

Nyatanya informan dengan latar yang berbeda dapat memiliki kemiripan

penerimaan. Mereka yang memiliki latar sama juga belum tentu memiliki penerimaan

yang sama. Namun ada juga keterkaitan antara pendidikan, pengalaman, dan

pengetahuan informan yang memiliki kecenderungan terhadap penerimaan tertentu. Hal

ini menunjukkan kebenaran yang dikatakan Jansen, bahwa pendekatan reception

analysism membedakan makna potensial dan makna aktual. Prediksi makna yang di

persepsi audience berbeda dengan makna yang secara jelas terucap dari mulut audience.

Untuk identitas pemimpin di kerajaan islam pada sinetron Jodha Akbar ini

informan kebanyakan bernegosiasi dengan jawabannya. Mereka membandingkan pesan

media dan juga pendapat mereka dan menghubungkan dengan apa yang mereka tahu.

Ada penolakan sekaligus penolakan, seolah ada tawar-menawar. Tapi informan N dan F

cenedrung dominan, keduanya cenderung menerima mentah-mentah apa yang

ditayangkan media. Mereka merasa bahwa Jalal raja yang baik sebagaimana ia

diceritakan dengan segala kebijakan dan tindakannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Informan memiliki pemaknaan beragam mengenai identitas pemimpin di

Kerajaan Islam dalam sinetron Jodha Akbar di Antv. Para informan dikatagorikan ke

dalam dua posisi penerimaan yakni dominan dan negosiasi. Dari enam informan yang

diwawancarai, empat berada pada posisi negosiasi terhadap identitas pemimpin dalam

sinetron Jodha-yakni Jalal sebagai pemimpin Kerajaan Islam-yang dipengaruhi oleh

pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang masing-masing informan. Sedangkan

dua informan lainnya masuk ke dalam posisi dominan.

Informan pada posisi negosiasi berlatar belakang pendidikan bagus dan memiliki

rentang usia 20 - 45 tahun. Dari latar belakang pendidikan, informan pada posisi ini

cenderung membandingkan pengetahuan dan pengalaman mereka pada saat menonton

sinetron Jodha Akbar, menyeleksi pesan-pesan yang diterima sesuai dengan peminatan

dan preferensi pribadi dalam melihat sosok Jalal. Para informan cenderung melihat Jalal

sebagai pemimpin yang belum sempurna. Hal ini didasarkan pada karakter Jalal yang

dianggap lemah terhadap Jodha dan masih mudah terpengaruh oleh orang lain. Dengan
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berlatar belakang pendidikan agama yang baik pula, informan menilai bahwa Jalal

belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam dalam sistem kepemimpinannya.

pelanggaran syariat Islam yang dipermasalahkan adalah poligami lebih dari 4 istri dan

salah satu istrinya non-muslim.

Namun mereka menyadari bahwa hal tersebut merupakan bagian dari sejarah

dan terikat oleh ruang konteks dan waktu, sehingga para informan memaklumi poligami

yang dilakukan oleh Jalal. Untuk informan pada posisi dominan memiliki latar belakang

pendidikan yang kurang dan memiliki rentang usia 20 - 30 tahun. Dengan latar

pendidikan yang kuranng, mereka menerima secara penuh pesan yang diberikan oleh

media massa. Mereka berpendapat bahwa Jalal merupakan sosok pemimpin kerajaan

Islam yang baik, memiliki gaya kepemimpinan yang unik, sosok raja yang adil dan

bijaksana, dan tidak gegabah. Kedua informan seringkali menerima mentah-mentah

sspesan media tanpa membandingkannya dengan pengetahuannya.
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